BØEZEN 2002
Z jednání mìstského zastupitelstva
dne 13.2. 2002

KDYŽ USLYŠÍTE ZVUK SIRÉN

O převodu domova důchodců zatím nerozhodnuto
Rozhodnutí o možnosti převzetí Domova důchodců v Bechyni bylo
zatím odloženo do doby, než bude vyjasněn způsob jeho financování
po případném převzetí. Zastupitelé podpořili poslaneckou iniciativu,
která navrhuje zakotvit v zákoně ustanovení o povinnosti krajů
převést obcím tato zařízení, pokud o ně požádají ve lhůtě dvou let od
nabytí účinnosti zákona.
Projekt na dům s pečovatelskou službou
Přijetí rozpočtové změny umožní uskutečňovat další kroky v realizaci
záměru výstavby domu s pečovatelskou službou v Bechyni. Po
příslibu dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 26,6 mil.Kč
dohází v současné době k zpracování projektové dokumentace.
Schválené záměry prodeje pozemků
Záměr prodeje části pozemku č.par. 872/1 v k.ú Hvožďany. Jedná se
o zastavěné pozemky u řeky Lužnice v místě dětského letního
tábora.
Záměr prodeje části pozemku p.č.2101/43 v k.ú Hvožďany. Pozemek
se nachází v zatáčkách nad Bechyní směrem na Hvožďany , je
částečně zarostlý náletem dřevin.
Záměr prodeje části pozemku p.č.2066 v k.ú Bechyně. Část pozemku
tvoří příjezd k č.p. v ulici Za Trubným.
Po zveřejnění záměrů prodeje pozemků na úřední desce po
dobu nejméně 15 dnů projedná zastupitelstvo konkrétní nabídky na
odkoupení.( Lokalizace všech pozemků je patrná na snímcích z map
vyvěšených na úřední desce.)
(fs)

Zpráva investičního odboru

V rámci plánované rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka byly
vyměněny kabely JČE. Konečná úprava povrchu komunikací bude
provedena při realizaci úprav náměstí.
Výstavba domu s pečovatelskou službou je v současné době v etapě
projektových příprav.
Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka je velmi nákladná akce (cca 20
mil. Kč) a v současné době se bude řešit s architektkou nové
ozelenění a výsadba stromů. Souběžně s touto přípravou se jedná o
kompletní výměně kanalizační sítě se správcem VaK Tábor.
P. Kaňka

Oznámení o placení poplatku za systém
nakládání s komunálním odpadem.
V měsíci květnu 2002 bude trvale hlášeným občanům, kteří bydlí v
bytech Města Bechyně nebo SBD Tábor, zvýšen předpis nájemného
o poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem.
Pokud by zvýšená částka v květnu někomu činila problémy
spojené s navýšením nájemného o poplatek za systém nakládání s
komunálním odpadem (má limitovanou částku), může uhradit
poplatek v hotovosti na MěÚ Bechyně do konce měsíce března
2002.
Ostatním poplatníkům bude poplatek za odpad předepsán k úhradě v
nájmu v měsíci květnu 2002.
Ing. Blažková

Ujistìte se, že nejde o zkoušku sirén. Termín celostátní zkoušky sirén
bude upøesnìn ve sdìlovacích prostøedcích.
Skuteèné varování mùže znamenat: POVODNÌ, ÚNIK TOXICKÉHO
PLYNU, RADIAÈNÍ HAVÁRIE nebo jiná rizika.
O jaké jde riziko, se dozvíte na televizním kanálu ÈT1 nebo
rozhlasových stanicích VKV 106,4 a 91,1 MHz.
Prostøednictvím tohoto televizního kanálu a rozhlasových stanic
obdržíte pøesné pokyny k zajištìní vaší ochrany.
Informujte o provedeném varování i své zdravotnì postižené sousedy.
Jaderná elektrárna Temelín má nový signál.
JETE zahájila distribuci letákù, ve kterých upozoròuje obyvatele vnìjší
havarijní zóny na nový tón varovného signálu. Zvuk všeobecné
výstrahy je charakterizovaný kolísavým tónem v rozpìtí 140 sekund.
Obdržíte-li pokyn k ukrytí,
opuste otevøený venkovní prostor a ukryjte se v domech nebo bytech.
Zavøete všechna okna a dveøe.
Vypnìte ventilaèní a klimatizaèní systémy a uzavøete vìtrací otvory.
Uhaste zaøízení na spalování fosilních paliv.
Vyèkejte dalších pokynù prostøednictvím rozhlasových stanic VKV
106,4 a 91,1 MHz.
Nepoužívejte telefony s výjimkou nutnosti pøivoláni pomoci.
Obdržíte-li pokyn k požití jodidu draselného (KJ).
(Týká se 13-ti km zóny havarijního plánování)
Pokyn obdržíte prostøednictvím rozhlasových stanic VKV 106,4 a 91,1
MHz.
Doporuèené dávkování je následující:
kojencido 1 mìsíce 1/4 tablety, tj. 16 mg KJ
dìti do 3 let 1/2 tablety, tj. 32 mg KJ
dìti do 12 let 1 tabletu, tj. 65 mg KJ
osoby nad 12 let 2 tablety, tj. 130 mg KJ
Nepožívejte tablety jodidu draselného bez pøedchozího vyzvání.
Vìtší dávkování vašemu zdraví neprospìje.

já nevím, kolikátého dnes je
[Bechyně,poč.podzimu1903]

OTTO GUTFREUND

Motto: „Chci vyjádřiti to, co ve mně je, formou; mám pevný
program.
Program je: vyjadřovati to, co cítím a vidím a co mne
dojímá, ale transponovati.“

Poslední ze zachovaných fotografií O.Gutfeunda (1927)

Tento medailon věnujeme velké osobnosti českého sochařství,
Ottu Gutfreundovi. Narodil se 3. srpna 1889 ve Dvoře Králové nad
Labem. Otec, Karel Gutfreund, vlastnil malou barvírnu příze. V rodině
bylo pět dětí: Pavla, Anna, Emil, Otto a Milada. Ne vždy se jim vedlo
dobře, byli jedinou českou židovskou rodinou ve městě, pro Čechy
byli „židi“, pro Němce „čeští židi“ a pro německé židy „Češi“. Pro toto
postavení ve společnosti přišel otec o podnik, ale díky manželčině
reálnosti a temperamentu, která svou prací domácí švadleny
překonala existenční potíže, se rodina vzchopila a otec postavil první
moderní kruhovou cihelnu v kraji. Také rodinná soudržnost a láska k
umění, zvláště k literatuře a hudbě, jim pomáhala překonávat všechny
nesnáze. Ostatně rodinná soudržnost pomohla i sochařovi překlenout
existenční a umělecké překážky. V letech 1895-1900 chodil do
obecné školy, v r. 1900-1903 do obecného gymnázia Františka Josefa
I. Ve Dvoře Králové. V roce 1903 přešel na c. k. odbornou školu
keramickou v Bechyni, kterou tehdy vedl prof. Alois Porges /18651923/, absolvent hořické kamenosochařské školy, pražské Akademie
a vídeňské Uměleckoprůmyslové školy, známý Gutfreundova otce.
Otto navštěvoval obor kamnářský, pak přestoupil do třídy hrnčířské,
přesněji řečeno do třídy uměleckého hrnčířství.
„Myslím, že tatínka dost mrzelo, že Otto nechce dál studovat na
gymnásiu a že se rozhodl jít už z kvarty na keramickou školu do
Bechyně. Ale věřil, že si Otto vybral povolání, které bude dělat rád, že
tedy bude dobře pracovat, a dal mu svůj souhlas. Bratr byl v
bechyňské škole v oddělení malování porcelánu. Měla to být průprava
pro návrháře v průmyslu nebo si snad mohl zařídit nějakou malou
keramickou dílnu, prostě bylo to zaměstnání, kterým se mohl slušně
živit. Nikdo z nás tehdy nepomyslel na to, že by mohl být z bratra
sochař. V takovém případě by bylo přirozenější učit se v Hořicích,
které byly blízko, proti vzdálené Bechyni. Modelování bylo ve škole
malby porcelánu jako vedlejší předmět a můj bratr brzy zatoužil po
tom, aby se mu stalo hlavním zájmem. Přešel tedy na školu sochařství
a p o a b s ol v o vá n í v Be c h y n i c h t ěl p ok r a čo v a t n a
Uměleckoprůmyslové škole v Praze. My jsme dobře nechápali, že
Otto, který neměl zrovna šikovné ruce, chce být sochařem. Taky vím,
že netvořil nikdy snadno, nikdy živelně, že mnoho myslel a uvažoval.“
/Emil Gutfreund:Dětství Otto G./.
V letech 1903-1905 bydlí Otto v Bechyni u vdovy Viturkové,čp. 47,
1905-1906 u J.Viturkové, Libušina 38. Není divu, že se čtrnáctiletému
chlapci stýskalo a že posílal domů takovéto dopisy:

Milá maminko!
Ani nevíš, jak je to doma hezké. Je to tu sice hezké, ale s doma není
ani žádného přirovnání. Byl jsem doprovodit tatínka na nádraží a
celou cestu zpět jsem plakal. Když jsem šel po náměstí, díval se pan
ředitel Porges s paní z okna, já jsem ho pozdravil a on na mě volal, že
mám přijít zítra ráno do ředitelny. Mám tady na pokoji devatenáct
svatých obrázků a fůru fotografií, když se na to podívám, vzpomenu si
na svůj pokojíček a dám se do pláče. K večeři jsem dostal dva řízky,
jeden velký a jeden malý, ten malý jsem snědl, ale ten velký jsem už
nemohl; po večeři jsem dostal hrníček čaje. Před večeří tu byla nějaká
„teta shora“ a teď tu sedí zas a mele hubou až bůh brání. Mladá mně tu
sedí u stolu a čumí mně do psaní. Píšu a za podložku mám pražské
noviny. Musíš mi poslat ten knoflík od haveloku, je v neetischlu v
šuplátku. „Tetička shora“ mě těší, že její synovec musel už od šesti let
být pryč. Když jsem šel pro známky, šel jsem nejdřív k nějakému
schnittvorákovi, celou cestu jsem se motal jako opilý a v trafice jsem
se dal do pláče. Odpusť, že tak špatně píšu, mám pořád kalné oči.
Všechny zdravím Tvůj Otto
V roce 1906 ukončil studia na bechyňské keramické škole, na
vysvědčení na odchodnou měl ze šestnácti předmětů pět trojek, devět
dvojek a dvě jedničky /kromě mravnosti chování a pilnosti/. Ze
školních prací v Bechyni jsou známy: Ornament, Kropenka, Váza,
Hodiny vše sádra, díla nejsou zachována, pouze fotografie. Jeho
klausurní práce je Kohout v tónované sádře. O významu a úctě k
Gutfreundově dílu svědčí na keramické škole replika Gutfreundova
autoportrétu a informační panel uvnitř školy, práce pana Jiřího
Novotného.
Z pochopitelného důvodu obsahu Městského zpravodaje jsem
věnovala více prostoru bechyňskému studiu O. Gutfreunda, i když
jeho význam pro českou sochařskou školu spočívá v letech dalších.
Těm se na těchto stránkách můžeme věnovat pouze „letem-světem“.
V letech 1906-1909 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v
Praze ve speciálním oddělení pro figurální a ornamentální
modelování u prof. Josefa Drahaňovského. Jeho pokrokovému
náhledu na umění však škola nevyhovovala.
„Ze známých osobností ho na škole ještě vedli St. Sucharda,
Ladislav Šaloun a malíř J. Preisler. Ten ho učil kreslení aktu a
mimochodem byl jediný ze starších umělců /37 let!/, koho nastupující
generace uznávala. Studium na Umprum budoucího sochaře příliš
nepovznášelo. Pozdně klasicistický či ornamentální secesní duch,
který na škole vládl, a sešněrované myšlení, jehož se nové filosofické
proudy snad ani nedotkly, neměly mladým hlavám co říci“.
(M. Novotný)
Významný byl pro Gutfreunda pobyt v Paříži, kam odjel na podzim
r. 1909 a navštěvoval soukromou školu na Académie de la Grande
Chaumiére, kterou v sochařském ateliéru vedl E. A. Bourdell. Během
tohoto ročního studia se také seznamuje s uměleckými sbírkami a
galeriemi v Paříži, navštěvuje sochaře A. Rodina, cestuje po Francii
za gotickými památkami a stýká se s českými „Pařížany“ O.
Španielem, B. Kubištou, A. Matějčkem /naším nejpozdějším
význačným historikem umění/, T. F. Šimonem, B. Vidimským aj.

Vlastní podobizna, kolorovaná pálená hlína (1919, v. 45cm, NG)
(dokončení na str.4)

Výstava mladého českobudějovického výtvarníka,
absolventa Pedag. fakulty v Plzni, v součastnosti
tvořícího v oboru průmyslový design. Vystavoval:
Linz '91,'92, Galerie Azyl Plzeň '92, '96, Dolmen Č.B.
Výstava začíná 1. března v 15.00 hod. a potrvá do
27. března. Vystavené obrazy budou prodejní.
Otevřeno denně: Po - Pá 15 - 17, So - Ne 14 - 17

Středa 20. března / 19 hod./ Malý sál / Vstupné 30,- Kč
S psycholožkou PhDr. Tamarou Cenkovou, známou
z TV pořadu "Trní", si můžete popovídat o předpovědi
astrologů na letošní rok. Předpovídají spíše horší věci
než lepší. Můžete se s námi naučit jak bojovat proti
negativním předpovědím.

Prodejní výstava barevných grafik, pohlednic, plakátů
a monografikých knih naší přední výtvarnice Emmy
Srncové. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek
29. března 2002 v 17.00 hod.
Otevřeno denně: Po - Pá 15 - 17, So - Ne 14 - 17

Sobota 23. března / Velký sál / 16.00 hod. / Vstupné
I. místa 160,- / II. místa 140,- / III. místa 100,- Kč
Nenechte si ujít novou dětskou show Dády a jejich
kamarádů Jůlinky, Oskara, Kláry a Emilky. Na
představen í pohádkové Kouzelné škol ky Vás
čeká spousta překvapení, nové taneční písničky,
soutěže a samozřejmě pohádkové bytosti, protože
jaká by to byla Kouzelná školka bez pohádek.
Těšit se můžete na obrovského draka i kouzelníka
Popletu. Každé dítě dostane odměnou báječné
lentilky a časopis Dáda. Přijďte se pobavit a zazpívat si. Dáda a barevná paráda právě začína!

Čtvrtek 14. března / 18.00 hod. / Klubovna č. 3, KD
Když jsem začínala v patnácti letech psát básně,
nevěděla jsem nic o teorii verše ani o literatuře jako
takové. Velkým problémem bylo zjistit termíny literárních soutěží a adresy časopisů, kde bych mohla své
texty publikovat. To byl důvod, proč jsme se rozhodli
s přítelem založit na podzim roku 2000 internetový
literární časopis Promlky. Hlavním posláním bylo
poskytnout nezavedeným autorům informace a publikační prostor. Jelikož není na stránkách časopisu
mnoho místa pro diskuzi nad jednotlivými texty,
uvítali jsme nabídku KD Bechyně na "živé"setkávání
pod jeho střechou. Proběhlo již 6 schůzek, jejichž
náplní byla práce s vlastními texty popř. interpretace
literárních útvarů známých autorů, také se vzájemně
seznamujeme s knižními novinkami a zajímavými
periodiky. Výhodou osobního setkávání je diskuze
nad donesenými básněmi či prózou, která znamená
pro autora často první konfrontaci se čtenářem posluchačem. Díky tomu, že nadále "vydáváme"
Promlky, můžeme na autorovu žádost jeho texty na
jejich stránkách zveřejnit nebo mu umožnit podílet
se přímo na redakční práci.
Na poslední schůzce 31. 1. 2002 jsme začali připravovat sbírku básní autorky Eriky Šídové od
Jindřichova Hradce. Práce na ní zabere jistě ještě
mnoho času, ale vlastně se tím učíme, jak z vlastních
textů sestavit celek. Pro začínající autory může být
takový klub prvním setkáním se světem opravdové
literatury. Budeme proto rádi, když rozšíříte naše
řady i vy a přijdete si s námi posedět nad šálkem čaje
a vašimi texty. Na setkání se těší Lucie Filipská
redaktorka internetového literárního časopisu Promlky.
http://sweb.cz/promlky.cz Termíny dalších schůzek:
4. dubna 2002, 25. dubna 2002, 16. května 2002

Kurs se bude konat ve dnech 26. až 28. dubna v sále
Kulturního domu. Informace 0361/264425 pan Švec.

Úterý 26. března / Velký sál / 19.30 hod./ Předprodej
vstupenek / Vstupné: I. místa 80,- / II. 60,- / III. 50,- Kč
Bluegrassová skupina z Plzně patří léta mezi špičku
tohoto žánru v České republice a v současné době je
nejlepší bluegrassovou skupinou v Evropě. Nyní má
skupina na svém kontě již pět nosičů, jsou pravidelnými
hosty na velkých významných přehlídkách jako jsou
Porta, Zahrada, Mohelnický dostavník, Dobrofest atd.
COP každý rok odjíždí na pár dní na koncertní turné
do Anglie, kde se těší velké přízni. V jejich repertoáru
jsou mimo vlastní tvorbu skladby od Billa Monroea,
Ralpha Stanleeyho až po Petera Rowana a News
Grass Revivalu. Novější textařská tvorba nese pečeť
Míši Leichta. COP Vám nabízí koncert plný dravé,
kvalitní muziky a svěžího, neokoukaného humoru.
Středa 27. března / Velký sál / 9.00 hod./ Vstup: 20,- Kč
Dopolední koncert bluegrassové skupiny pro školy.

Pátek 15. až neděle 17. března / Prostory Kulturního domu. Krajská přehlídka amatérských loutkových divadel, loutkářských skupin i jednotlivců.

Sobota 9. března / VS / 20.00 hod. / Vstupné spojené
spojené s ochutnávkou moravských vín 100,- Kč. K tanci
a poslechu hrají Sobuláci. Bohatá tombola. Vstupenky
v předprodeji od 1. února v Knihkupectví Petra Voka.

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

(dokončení ze str.2)

„Poznal jsem Ottu Gutfreunda na jaře 1909. Bylo to při návštěvě
Bourdellově v Praze, jež byla velikou událostí našeho uměleckého
života a pro mne silným osobním zážitkem. Proto si pamatuji
podrobnosti a po dnes vzpomínám, jak do jídelny hotelu Štěpán
[Sroubek-Evropa] přivedl Josef Mařatka francouzskému hostu
staršího pána s mladým hochem - Gutfreundy otce a syna. Vykládal o
nich a překládal, že mladý opouští Umělecko-průmyslovou školu a že
otec nechal by jej studovati v Paříži. Všiml jsem si tehdy spíše otce než
syna a líbila se mi jeho rozvážná starostlivost o synovu budoucnost, i
to, že nechtěl brániti mladému v odhodlání k umění. Později poznal
jsem starého pána Gutfreunda blíže a styk potvrdil mi jenom první
dojem velké dobroty, rozumného rozhledu po světě a zralé životní
zkušenosti. Syn zdědil po něm svou podivuhodnou mírnost a zdravý
pohled na věci. Tehdy u Štěpána smluvili, že mladý Gutfreund půjde
do Paříže a bude se učiti v soukromé škole Grande Chaumiére, kde
Bourdellvedl a vede oddělení sochařské.“
/V. V. Štech:Léta s Gutfreundem/
V r. 1910 opouští Bourdellovu školu a s A. Matějčkem cestuje po
Anglii, Belgii a Holandsku, v červenci se vrací do Prahy. Jeho názory a
dojmy, ve kterých je vidět mimořádnou inteligenci, vzdělanost,
pracovní sebekázeň, jsou dochovány v jeho denících, úvahách,
studiích i korespondenci.
O rodinné soudržnosti již tu byla zmínka, ale nemohu vynechat
úryvek z dopisu umírajícímu otci:
V Praze 21. a 22. 7. 1912
Milý tatínku!
…Dnes, že je neděle, jsem modeloval jen dopoledne. Odpoledne
jsem šel do kavárny. Tam mě přemluvili Langer a Filla,abych s nimi šel
na řecko-římské zápasy na Pankrác. Šel jsem tedy s nimi. Bylo to v
jedné hospodě, v sále. Byly to zápasy amatérů, tak to bylo moc
zajímavé, protože to všichni brali náramně vážně a tloukli sebou
ukrutně. Hleděli jsme ale přijíti ještě za světla domů, zápasili tam totiž
členové klubů z Krče, Vinohrad a Košíř a stoupenci těchto klubů, kteří
byli v hledišti, navzájem na sebe křičeli, míchali se do soudcovských
výkonů a vůbec to vypadalo, že z toho bude lepší rvačka. A kdyby
člověk dostal od takového atleta těžké váhy z Košíř nebo z Krče facku,
tak už si nemusí dát do smrti plombovat zuby…“
Tvůj Otto

Škodových závodů kolem znaku s okřídleným šípem. Velice
významná byla jeho plastika „Rodina“ z r. 1924, dále kolorované
plastiky Průmyslu a Obchodu, tři hlavy: „Dívka s růží“, „Dívka s
řasami“, „Vzhlížející“. Můžeme ještě vzpomenout na drobné plastiky
Rváči, Soupeři, Milenci, Na zemi atd.; v letech 1921-1926 je
dokumentováno 103 jeho sochařských prací.
V roce 1926, 29. dubna se oženil s Miladou Lindnerovou zvanou
Milda, jejíž portrét z kolorované pálené hlíny vytvořil již r. 1923, kdy se
spolu poznali.
3. srpna 1926 je po konkurzu ustanoven profesorem na
Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Svých pedagogických
povinností se zhostil se svou pověstnou svědomitostí a důsledností.
Učil své žáky plasticky myslet, chtěl, aby se naučili řemeslné
dovednosti a ctili občanskou i uměleckou mravnost; v té jim byl
skutečným příkladem.
Přišel ale osudový den 2. června 1927, kdy se šel koupat na
Střelecký ostrov a vytáhli ho z vltavské vody utonulého. Byl zpopelněn
7. června a pohřben na Vinohradském hřbitově.
Zápis z smuteční schůze Uměleckoprůmyslové školy v Praze k
uctění zesnulého profesora Gutfreunda.
Pan rektor zahajuje schůzi a praví:
„Dámy a pánové, shromáždili jsme se ku schůzi tak smutné, že
takové mezi námi ještě nebylo, Profesor plastiky sochař Otto
Gutfreund odešel náhle a navždy. Všichni, kdož jsme ho před rokem
volbou určili na významné místo učitele umělecké mládeže, ocenili
jsme tím činem jeho práci sochařskou, její význam pro současné
umění české, jeho kvality intelektuální a charakterové. Viděli jsme
nadto v Gutfreundovi veliký slib pro vývoj české plastiky.
Přišel mezi nás, necelý rok tu pracoval s námi, poznali a měli ho
rádi i ti, kdo ho neznali dřív. Měl duševní pohodu z dobrého srdce.
Mlád, zdráv, přítel mládí a života, v přípravách k velikým
sochařským činům odešel navždy. Jeho práce, jeho jasný duch
uchovají ho navždy v paměti.“
Nato schůze skončena.
Odešel vskutku jeden z našich nejnadanějších umělců, který ovlivnil
svou tvorbou řadu následovníků a patřil mezi významné naše i
světové sochaře.
A. Plachtová

Nebyl by nám všem takový upřímný dopis od syna milý?
V roce 1911 se O. Gutfreund stává členem Skupiny výtvarných
umělců, pronajme si ateliér v Praze, protože ateliér v Dvoře Králové
mu nedovoluje intenzivní styk s uměleckým světem. Účastní se všech
výstav Skupiny a v r. 1913 se stává jejím předsedou. V dubnu 1914
odjíždí do Paříže, kde ho zastihne 1. světová válka, přihlásí se jako
dobrovolník do armády, je zařazen do cizinecké legie, se kterou se
zúčastní bojů v Alsasku. Z idealistických pohnutek se postaví na
odpor proti šikanování českých dobrovolníků ve Francii, nu a nakonec
skončí v zajetí v internačním táboře Saint Michel de Frigolet, kde je od
května 1916, od roku 1917 je v internačním táboře s mírnějším
režimem v Blanzy, pak odjíždí do Paříže a v srpnu 1919 se vrací do
Čech. Těžce se s tímto rozsudkem vyrovnává řadu let.
Nakrátko odjede do Francie, ale od července 1920 se nastálo
usadí doma ve Dvoře Králové a v Praze. Nicméně styky se světovými
uměleckými osobnostmi udržuje dále, jsou to např. J. Kars, O. Kubín,
J. Gris, G. Braque, A. Basler, R. Weiner, E. Filla, H. Kahnweiler,
Kleinovi aj. V roce 1919 se stává členem SVU Mánes, se kterým
pravidelně vystavuje. Je i zde, v Praze, obklopen spoustou
uměleckých přátel /V. H. Brunner, J. Čapek, K. Čapek, V. Dvořák, V
Hofman, F. Langer, V. Špála, V. V. Štech, J. Křička, L. Vycpálek, V.
Štěpán, J. Štursa, V. Kramář, O. Španiel, O. Novotný, A. Matějček, B.
Feurstein, V. Nebeský, J. Pečírka, V Nikodem, J. Kopta, E. Bass, B.
Stefan a další/. Všechna tato jména uvádím proto, abychom si
uvědomili naši sounáležitost se světovým uměním, od kterého jsme
byli později násilně odtrženi.
Po Gutfreundovu návratu však již byly v nové republice změněné
poměry, ustáleny nové vztahy a sochař i přes svá četná přátelství si
musel znovu obhajovat svoje postavení. Po válečných a vůbec
životních zkušenostech přechází od kubistického výtvarného názoru
do polohy sociálního civilismu /Podobizna matky, Vlastní podobizna,
Děvče se psem…/. Konečně také po existenčním živoření přicházejí i
veřejné zakázky. Proslavil se především skupinovým pomníkem
Babičky B. Němcové v Ratibořicích, monumentálním reliéfem pro
Legiobanku v Praze Na Poříčí „Návrat legií“, čtyřmi kompozicemi na
téma textilního průmyslu do vily pro strýce-továrníka J. Sochora: Muž
u selfaktoru, Sukařka, Tiskař a Černoch neboli Česač bavlny.
Připomeňme si jeho návrh kovové pětikoruny, vlys pro čs. pavilon na
Mezinárodní výstavu dekorativních umění v Paříži, světoznámou
plastiku prostorově rozloženého strojového motivu na atiku

Cellistka (kolem 1914)
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Že by nás už opět přibývalo?
Dalo by se tak soudit z počtu dětí, zapsaných letos do 1. tříd obou
bechyňských základních škol.
K zápisu, který se konal v pátek 18. ledna, se dostavilo v doprovodu
svých rodičů celkem 88 dětí. Z tohoto počtu bylo zapsáno v I. ZŠ ve
Školní ulici 48 dětí, ale pro 10 z nich rodiče žádají odklad školní
docházky. Znamená to, že by v září do této školy nastoupilo 38
prvňáčků, což je o 14 více než loni.
V II. ZŠ v Libušině ulici zapsali 40 dětí, z toho pro 2 děti rodiče
požádalio odklad, takže i zde by mělo být v září 38 školáčků prvňáčků.
Proti loňskému roku je to o 3 děti víc.
Bylo by jistě dobré, kdyby v příštích letech tento nárůst pokračoval
a naše město se tak omlazovalo.
Všem budoucím školáčkům přejeme, aby pro ně byla škola hrou a
zároveň dobrým základem, na kterém budou moci stavět celý život.
M.K.

O práci klubu DIA v Bechyni
Jako každá organizace, tak i Bechyňský svaz diabetiků ČR bilancoval
výsledky své práce za uplynulý rok 2001.
Během loňského roku se nám podařilo uskutečnit tyto akce:
rekondiční pobyt v rekreačním středisku Mozolov , a to
týdenní v květnu a víkendový (pa-ne)v listopadu.
Program v obou případech byl bohatý. Od odborně vedených
přednášek, pečlivých laboratorních vyšetření, cvičení ve vodě, v
přírodě iv tělocvičně, až po poznávací vycházky po okolí.
během celého roku (mimo prázdniny) se pod vedením Mgr.
Vlkové konalo cvičení na židli. Toto cvičení, které je již pro mnoho
našich členů nepostradatelné, se konalo každé úterý v klubovně KD.
6 hodin na jaře a 6 hodin na podzim, celkem dvacet hodin
rekondičního cvičení ve vodě pomohlo utužit zdraví těm,
kteří měli zájem udělat pro sebe co nejvíce.
výchovné akce tzv. edukace, byly prováděny odbornými
lékaři několikrát v roce. Zástupci různých firem nás
seznámili s pomůckami a produkty pro diabetiky.
na pravidelných členských schůzích jsme byli informováni o
novinkách z ústředí svazu DIA.
Snaha vytvořit fungující organizaci je především zásluhou
předsedkyně svazu Mgr. Vlkové, které bychom chtěli touto
cestou všichni poděkovat. Náš dík patří také paní Bartošové,
která nezištně vypomáhá tam, kde je třeba.
DIA-K-TRY

Skvělá Kotěrova architektura se nachází i Bechyni
Výstavní sály Obecního domu v Praze v těchto dnech patří jedné
osobnosti, Janu Kotěrovi /1871 1923/, tvůrci, jenž je považován za
zakladatele moderní české architektury.
Kotěra hledal novou tvář secesní architektury, secesního dekoru, své
stavby navrhoval v maximální komplexnosti.
K prvním ukázkovým Kotěrovým výtvorům rodinných domů se řadí
vedle Trmalovy, Tonderovy a Suchardovy vily vila Vendelína Máchy v
Bechyni/1902 1903/ - ovlivněná stylem anglických rodinných domů.
Autor zde při tvorbě kladl důraz na utváření vnitřního prostoru, který
měl souznit s naturelem stavebníka a vycházet vstříc jeho fyzickým a
duchovním potřebám.
Základním prvkem interiéru se stává patrová anglická hala, u níž
architekt zálibně formuje zábradlí, schodiště a mezaninové terasy a
experimentuje s různými druhy zastropení.
Dnes tato unikátní Národní technická památka plně slouží
obyvatelům a návštěvníkům města Bechyně v podobě komplexu
Lázeňských a léčebných domů a hotelu JUPITER.
Dr. Josef Mičan

Vivekananda Yoga

vás zve na pravidelná cvièení v ZŠ Školní ulice. Zaèíná se 17. 3.
2002 v 16.00 hodin - 17.15 hodin.
Nebo v gymnastickém salonku v 17.30 - 18.45 hodin.
Na programu jsou dýchací cvièení, relaxace-meditace, jemné
rozcvièování, yoga pozice.
Cena 50,- Kè. Doporuèujeme pohodlné obleèení a cvièební
podložku /deku/.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
BŘEZEN 2002
86 let
85 let
83 let
81 let
80 let
79 let
78 let
77 let
76 let
75 let

Jírová Anastázie
Cvachová Marie
Šafránková Josefa
Rozum Jaroslav, Valentová Růžena,
Slavíková Jaroslava
Soukup Josef, Píšová Marie,
Přeslička Karel
Nehasil Stanislav
Hrdličková Marie
Menšík František, Balatá Věra,
Berková Marie
Kuchválek Jaroslav, Wackerman Miroslav
Sazma Jaroslav, Kazdová Marie
GRATULUJEME
Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

Atletické medaile z haly

M. Drdová přebornicí kraje!
Již do své čtvrté sezóny vstoupili starty v halách atleti
Bechyňského atletického klubu.
Atletickým zúčtováním s uplynulou sezónou jsou tabulky výkonů v
tom kterém roce.
V roce 2001 se svými výkony prosadilo mezi nejlepších dvacet v kraji
celkem 14 bechyňských atletů, přičemž čtyři z nich dosáhli nejlepšího
výkonu v jižních Čechách! Byli to Michal Vernarec v kriketu mladších
žáků, Martin Železný v pětiboji mladších žáků, Jan Černý v kladivu
juniorů a Rudolf Blažek v kouli a disku mužů.
V nové sezóně 2002 se atleti převážně z 2. ZŠ zúčastnili zatím tří
halových závodů v Českých Budějovicích, Praze a Nové Včelnici.
Celkem vybojovali 14 umístění na stupních vítězů. K nejcennějším
úspěchům patří medaile z přeborů Jihočeského kraje staršího a
mladšího žactva, které proběhly 2. 2. v Praze a 16. 2. v Nové Včelnici.
Mezi staršími žáky vybojoval dvě stříbra (výška 155 cm, 60 m
překážky za 10,45) a bronz (dálka 486 cm) Ondřej Musil. V mladším
žactvu excelovala Martina Drdová ve skoku dalekém, když si zlepšila
osobní rekord na 439 cm a získala přebornický titul! O zlatou medaili
ve výšce se výkonem 135 cm dělil Michal Prokop a bronz v dálce
připadl Ondřeji Kiššovi za skok dlouhý 424 cm. Jen těsně za medailí
skončili Jaroslav Drda (50 m 7,3 4. místo), opět Michal Prokop (4.
místo v dálce výkonem 421 cm) a také Martina Drdová na 50 m
překážek (10,3 5. místo).
Celkem se krajských přeborů zúčastnili atleti z 19 atletických klubů,
mezi kterými se atleti BAK Bechyně určitě neztratili a ti nejlepší budou
reprezentovat Jihočeský kraj v utkání s krajem Vysočina 9. března v
Nové Včelnici.
Po skončení halové sezóny se na jaře vrhnou bechyňští atleti do
tréninku a závodění na dráze. Mladí atleti v Bechyni si tu svoji budou
muset nejprve vyrvat ze spárů postupujícího plevelu…..Snad se jim to
podaří a vy se o tom budete moci přesvědčit na závodech, které pro
sebe, ale i pro bechyňskou sportovní veřejnost se chystají v případě
příznivého počasí uspořádat již o Velikonocích.

V mìsíci bøeznu probìhne na mateøských školách
v Bechyni zápis dìtí pro školní rok 2002 - 2003.
Týden otevøených dveøí se uskuteèní
od 25. 3. do 29. 3.2002

Bechyňský sedmiboj
Ve dnech 26. a 27. ledna 2002 uspořádal SDH Bechyně a Školní
klub II. ZŠ Bechyně soutěž Bechyňský sedmiboj pro mladé hasiče.
Prvního ročníku této soutěže se zúčastnilo 16 tříčlenných hlídek z
SDH Jistebnice, SDH Nedabyle /okr. Č.Budějovice/, SDH Týn nad
Vltavou, SDH Bechyně a skautského oddílu Pohoda ze Sezimova
Ústí.
V prostorách ZŠ v Libušině ulici se soutěžilo v motání hadic,
hadicovém kole, požárnickém kuželníku, opičí dráze, kvízu, Kimově
hře a uzlové štafetě. Putovní pohár do této soutěže věnovala SPŠK
Bechyně, ostatní ceny ŠK II. ZŠ Bechyně a stánek paní Ondřejová.
Bylo tedy o co soutěžit a všichni bojovali, co jim síly stačily. Putovní
pohár napoprvé daleko neputoval, protože se ukázalo, že nejvíce sil
a znalostí měla trojice z domácího sboru. První místo vybojovali
Martin Polický, Petr Pokorný a Pavel Sopko s velkým
dvacetibodovým náskokem před druhou hlídkou z SDH Jistebnice
/jedno z nejlepších družstev na okrese Tábor/ a třetí hlídkou z SDH
Nedabyle /vítězové loňského poháru na Hamru u Č.B., kde naši
skončili na 4.místě/.
Radost byla veliká, protože pohár Bechyňského sedmiboje bude
celý rok zdobit naši hasičárnu. A za rok se na nás soupeři jistě lépe
připraví.
Nyní by bylo dobré poděkovat řediteli II. ZŠ panu Ingrovi, paní
učitelce Antolové a školníkovi panu Topičovi za pomoc. Aby mohl I.
ročník Bechyňského sedmiboje začít za velmi příznivých podmínek
a mohl pokračovat i v příštím roce, Vám děkujeme.
Výbor SDH Bechyně

Mladí hasiči
V loňském roce byla v Bechyni obnovena tradice přípravy a
výcviku nejmladší generace hasičů. Marta Widlová a Petr Halama
za vydatné podpory dalších členů našeho sboru si v kroužku
Mladých hasičů vzali na starost dětiod 7 do 15 let, rozdělili je do dvou
družstev, mladších Vlaštovek a starších Delfínů, a začali je učit
první krůčky s hasičským nářadím.
Obě družstva se zúčastnila hned v prvním roce činnosti několika
soutěží v Čekanicích, na Hamru u Č. Budějovic, v Mladé Vožici a 3x
v Bechyni, většinou s dobrými výsledky. Pravidelné schůzky oddílu
jsou dále doplňovány i dalšími akcemi, jako jsou soustředění či
výlety. Při posledním výletu 10. 11. 01 si děti mimo jiné prohlédly i
areál Hasičského záchranného sboru v Českých Budějovicích.

Pozvánka na víno a tancovačku
V slavný den hasičského plesu dne 9. března 2002 v 15.00 hodin
mezi nás přijede opět moravská muzika od Kyjova „SOBULÁCI“ a
přiveze opět dobrou náladu, hezké písničky, ale i červené a bílé víno
z Pálavských vrchů. Bude i slivovice vlastní výroby.
Setkání našich přátel a prodej vín proběhne před požární
zbrojnicí v Bechyni téhož dne.
Večer vás pak všechny zveme na společný večer do kulturního
domu v Bechyni, kde proběhne veselice všech dobrých mužů a žen,
kteří zasvětili svůj život požární ochraně a jejich příznivců
spoluobčanů.
Srdečně Vás zve výbor Sboru dobrovolných hasičů Bechyně.

Klub českých turistů – odbor
Bechyně si Vás dovoluje pozvat na
tyto akce:
Sobota 23.3.2002 – Zahájení jarních
kilometrů (46. ročník) Trocnov, Borovany
Zahájení jihočeské turistické sezóny. Start
10,30 – 11,30 hodin od nádraží ČD v
Trocnově, cíl v Borovanech. Slavnostní
zahájení ve 13,30 hodin. Akce je spojena s
plněním turistické sazky o ceny. Pořadatelem je Jihočeská oblast
KČT. Informace: Vladimír Gutwald – telefon: 038/731.8063.
Sobota 23.3.2002 – Vítání jara v Sezimově Ústí (10. ročník)
Setkání turistů, zahájení sezóny na „Táborsku“. Start v 9,00 hodin od
nádraží ČD v Táboře. Cílem je hřiště za řekou Lužnicí v Sezimově Ústí
I od 11,00 do 13,00 hodin. Pořadatelem je KČT Tábor. Informace –
Libuše Blábolilová – telefon: 0361/231.658.
Sobota 6.4.2002 – Bechyňské schody (29. ročník)
Tradiční aprílový závod dvojic v běhu do zámeckých schodů pro
mládež do 99 let. Zápis startujících 8,30 hod., zahájení, start závodu
9,00 hod. Na účastníky čekají pamětní listy, perníkové medaile,
maxirohlíky a další dobroty.
Informace – Petr Chaloupek, Bechyně, 5. května 779, telefon:
0737/529.220, 0361/813.220.

Z historie běhání do „Bechyňských Schodů“
(použito záznamů z kroniky „Bechyňských schodů“ turistického oddílu mládeže
Ještěrky, autorem úvodního slova je zakladatel závodu pan Milan Vít)

Historie bìhání do schodù vlastnì sahá až do samé dávné minulosti lidstva. Vždy právì
nìkde tam a tehdy, když první opice pøišla na nápad postavit se pouze na zadní a použít je
pro pøesun, tak tam to všechnozaèalo.Bìhalose po zadních, padalo se na èumec a pøední
„nohy“ sloužily stále více k jiným úèelùm, hlavnì jako opora pøed pády, pøípadnì jako
pomocný, tzv. pøední náhon pøi bìhání do kopcù a strání. Trvalo to však ještì dlouho, než
se našel zvídavý opièák ŠODA, který si nechtìl špinit pøední a pro cestu do kopce
vyhloubil ve strání zvláštní otvory, po kterých lze stoupat do kopce lehce i bez pomoci
rukou. Nápad se rychle šíøil, opice se opièily a vrtaly díry do všech kopcù. Jak se lidstvo
vyvíjelo, zdokonalovaly se i stoupací díry a ty byly po svém vynálezci pojmenovány
názvem „SCHODY“.
Vlastní „Schody bechyòské“, vedoucí od známé hospùdky „Pod skalou“, nám nejlépe
potvrzují výše uvedenou teorii vývoje. Vždy i dnes lze spatøit, jak pán všeho tvorstva
vracející se notnì ochmelen èi orumován èasto i rukou co opory použíti musí, aby èumec
sobì o schody nerozbil.
Dnes se nedá pøesnì urèit, zdaprávì tyto skuteènosti, èi spíše snaha vymyslet pro bujnou
omladinu ve vìku od 9 do 99 let sportovní šou, vnukla našim pøedchùdcùm myšlenku
uspoøádat první aprílovou nedìli roku 1974 první roèník bìhání dvojic do „Bechyòských
schodù“.
O správnosti této myšlenky nás pøesvìdèují každý rok desítky úèastníkù aprílového
bìhání do schodù, ze kterých se v cíli stávají spokojení výherci maxirohlíkù i perníkových
dobrot.
Petr Chaloupek, pøedseda Klubu èeských turistù Bechynì

Omluva:
Omlouvám se pìveckému sboru II. ZŠ Libušina a jeho vedoucí paní
uèitelce Procházkové, že jsem neuvedla v minulém Zpravodaji v èlánku o
loòském adventu jejich vystoupení na II. adventním koncertu v klášteøe.
Podle úèastníkù koncertu jejich vystoupení bylo velmi pìkné a líbilo se.
M Kubešová

Florbalový turnaj

PODĚKOVÁNÍ

Dne 1. 2. 2002se od 9.00 hodin konal v tìlocviènìna stadiónu turnaj veflorbale dívek
6. až9. tøíd. Zúèastnilo seho celkem 38dívek rozdìlených dosedmi družstev. Hrálo se tøi
a pùl minuty a konkurence byla velmi silná. Pøi neúèasti zástupkyò z I. ZŠ dopadl turnaj
následovnì:
Na 1. místì se umístilodružstvo Samotáøù z8.A, 2.místo vybojovalo družstvo Žabièek
složené z dìvèat 9.B a 8.A. Tøetí místo obsadilo družstvo Berušek ze 7.B. Ètvrté místo
získalo, a tím i pomyslnou bramborovou medaili obdrželo, družstvo Kulturistky ze 6.A a
6.B. Poøadí na dalších místech dopadlo takto: 5. místo Broskvièky z 8.B, 6. místo Super
Starze 6.A a 7. místo Playgirls ze 7.B.
Nejlepší støelkyní byla vyhodnocena Silvie Doxanská z 8.A. Vítìzùm blahopøejeme a
na dalším turnaji nashledanou.
J.M. 6.A

Děti a paní učitelky MŠ Jahůdka Bechyně děkují všem, kteří se
podíleli na obnově provozu mateřinky po požáru.
Krásné nové hračky nám darovali tito sponzoři
HRAČKY SPORT PAPÍR paní Hrdličková Bechyně
Sbor dobrovolných hasičů Bechyně
HRAČKY manželé Trnkovi Týn nad Vltavou
Manželé Mikulovi z Bechyně
PAPÍRNICTVÍ pan Hladký Bechyně
OVOCE ZELENINA Týn nad Vltavou manželé
Richterovi Bechyně
Ženy Bechyně
Děkujeme

Činnost oddílu kopané TJ FC Bechyně v
zimním období
Zpráva o stavu Šachového spolku Bechynì
Tato sezóna se pro náš šachový spolek vyvíjí naprosto
neuvìøitelnì. Do letošního potýkání jsme nastupovali s celkem jasným
cílem - udržet se v soutìži a uchránit pro Bechyni i na pøíští rok nejvyšší
regionální soutìž. Jenže!
Po celkem nevýrazné a nijak zajímavé výhøe v È.Budìjovicích na
Spojích vybuchla bomba! Vítìzství „na høišti“ nejvìtšího favorita z
Tøebonì nás vyneslo po druhém kole do èela soutìže a to už jsme
dodnes nepustili. Tenkrát jsme si øíkali nìco o parádì, ale padala i slova
jako „klika, štìstí a hlavnì náhoda“. Mohla by ale náhoda fungovat
napoøád a porazit pelhøimovské „áèko“, poté Èeský Krumlov a táborské
„Mládí“ a pokraèovat po novém roce (my už jako suverénní lídr soutìže)
remízou v Jindøichovì Hradci, pak skvìlou výhrou nad dalším favoritem
ze Strakonic, pøenést nás pøes šílený zápas s Chvalšinami,kde jsme
nakonec zase brali dva body a prozatím poslední, až neuvìøitelnì
poklidné vítìzství s Pískem ? Asi tìžko, že.
Je to neskuteèné, ale je to tak. Pouhá dvì kola pøed koncem jsme
jediní bez porážky, první a tím pádem s rozechvìním saháme po
vítìzství v soutìži. A tím pádem i po postupu do ligy!
K historickému úspìchu schází ale udìlat ty dva poslední a
nejdùležitìjší kroky - Tábor C a Pelhøimov B. Všichni ale moc dobøe
víme, že se nemá øíkat „hop, dokud ....“ , tak jsme vám vlastnì ani nic
neøekli.
Ale držte nám moc a moc palce, protože tuto soutìž Bechynì ještì
nikdy nevyhrála a tìch lig se v našem mìstì zase tolik také nehraje.
Pøedem dìkujeme a doufáme, že v další zprávì se s vámi budeme
moci podìlit o radost z našeho dalšího úspìšného tažení.
V.Šastný

Vážení zákazníci, nečekejte na
jaro a přijeďte se svým kolem
do servisu již nyní !!!

Oddíl využíval k přípravě tělocvičnu ZŠ dvakrát v týdnu dle rozpisu. O
sobotách a nedělích chlapci trénovali na stadionu. Devatenáct žáků
se pod vedením pana Ing. Vogeltanze zúčastnilo prázdninového
zimního soustředění v Mozolově.
Od 27. 1. 2002 do 9. 3. 2002 se koná turnaj Olympie CUP v Kolodějích
za účasti osmi mužstev, turnaje se zúčastňují muži s dorostenci.
Jarní část soutěže zahájí jako první naši dorostenci 23. 3. v Tučapech.
Další zápasy se hrají 30. 3. v 10.00 hodin a nastupuje přípravka s
Veselím nad Lužnicí. V 15.00 hodin hraje dorost s SK Počátky. 31. 3.
2002 v 15.00 hodin nastoupí muži v Lomu.
Dosavadní výsledky jsou optimistické:
přátelský zápas v Jistebnici naši vyhráli 6 : 1
turnaj v Kolodějích:
27. 1. Březnice : Bechyně 0 : 7
4. 2. Bechyně : Chrášťany 1 : 0
9. 2. TýnA : Bechyně 0 : 0
Zbývá sehrát zápasy:
16. 2. v 10.30 hodin s Bernarticemi
25. 2. v 13.30 hodin se Šinar Clubem
2. 3. v 10.30 hodin s Juniorkou Týn nad Vltavou
9. 3. v 10.30 hodin s Dřítní

Sportovnì støelecký klub 0241 Bechynì informuje o své
èinnosti
Nejdùležitìjší akcí v mìsíci bøeznu bude organizování soutìže v
støelbì ze vzduchové pušky a pistole pro mládež do 18-ti let
„Memoriál Jaroslava Švarce“, který se bude konat 9. 3. 2002 v
tìlocviènì ZŠ ve Školní ulici.
Celý mìsíc bøezen bude probíhat pøíprava mladých støelcù na
Mistrovství mládeže ve støelbì ze vzduchových zbraní, které se bude
konat 5. dubna 2002 v Brnì. Pøedpokládáme, že Mistrovství se
zúèastní šest mladých støelcù našeho klubu. Proto v souèasné dobì
probíhá aktivní pøíprava, tj. pravidelné tréninky dvakrát týdnì.
Dále plánujeme úèast našich støelcù na tìchto soutìžích mládeže:
2. 3. 2002 Velká cena pøebor Èech mládeže Stará Boleslav
3. 3. 2002 Støelecká liga mládeže Znojmo-Tøebíè
16. 3. 2002 Finále Jè. Ligy Èeské Budìjovice
Za SSK Bechynì, Vìra Burianová

Na opravy, materiál, kola poskytuji
slevu ve výši 10%.

Petr Chaloupek
VELO + SPORT SERVIS
Bechyně, 5.května 779
tel: 0737/529 220
Pozor sleva platí jen do 31.března 2002

Z plánu činnosti Leteckomodelářského klubu
v Bechyni
V sobotu 23. března pořádá LMK veřejnou leteckomodelářskou
soutěž, která je určena především mladším modelářům v žákovských
kategoriích. Samozřejmě, že účast je žádoucí i ze strany starších.
Soutěžit se bude v kategorii „H“, což jsou házedla.
Pro informaci těm, kteří nejsou příliš obeznámeni s touto kategorií:
jedná se o modely házecích kluzáků, u kterých se měří doba kluzu od
vypuštění z ruky do doteku se zemí do max. doby 60 sec. Celkový
počet měřených letů je maximálně 10. Vítězí modelář, který nalétá v
součtu největší počet bodů (sec).

Kovoobráběče
Práce na CNC i klasických strojích
Perspektiva dalšího odborného růstu.
Pracovníka oddělení vývoje HW
Vzdìlání: VŠ (elektro), SŠ elektro
Ostatní sch opnosti:
Schopnost řešit požadavky na vývoj ve
výrobě v MS i požadavky externích
zákazníků v oblasti HW (číslicová i
analogová technika). Znalosti v oblasti
návrhu zařízení s použitím jednočipů.
Znalosti v oblasti zpracování dat na PC,
v oblasti návrhu HW (např. zpracování
dokumentace, kreslení schemat, návrh
DPS apod). Znalost AJ nebo NJ
Nabízíme zajímavou práci v příjemném
prostředí. Za kvalitní práci nabízíme
dobré finanční ohodnocení.
Možnost ubytování pro svobodné.

Soutěž začíná v 9.00 hodin na zkrácené dráze
letiště u Hodonic. Pro vítěze všech věkových kategorií
jsou připraveny věcné ceny a diplomy.
Všichni jsou srdečně zváni!
Bližší informace poskytne ředitel soutěže a vedoucí
modelářského kroužku pan Václav Tonder, tel.
0361/813483. Doba trvání soutěže je obvykle cca 3
hodiny.
Předseda LMK Bechyně
Miroslav Kučera

PRONAJMU GARÁŽ V
MICHALSKÉ ULICI. BLIŽŠÍ
INFORMACE NA TEL.È.

0602/181827
Prodám garáž Na Libuši. Cena dohodou.
Tel. večer 019/7527563

Josef Hubáèek - Autodílna
U Vodojemu 990, Bechynì
tel./fax. 0361/812010

PRODEJ
náhradní díly na tuzemské a
zahranièní vozy
autovaterie Banner, Delphi
autorádia, autokosme tik a,
autopotahy
pne umat iky a di sky všech
rozmìrù
autopøíslušenství, støešní nosièe,
tažná zaøízení
oleje Total a Mogul, provozní
kapaliny
dobíjecí kupóny do mobilních
telefonù

OPRAVY OSOBNÍCH A DODÁVKOVÝCH
VOZÙ, PØÍPRAVY VOZÙ NA STK +
ZAJIŠTÌNÍ STK
opravy motorù, pøevodovek, náprav, brzd, øízení, el.
instalace, ...
výmìny olejù, provozních kapalin
seøízení geometrie náprav na ètyøsnímaèovém pøístroji
seøízení svìtel
testy motorù vèetnì øídících jednotek ŠKODA
montáž autorádií
kódování skel

PNEUSERVIS

vèetnì protektorování
všech druhù pneu

Doprodej vozù s rokem výroby 2001 za SUPER
CENY! SLEVA AŽ 30.000,-- Kc
Leasing UNIVERSAL od ŠkoFINu - leasing ušitý na míru, leasing sestavený dle Vašich
potøeb
V pøípadì leasingu u GE CAPITAL= construct -ZDARMA

Š. FABIA
Š. FABIA COMBI
Š. FABIA SEDAN
Š. OCTAVIA
Š. OCTAVIA COMBI

od 229.900,-- Kè
od 324.900,-- Kè
od 309.900,-- Kè
od 372.000,-- Kè
od 427.000,-- Kè

AUTOSERVIS NOVOTNÝ spol. s r. o.
Táborská 568, 375 01 Týn nad Vltavou
e-mail: novotny-tyn.prodejce@skoda-auto.cz - WWW: http://prodejce.skoda-auto.cz/novotny-tyn

Tel./fax 0334/732 616
Tel.
0334/731 513

Eurotel 0602/149 489
Oskar 0777/000 244
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