ZÁØÍ 2002

SLOUPEK STAROSTY
Povodně
Každý z nás jistě v minulých dnech sledoval povodně, které postihly
prakticky celou Českou republiku. V současné době voda ve všech
regionech klesá, začínají se vyčíslovat škody, které se zatím odhadují
na 60 až 90 miliard korun, a všichni se vzpamatováváme ze šoku,
který nám tato více jak stoletá voda způsobila.
Jakvypadala situace v Bechyni?
Hladina řeky Lužnice (i říčky Smutné) se začala zvedat během 6. a 7.
srpna. Zpočátku nebylo zvýšení hladiny vodních toků na území města
nijak dramatické. Ke změně došlo během 8. a 9. srpna, kdy nastal
velice výrazný vzestup Lužnice, a to až na cca 380 cm. Normální stav
hladiny je přitom cca 90 cm. Byl vyhlášen 3. povodňový stupeň, v části
Zářečí byla 8. 8. ve večerních hodinách vyhlášena evakuace
obyvatel. V pátek 9. 8. v dopoledních hodinách
se situace
stabilizovala, hladina řeky přestala stoupat a během odpoledne došlo
k jejímu poklesu. V sobotu i v neděli hladina řeky postupně klesala a
vše nasvědčovalo tomu, že tento stav bude mít trvalý charakter. Opak
byl však pravdou.
K novému, a to výraznému vzestupu hladiny došlo v pondělí 12. 8.,
kdy se hladina Lužnice vyšplhala až na 460 cm. V úterý dopoledne
došlo k určitému poklesu hladiny, ale nepříznivá situace se opakovala
v úterý 13. 8. od 13.00 hodin, kdy hladina začala opět výrazně stoupat
a její výška kulminovala v ranních hodinách ve středu 14. 8., kdy
dosáhla svého maxima cca 480 až 500 cm.
Vzhledem k problémům s prasklými hrázemi některých rybníků a
pískoven na horním toku Lužnice hladina řeky klesala poměrně
pomalu, denní pokles se pohyboval v rozmezí 20 až 30 cm. Z toho
vyplývá,že řada objektů v Zářečí byla zaplavena několik dní.
Okamžitě po poklesu hladiny řeky začaly práce na odstraňování škod
způsobené povodněmi, které jsou odhadovány jenom v Bechyni a
jejím nejbližším okolí na několik desítek milionů korun. Byla nasazena
technika na odstraňování bahna a byly přistaveny kontejnery na
odvoz odpadů zničeného majetku obce, firem a soukromých osob. Na
odboru sociálních věcí Městského úřadu v Bechyni bylo zahájeno
vyplácení sociální výpomoci postiženým občanům, rada města
okamžitě zřídila povodňové konto (č. 704 304 379/0800), které je
určené pro bechyňské občany postižené záplavami, zastupitelé
města určili byty, kam se mohou nastěhovat občané města, kterým
povodeň zničila domy a zastupitelé také našli v rozpočtu města
finanční prostředky na zmírnění škod postižených občanů.
V postižených částech Bechyně pomáhali hasiči (dobrovolní i
profesionální), armáda, policie, pracovníci spol. Bytenes,
dobrovolníci z řad bechyňské veřejnosti, na povodňové konto
postupně přicházejídalšía další finanční prostředky.
Za jakoukoliv projevenou pomoc, a to ať materiální nebo finanční, za
pracovní nasazení všech zúčastněných, za projevy solidarity a za
ohromnou vůli překonat následky této přírodní katastrofy bych chtěl
touto cestou všem poděkovat. Velice si vážím této pomoci a velice tuto
pomoc oceňuji. Jsem rád, že jsme v těchto těžkých dobách dokázali
zapomenout na své osobní zájmy a že jsme dokázali pomoci tam, kde
je to nejvíc potřeba.
Jaroslav Matějka, starosta města

Z jednání mìstského zastupitelstva
dne 21.8.2002
Zastupitelé se sešli na svém jednání k øešení situace obèanù mìsta
postižených povodní..
Z dùvodu vyøešení bytové otázky postižených obèanù bylo
rozhodnuto o pozastavení usnesení zastupitelstva, týkající se prodeje
nepronajatých bytù urèených k prodeji obálkovou metodou za nejvyšší
nabídku. Tyto byty budou nabídnuty jako náhradní byty do nájmu
obèanù Bechynì, jejichž domy byly postiženy povodní a jsou jimi
užívány k trvalému bydlení. Na byty které zùstanou po 30.záøí 2002
nepronajaté, se vztahuje pùvodní usnesení, tzn. že budou nabídnuty k
prodeji obálkovou metodou.
Zastupitelé rovnìž rozhodli o nìkterých rozpoètových
zmìnách z dùvodu zvýšených výdajù na zajištìní odvozu a uložení
odpadu po povodních, nákupu služeb a pohonných hmot. Na tyto
výdaje mìsto vynaloží zatím 600 tis. Kè. Další výdaje související s
povodnìmi bude mìsto zabezpeèovat ze svého rozpoètu a pøípadné
rozpoètové zmìny budou pøedloženy zastupitelstvu.
Mìsto pøispìje postiženým obèanùm finanèním pøíspìvkem
ve výši 23 tis. Kè na 1 obytný dùm, ve kterém došlo k zatopení obytných
místností. Pøi zatopení pouze sklepních prostor byl pøíspìvek stanoven
na 7 tis.Kè.
Upøesnìní zprávy ze zasedání zastupitelstva ze dne
19.6.2002
6. zasedání MZ neschválilo prodejní cenu pozemku pro p.Šobra a k
prodeji tudíž nedošlo.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA - SRPEN 2002
Bětík Miroslav, Jánský František,
Karlíková Jitka
Tůmová Božena
Šimůnková Emilie, Ševčíková Anna
Sobíšková Marie
Vitoušek Karel
Hrdličková Ludmila
Vágner Josef
Šindelářová Marie

ŽIVOTNÍ JUBILEA - ZÁØÍ 2002
Hruška Ladislav, Vondrová Růžena
Bílková Milada
Stach Josef, Drdová Jana,
Kabátová Anastázie
Cvachová Marie, Štumbaurová Ludmila,
Lálová Božena
Hlas Ladislav
Kolář Karel
Soldátová Ludmila
Janovská Ludmila
Syrovátková Anna

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ

Poděkování
Město Bechyně děkuje za předání věcného daru - sbírka čistících a
úklidových prostředků a příslib finančních prostředků od obyvatel
Starého Města, postižených při povodních na Moravě v r. 1997,
kterým jsme posílali finanční dar.
Město Bechyně děkuje firmě ELECTRO EUROPE, Heřmanova 17
PRAHA 7 170 00 za dar - vodní vysavač VAX a nabízí širokou
nabídku dalších výrobků se slevou a dovoz zdarma pro postižené
oblasti - bezplatná linka 0800 100 122 nebo 02/66713078-9

Dne 18. června 2002 byli přivítáni starostou města Bechyně,
Jaroslavem Matějkou, noví bechyňští občánci:
Hana Žáčková, Filip Tíkal, Lukáš Dlouhý, Petra Karbová, Markéta
Fišerová, Marie Benešová, Nicolas Voleský, David Beroušek, Petra
Kolmanová, Josefína Szabóová, Jiří Přibyl, Petr Bučko, Matyáš
Makovec, Kristýna Římanková, Adam Richter, Michal Zelenka.

Za doktorem Staškem
Dne 23. července 2002 zemřel ve věku 94 let pan RNDr. Pavel
Stašek, vysokoškolský a středoškolský profesor, geniální matematik
a nadšený divadelník. /V nejbližším čísle zpravodaje by na něho rádi
vzpomněli jeho příbuzní, známí a přátelé formou medailonu./

ARNOŠT CHLEBORAD
Každý, kdo se trochu zajímá o dìjiny Bechynì, zná dùvìrnì toto jméno, hlavnì díky
publikaci „Popis okresu bechyòského“.
„Pracuj pro národ, nejen pro sebe a v budoucnu pøece na Tebe nìkdo vzpomene!“
A.Chleborad.
Arnošt Chleborad se narodil 6.
února 1859 v Habrech na Èáslavsku.
Byla to poèetná rodina /bratøi: JUDr.
František Ladislav, Štìpán, Hanuš,
Jan, sestry: Anna, Luisa, Marie,
Rùžena, Františka/. V roce 1868 se
rodina pøestìhovala do Prahy, kde
bydleli se synem JUDr. Františkem
Ladislavem ve vile Palatì na
Høebenkách. Arnošt chodil se sestrou
Františkou do školy na Malou Stranu
u Matky Boží Vítìzné. Další bratr,
Hanuš, se vyuèil zahradníkem,
pozdìji absolvoval sladovnickou
školu a usadil se na výzvu bratra
Štìpána v Rusku, kde úspìšnì
pracoval vmnoha pivovarech. Kariéru
zakonèil v Jekatìrinodaru, kde
bohužel zahynula celá rodina za
bolševické revoluce.
Otec Arnošta Chleborada bylhlavnímzástupcem banky Slavia. Pozdìji rodina bydlela
u Zvonaøky a Arnošt chodil do školy ke sv. Štìpánovi ve Štìpánské ulici. Poté se rodièe
odstìhovali zpìt do Habrù, ale tojiž Arnošt studoval na gymnáziu v Jihlavì,odkudodešel
do uèitelského ústavu v Kutné Hoøe. Po ukonèení studií se stal poduèitelem v Habrech ,
kde mimo jiné založil zpìvácký spolek „Slavomil“. Pozkoušce zpùsobilosti v Kutné Hoøe
nastoupil v r. 1883 na uèitelské místo v pìtitøídní škole v Krucemburku. Po otci byl
dobrým hudebníkem, hrál na housle, flétnu, basu a piano. V roce 1883 podnikl cestu do
Ruska, kde pracovali jeho bratøi. Projel velkou èást Ruska, navštívil mnoho škol. Pøed
cestou se pilnì uèil rusky.
Do Krucemburku jezdila ke svému strýci Pujmanovi z Nìmeckého Brodusleèna Pavla
Pujmanová /16.12.1863-12.8.1942/, neteø Karla Havlíèka Borovského. Vzájemná
náklonnostskonèila sòatkem 22.11.1886 a manželé Chleboradovi spolu mìli ètyøidìti:
Karel Chleborad /11.10.1887-29.11.1887/,
Ladislav Chleborad /26.1.1891-23.10.1969/, studoval na reálce v Táboøe a pak na horní
akademii vPøíbrami, pracoval jako horní inženýr ve Svìtci u Biliny, pak pøešel do Kladna.
Bohuš Chleborad/30.6.-1893-11.2.1904/ zemøel v Bechyni
Marta Chleboradová-Fajkošová /6.3.1896-1975/, po mìšanské škole byla za války v
rodinné škole ve Velkém Meziøíèí a pak odešla k bratrovi do Svìtce, kde se seznámila s
horním inženýrem Albínem Fajkošem a uzavøeli sòatek v Bechyni. A. Fajkoš pøešel do
Ústínad Labem, pak do centrályv Praze, kde sestal horním inspektorem. Mìli syna Jana,
nar.1923.
Paní Chleboradová byla dcerou Jany Pujmanové,„nejmilejší Žanynky“, jak ji nazýval
její bratr Karel Havlíèek Borovský. Svá poslední léta prožila udcery vBechyni, kdeje také
na starém høbitovìpohøbena /7.5.1832-3.6.1913/.
Rodinase v r. 1890 pøestìhovala do Ždírce,kde byl Arnošt Chleborad øídícím uèitelem
na dvoutøídní, pozdìji trojtøídní škole, která byla nová a dobøe se mu tam pracovalo.
Založil školní zahradu, zøídil mnoho školních pomùcek a školní knihovnu. Absolvoval v
Chrudimi na hospodáøské akademii kurz o pìstování ovocných stromù a zelináøství. V
roce1901 si udìlal zkoušku ze III. odboru pro mìšanské školy v Kutné Hoøe a pøihlásil se
na konkurz v Bechyni a po uèitelském slibu v Milevsku nastoupil do zdejší mìšanské
školy, kterou tehdyvedl øeditel Antonín Kozák.
„Tak tedy z Milevska jel jsem do Bechynì poštou …Zde oèekávala mne moje cho.
Roztomilé mìsteèko, krásné okolí, uèinilo na nás dojem pøíjemný, ale drahota nás
zarážela. Byt drahý, venkuz mìsta u Biedžinských, tehdy za 300 K roènì.“
Arnošt Chleborad byl po celý svùj život velmi pracovitý, iniciativní a i v Bechyni se
vìnoval nejen práci ve školách, ale i veøejné èinnosti. Oživil práci v øemeslnické besedì,
poøádal výlety, zábavy, pøednášel, hrál divadlo, staral se o spolkovou knihovnu. Od r.
1903 se stal èlenem bechyòského Sokola, propagoval jeho význam a dùležitost v životì
národa. Již jsem se zmínila o jeho vztahu k hudbì, není proto divu, že hned vstoupil do
zpìváckého spolku „Lužnièan“, kde byl i pokladníkem a jednatelem. Zde také poøádal
mnoho zábav a vystoupení. Pracoval i se svou manželkou v Èerveném køíži, paní
Chleboradová byla èinnájako pøedsedkynì místního odboru Pošumavské jednoty. Velmi
èinorodý byl v Bechyni Okrašlovací spolek, jehož nášprotagonista byl od r. 1903 èlenem
ve funkci jednatele. Zasloužil se hlavnì o kvìtinovou výzdobu oken a záhonù. Jeho
láskou bylahistorie, jak ostatnì ukazujípublikace „Popis okresu bechyòského. Naoslavu
10. výroèí trvání Èeskoslovenské republiky a na pamì 80letého zrušení roboty“ a „Ze
starých pamìtí Bechynì“.
Jehovzorema inspirací byla bechyòskákronikapana uèitele Josefa Šatry.

Jeho základní èinností byla samozøejmì pedagogická práce. Uèil na obecné a
mìšanské škole a na žádost øeditele St. odb. školy keramické Al. Porgese pøijal místo
výpomocného uèitele na pokraèovacíuèòovské škole. Uèil také soukromì nìmèinu dívky,
které chtìly dále studovat, protože v Bechyni byla jen chlapecká mìšanská škola. S
okresním hospodáøským spolkem založil zimní hospodáøskou školu. V letech 1916-1925
byl øeditelem obecné mìšanské školy v Bechyni. V roce 1925 bylpensionován.
Arnošt Chleborad byl èlenem musejního spolku, urovnal mìstský archiv. Seznámil se
s prof. g. Sedláèkem, který v té dobì pracoval v zámeckém archivu a který požádal knížete
Alfonse Paara opovolení Chleboradovi zde pracovat. KnížePaar ocenil jeho práci takto:
Vysoce vážený paneøediteli.
Raète pøijmouti mùj vøelý dík za vìnovaný výtisk Vašeho vzácného díla „Popis okresu
bechyòského“. Že tak pozdì píšu, odùvodòuji tímto, že jsem mìl úmysl knihu proèísti než
Vám odpovím. Avšak znaèné zamìstnání ve službì vojenské zhatilo mùj plán a dostal
jsem se velmi zøídka keètení. Tu jsem se rozhodl Vám napsati.
Již po pøeètení malé èásti seznal jsem, s jakou pílí a vytrvalostí jste na ní pracoval.
Získal jste si zajisté velké zásluhy o uchování staré historiea starých pamìtnostína našem
okrese a jest povinností tìch, kteøí v okresu žijí, Vám býti vdìèni. Bude toto dílo též
vzácnou památkou prohistoriky a badatele budoucí.
Upøímnì Vám blahopøeji k tétopráci.
Pøijmìteještì jednou mùj srdeèný díka trvám s projevem obzvláštní úcty Váš
Alfons Paar
V Praze dne 13. 9. 1928
Prof. V. Maøan o nìm napsal: „Z místních dárcù a spolupracovníkù byl to pan A.
Chleborad, øeditel obecné a mìšanské školy, který daroval vlastnoruèní dopis K. H.
Borovského, s pùvodní obálkou z Brixenu, psaný Havlíèkovì matce. Napsal obsahy
nìkterých historických knih a pergamenù k snazší orientaci a porozumìní návštìvníkù
musea. Položil také základ k numismatické sbírce, do které pøispìl darem.
Byl i èlenem ochotnickéhospolku, kde v r. 1904 režíroval hru j. Sowera„Martin Luba“ a
hru E. Raupacha „Mlynáø a jeho dítì“.
V r. 1916 založil „Okresní péèi o mládež“ urèenou na podporu nemajetným rodinám,
zvláštì pak po 1. svìtové válce.
V r. 1909 se stal èlenem a jednatelem keramického družstva v Bechyni, kde pracovaldo
r. 1919, za války družstvo vedl spolu s prof. Kopeckým. Zemøel v Bechyni 11. 5. 1941, zde
jetaké pohøben.
Dìkuji za spolupráci vnukovi A. Chleborada dr.ing. Janu Fajkošovi, který mì poslal
podrobný rodokmen rodiny z matèiny a otcovy strany. Z nìho se dozvíme i o dalších
potomcích, významných osobnostech našeho veøejného a kulturního života Karel Baxa,
pražský primátor, ing. Ferdinand Pujman, režisér Národního divadla, Marie Pujmanová,
spisovatelka, Vlastimil Zátka, velkoprùmyslník v È. Budìjovicích, dr. Josef Laichter,
spisovatel a další.
Literatura:
Chleborad,Arnošt:Vlastní životopis.Rukopispro Mìstskémuseum v Bechyni. 1940.25s.
Chleborad,A.:Popis okresu bechyòského.-Na oslavu 10.výroèí trvání Èeskoslovenské
republiky a na pamì 80letého zrušení roboty.-Bechynì,nákl.Okresní záložny
hospodáøské 1928.494s.
Chleborad,A.:Ze starých pamìtí Bechynì.-Bechynì,Spoøitelna mìsta 1927.26s.

Z uvedených pramenù a vzpomínek sestavila A. Plachtová

PRO DETI
Sobota 21. z áří / 15 .00 ho d./ VS / Vstu pné: 2 5,- Kč / DJ B OŘE K
Prodejní výstava autorky Simony Kostlánové -hedvábné šátky, kravaty,
textilní doplňky. Expozici doplňuje autorská kolekce dámských oděvů.
Vernisáž 9. září 2002 v 17.00 hod. Výstava potrvá do 30. září 2002.
Ote vřeno denn ě: Po - Pá 1 5.00 - 17.00, So - Ne 14.00 - 1 7.00

Pondělí 7. října 2002 v 19.30 hodin
Velký sál Kulturního domu
Vstupné: I. místa 150,- Kč
II. místa 130,- Kč
III. místa 100,- Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Srdečně Vás zveme do základní ho kurzu tanc e a sp olečenské vý chovy. Kurzo vné 900,- Kč / gard enka 260,- Kč. V cenách není
zahrnuto vstupné na prodloužen ou a závěrečný věneček . Cena
kurzov ného obsahuje zápisné, kurzovné jed notlivý ch lekcí a spo lečnou fotografii. Vstup na jednotlivé l ekce 50,- na prodlouženo u
60,- na věneček 70,-. Lektoři ku rzu jsou Jana a Vá clav Zachovi.
ROZPIS LEKCÍ
1. lekce Zahájení 27. 9. / 2. lekce 4. 10. / 3. lekce 11. 10. / 4. lekce
25. 10 / 5. lekce Prodloužená 8. 11 / 6. lekce 15. 11. / 7. lekce 22. 11.
8. lekce 23. 11. / 9. lekce 29. 11. / 10. lekce Věneček 13. 12. 2002
Začátky lekcí od 19.00 do 21.45 h. / Prodloužená do 23.30 h. / Věneček - 00.30 hod. Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři KD.

V KANCELÁŘI KULTURNÍHO DOMU
Iniciátory a hlavními protagonisty
sdružení Čikori jsou jedni z nejuznávanějších českých umělců
Iva Bittová a Vladimír Václavek.
Houslistka a zpěvačka Iva Bittová
upoutala pozornost již svým původ-¨
ním albem s bubeníkem Pavlem Fajtem
koncem osmdesátých let. Jako jedna
z prvních slavila úspěchy i v zahraničí již od
přelomu osmdesátých a devadesátých let a dnes je bezesporu nejznámějším českým jménem mezi hudebním obecenstvem v celém
světě, což dokazuje její spolupráce s předními světovými umělci,
například s Fredem Frithem, Tomem Corou, Chris Cutlerem.....
Zkomponovala skladby i pro Kronos Quartet.
Vladimír Václavek je známý ze skupiny Dunaj, která patřila v devadesátých létech k nejlepším českým alternativním skupinám, dále ze
spolupráce s dalšími evropskými muzikanty, inicioval např. mezinárodní projekty jako Rale, Klar a pod.
V roce 1997 Iva Bittová a Vladimír Václavek přizvali ke spolupráci
přední české jazzové hudebníky: trumpetistu Františka Kučeru
a kontrabasistu Jaromíra Honzáka k nahrávacímu projektu BittováVáclavek: Bílé inferno (Indies Record 1997) s další účastí mnoha
zahraničních hostů. Album Bílé inferno patří dle odborného tisku
k nejlepším deskám české hudby vůbec. Kromě zcela nové autorské
hudby všech zúčastněných je východiskem i poesie Karla Davida
a Vladimíra Václavka, prostor však zůstává otevřen i všem ostatním
autorům. Příležitostná přítomnost dívčího sboru "Lelky" příjemně
doplňuje vřelý, živý projev Čikori. Soubor je otevřen spolupráci
s hostujícími umělci, svůj nezaměnitelný přínos již potvrdili rakouský
saxofonista Wolfgang Pusching, německý akordeonista Otto Lechner,
spolupráci do budoucna přislíbila též zpěvačka a klavíristka Ida Kelarová. Čikori přinášejí novou autorskou hudbu, která v sobě přijímá
rozličné hudební zdroje z oblasti alternativních i jazzových proudů,
vážné hudby i world - music. Jejich
hudba je plna dynamického
vývoje ve zvuku i rytmu,
evokuje pocity hlubokého
klidu a komunikace:
za předpokladu,
že se setkává
s otevřeným
a vnímavým
publikem.
Současná
sestava:
Iva Bittová zpěv, housle, viola /
Vladimír Václavek -z p ě v, k y t a r a / František Kučera - trubka,
křídlovka, perkuse / Jaromír Honzák - kontrabas / Miloš Dvořáček
- bicí, perkuse / Ivo Viktorin - zvuk.

ČECHOVO PROZATIMNĚ OSVOBOZENÉ DIVADLO
Středa 30. října 2002 / Pozor, začátek představení v 19.00 hod.
Velký sál KD / Vstupné: I. místa 200,- II. místa 180,- III. místa 140,- Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V KANCELÁŘI KULT. DOMU.
Titanik je velmi úspěšná hra, jejíž první nastudování Čechovým prozatimně osvobozeným divadlem premiérově uvedlo v roce 1986
v Bratislavě na divadelním festivalu jako nejúspěšnější českou divadelní hru. Toto úspěšné nastudování hry Titanik natočila o rok později
Česká televize. Hra pojednává netradičním způsobem o nejstrašnější
katastrofě v dějinách námořní dopravy. Hypotéza, kterou ve hře
Čechovo prozatimně osvobozené divadlo předvádí je vysoce originální.
Čechovo divadlo je z hlediska zájmu diváků a pořadatelů jedničkou
mezi všemi zájezdovými divadly v naší republice a mimořádný zájem
o tuto obnovenou komedii podporuje skutečnost, že úspěšný film
Titanic oživil povědomí lidí o této události.
Jedna z členek souboru - Uršula Kluková říká o činnosti souboru:
" Smích diváků nás utvrzuje v tom, že to, co děláme, má smysl ! "
HERECKÉ OBSAZENÍ:
MORGAN kapitán škuneru Glacier - MILAN DAVID
GIUSEPPE DAMBROWSKI výletník - syn Vilmy - JAROSLAV SYPAL
ARISTOTELES CHOBODYDES řecký rejdař - ROSTISLAV KUBA
TITI čínský kuchař a topič - RUDOLF HRUŠÍNSKÝ
WILMA DAMBROWSKÁ matka Giuseppova - EVA BROŽKOVÁ
MARTA ATHÉNA - URŠULA KLUKOVÁ
SUZAN MUCHOVÁ rejdařova milenka - KATEŘINA KORNOVÁ
alt. - LUCIE KONAŘÍKOVÁ
ČECH občan České rep. - trosečník z Titanicu - BEDŘICH MARUŠTÍK
ZOLTÁN PÁLFY ESTERHÁZY tajný agent
- maďarský gróf a nacionalista - FRANTIŠEK RINGO ČECH

Sobota 16. listopadu v 19.30 hod. / Předprodej vstupenek od 1. října.

KULTURNÍ DŮM HLEDÁ ÚDRŽBÁŘE (TECHNIKA). BLIŽŠÍ INFORMACE U VEDOUCÍHO KD NEBO NA TEL.: 812 433

Kudy chodíme
Valtrova ulice

Valtrova ulice vede ze severovýchodního rohu náměstí TGM
ke vchodu do Klášterní Zahrady. Nedivte se velkým písmenům,
ta zahrada se tak může jmenovat. Ale nám nejde o zahradu,
nám jde o jméno Valtrovy ulice. A tady mi opět nezbývá než se
odvolat a citovat aspoň pár vět z časopisu „Lázně Bechyně“ čís.
2 z února 1932. Budete-li moci, přečtěte si celý článek na str. 23, je poučný. Jmenuje se ZAPOMÍNÁNÍ a nynícituji:
„Na některé význačné postavy bechyňského života neprávem
se zapomíná… K takovým náleží bývalý starosta bechyňský
KAREL WALTER. Nepamatuji se,“ vypráví tenkráte Fr.
Svoboda, „kdy přišel do Bechyně, jen od svých rodičů jsem
slýchal, že přišel vandrem, jak tehdy chodívali všichni
řemeslníci a obchodníci, aby nabyli zkušeností. Dostal místo u
vdovy pí. Selichové, která po svém nedávno zemřelém muži
dále provozovala živnost kupeckou ve svém domě, kde nyní je
Hospodářské družstvo. (Souč. pozn.: V současnosti na
náměstí TGM prodejna potravin a počítačový servis). Svěřila
mu svůj obchod a brzy se přesvědčila o jeho pilnosti a vzácné
poctivosti a provdala se za něho. Tak se stal bechyňským
sousedem. Byl u všeho lidu pro svoji přívětivost ctěn a vážen.
Rostoucí přízeň postavila jej i do čela záležitostí obecních, do
zastupitelstva výboru, který jej zvolil starostou. V této funkci
blahodárně působil až do své smrti…“ (od r. 1861 do r. 1875).
Tady končí citace, nekončí však článek. V něm je možné se
dozvědět o jeho šalamounské moudrosti, se kterou dokázal
vyřešit jako starosta slovní i pěstní půtku dvou žen z Plechamru,
chudobu mnohých místních lidí a především dětí, povznesení
města i soudržnost jeho občanů, odměnu dvanáctiletého
místního chlapce od řeky, Jana Chaloupky, který zachránil život
tonoucímu děvčeti, a také opilství jinak dobrého a věrného
obecního strážníka. Dočasné zeslabení autority místní policie
si dovolil, neboť „čeho nedostávalo se tam, dosadil autoritou
vlastní“!
Abychom aspoň něco z nakousnutého dokončili:
„Mnoho sporů mezi občany v dobru smířil. Spravedlnost
hledala u něho i jistá žena z Plechamru, která ve slovní i pěstní
půtce s jinou tamní ženou nepochodila. Aby o pravé podstatě
věci se přesvědčil,obeslal pan starosta na radnici obě. Sotva se
shlédly, otevřely upřímně svá srdce a pan starosta viděl velmi
jasně na vlastní oči věrnou kopii události na Plechamru. Přerušil
vzájemné přesvědčování žen o jejich ctnostech rozhodnutím,
že obě je musí nechat odvést do obecního vězení. Jedinou
podmínkou osvobození učinildobrovolný smír.
Rády nerady podaly si sousedky ruce. Rozvážný starosta
však věděl, že obě strany jsou při tom v hloubi duše pevně
rozhodnuty vzájemný slib i jazyky opět před radnicí rozvázati.
Okamžitě měl však pohotově nezrušitelnější znamení
ujednaného smíru. Prohlásil podání ruky za nedostatečné a
jako důkaz trvalého přátelství žádal, aby se vzaly do náručí a
obtančily kolem úřadovny polku, kterou jim hvízdal. Tento
neopotřebovaný prostředek postačil, aby ani jim, ani
sousedům, kteří bůhví jak brzy úřední tajemství vypátrali,
nevymizel z paměti, a kdyby snad přes to bylo někdy potřeba jej
připomenouti, stačilo pouhé zahvízdání polky, aby nebezpečí
nového nepřátelství bylo zažehnáno.
Ba, řeknete si, měl to tenkrát pan starosta prosté starosti.
Dnes by si s takovými problémy žádný starosta starosti nedělal,
nemá na to čas. Však nejen starosta, ale ani zaměstnanci mně
neznámé organizace si nedělají a myslím ani před nějakými lety
nedělali starosti s tím, že místo WALTEROVA ULICE bylo a je i
nyní na zcela nových uličních tabulkách název VALTROVA
ULICE. Zná snad někdo někde v širém světě pana Valtra, který
by se tolik zasloužil o naše město, že by mu právem patřilo jeho
jménem pojmenovat byť i tak kratičkou a zatím nevzhlednou
místní ulici? Je to itentokrát opravdu jen ZAPOMÍNÁNÍ?
Všechny ulice v tehdejší Bechyni byly novými, emailově
bílými tabulkami s červenými nápisy a modrým okrajem
označeny na podzim roku 1931! Viz časopis „Lázně Bechyně“
č. 14 z listopadu 1931, str. 7, zpráva „Zase o píď“. V ní se také
mluví o „ulici Petra Malého“? Snad chyba tisková, snad ulice
zmizela? Ale dnes v našem městě z těchto tehdy nových
plechových tabulek už asi neexistuje žádná. Ty zmizely za 70
let všechny, ačkoliv nevím o tom, že by během té doby celá
Bechyně vyhořela.
Je 70 let pro plechovou emailovanou tabulku mnoho nebo
málo? Pro lidskou společnost je to pouze jeden průměrný lidský
život. Nic moc!
frk

Činnost tenisového oddílu TJ Jiskra Bechyně za rok 2002

Smíšené družstvo dospělých bylo účastníkem přeboru I. třídy skupiny
B.
Výsledná tabulka:
1. Dačice
13 bodů
2. Bechyně A
13 bodů
3. Pelhřimov B
11 bodů
4. Sez.Ústí B
11 bodů
5. Třeboň
10 bodů
6. Humpolec B
10 bodů
7. Pacov
9 bodů
8. Planá n.Luž.
7 bodů

V utkání o celkové umístění v kraji vyhrálo družstvo s SKP České
Budějovice, takže 16. oddílů se umístilo na 3. místě v jihočeském regionu.
Hrálo se v sestavě ing. Martin Hlavnička, Lukáš Hübner, Patrik Hartl,
Tomáš Hlaváček, Vendelín Wágner, Simona Vontorová, Zuzana
Folbrchtová, Jitka Podlahová.
Smíšené družstvo dospělých B hrálo okresní přebor. V základní
skupině se umístilo na 2. místě a postoupilo do finálové skupiny. V této
skupině se umístilo na 2. místě.
Dle plánu byl zorganizován 12. ročník H 60 TOUR a 36. ročník
lázeňského turnaje mužů. Tohoto turnaje se zúčastnilo 40 hráčů ze 17
oddílů /klubů/.
Výsledky: semifinále dvouhry Fuka /Sez. Ústí/ - Lavík /Libra Č.
Budějovice/: 6/3,4/6,6/3. Hoffman /Písek/ - Mráz /Libra Č.Budějovice/:
6/3,6/4.
Finále: Fuka Hoffman 6/3,6/4.
Finále čtyřhry: Slavík /Libra Č.B/ - Škáva /Hluboká n. Vlt./ - Krejčík /TK
Most/ - Schmidtmaier /Karlín/: 6/0,6/1.
V měsíci září uspořádáme v Bechyni okresní přebor dorostu, 3. ročník
turnaje nynějších a bývalých hráčů tzv. BETL a turnaj Zbytku světa.
Do konce roku provedeme rekonstrukci tenisových dvorců
odpovídající povrchu na tenisové Štvanici, nebudou chybět ani umělé
tenisové lajny.
Hlavnička

Šachový spolek Bechyně žádá o pomoc
Kdokoliv z Vás pamětníků i nepamětníků bechyňských i
nebechyňských byste věděli cokoliv, co se váže k historii bechyňského
šachu, dodejte prosím své informace na následující místa:
Domov mládeže SPŠK v Bechyni, Vratislav Šťastný
MÚ v Bechyni, p. Chaloupková /podatelna/
Předem děkují všichni členové Šachového spolku Bechyně.
V.Šťastný

Kopaná - záøí 2002
Muži „A“:

1.9. Bechyně - Písek „B“ v 17.00 v Písku
7.9. Bechyně - Záhoří
v 17.00 v Bechyni
14.9. Bechyně - Božetice v 16,30 v Božeticích
22.9. Bechyně - Dříteň v 16,00 v Bechyni
28.9. Bechyně - Skály
v 16,30 ve Skálách

Muži „B“

8.9. Bechyně - Stádlec v 17,00 ve Stádlci
15.9. Bechyně - Pojbuky v 16,30 v Pojbukách
21.9. Bechyně - Roudná v 16.00 v Bechyni
29.9. Bechyně - Met. Tábor v 16,00 v Táboře

Dorost sk. C: 8.9. Bechyně - Katovice ve 14.00 v Katovicích
15.9. Bechyně - Kovářov ve 14,30 v Bechyni
21.9. Bechyně - Sedlice v 13,15 v Sedlici
29.9. Bechyně - Chýnov v 10,00 v Bechyni
Žáci sk. „B“:

Přípravka :

1.9. Bechyně - Bernartice ve 13,00
7.9. Bechyně - Písek „B“ v 9,00
14.9. Bechyně - Katovice v 9,00
21.9. Bechyně - Strakonice v 10,00
28.9. Bechyně - Vodňany v 9,0

v Bernarticích
v Bechyni
v Bechyni
ve Strakonicích
v Bechyni

1.9. Bechyně - Tábor „B“ v 10,30 v Táboře
8.9. Bechyně - S.Ústí
v 10,00 v Bechyni
14.9. Bechyně - Planá
hláš. V Plané
21.9. Bechyně - Soběslav
v 10,00 v Bechyni
29.9. Bechyně - Roudná
v 10,00 v Roudné

POVODEŇ V BECHYNI
Škody způsobené povodní:
* zatopeno 28 domů
* stržen most na Hutě a lávky pod Větrovem a do Pouště
* kanalizace na Plechamru
Evakuováno bylo 57 lidí ze Zářečí a 10 ze Židovy strouhy
Pomoc poskytují: Vojsko, Dobrovolný hasičský sbor Bechyně,
Panství Bechyně, MICRO-SENSOR spol s r.o.Bechyně, SPŠK ,
Bytenes Bechyně s.r.o., Rumpold s.r.o.,Elexpres Elektroservis
s.r.o. Bechyně, Návrat stavební a obchodní firma Bechyně, SNN
Bechyně a.s., SEN - vysoušecí technika s r.o., ZD Chrášťany,
elektrofirma p. Komárka, BEST FIN Plus, s.r.o., LÍPA Radětice a
další firmy a dobrovolníci.

Město Bechyně pořádá veřejnou sbírku na pomoc
občanům Města Bechyně postiženým povodní dne 8. a 12.
srpna 2002.
Finanční prostředky získané touto veřejnou sbírkou
budou použity výhradně na pomoc občanům postiženým
povodní v našem městě. Pro tento účel byl zřízen zvláštní
účet u České spořitelny, kam mohou občané zasílat
finanční příspěvky:
účet č. 704 304 379/0800 Česká spořitelna, a.s.
Město Bechyně přijímá pro tento účel rovněž dary, které
mohou občané zaplatit přímo do pokladny v kanceláři
finančního odboru MěÚ Bechyně.
Město Bechyně předem děkuje všem za všechny finanční
příspěvky, dary i za každou další pomoc občanům
postiženým povodní.
Další pomoc organizovala Církev římskokatolická,
fa rnos t B echyně
sbírkou vě cí pro po stiž ené
obyvatelstvo.

Poděkování

Nabídka pro obyvatele postižené povodní

Rád bych jménem obyvatel městské části Zářečí v Bechyni, která
DRY - CELL
byla
postižena povodní, poděkoval příslušníkům místní policie za to,
Způsob, jak velmi rychle a velmi levně zajistit vysušování mokrých,
že bez ohledu na své osobní volno zajistili ostrahu této části proti
nebo zamáčených prostor po povodních nebo jiných nehodách
rabování.
Velký dík patří příslušníkům AČR, kteří obětavě pomáhali při
DRY - CELL je velmi kompaktní hmota na bázi papírového vlákna
Díky obrovské schopnosti vázat vodu DRY - CELL zajistí velmi rychlé evakuaci.
Matějíček
a účinné vysušování požadovaného místa nebo prostoru.
DRY - CELL
je schopen efektivně pohltit - absorbovat 8-9 l vody na jeden
kilogram hmoty
• má schopnost, díky své buněčné struktuře, pohlcenou vodu držet
• po vysušení prostoru se hmota dá vysušit a použít opakovaně
• tam, kde je vysoušení obtížné, posype se prostor hmotou DRYCELL, rozhrne do požadované vrstvy
• celý proces se opakuje do požadovaného stavu
•

Výsledky dubnové sbírky pro chudé
Poslední sbírka vìcí pro pomoc chudým probìhla o víkendu 13. a 14. 4. 2002. Vagon
se tentokrát zcela zaplnil obvyklými dary. Náklady sbírky byly 4042,- Kè. Drobní dárci
pøispìli 920,- Kè, mìstský úøad 1500,- Kè a zbytek byl uhrazen z výtìžku dobroèinného
koncertu. Sbírka byla odeslána do centra OS Diakonie v Broumovì. Dìkujeme všem
dárcùm, pomocníkùm a organizátorùm.
Pokud chcete darovat nìjaké èisté a zachovalé vìci, pøíští sbírka bude v øíjnu. Bližší
informace najdete na letácích.

příklad

Setkání pilotù

• 3 cm vrstva hmoty DRY CELL tj. 3 cm / cca 3 kg/ pohltí na 1 m2 24
•
•
•
•
•
•

27 litrů vody
vrstvu je nutné po nasátí odstranit, aby se mohlo pokračovat
opakovaným nanášením suché hmoty
obvykle je třeba proces opakovat 2x a potom postupovat tradičními
způsoby, při posledním nanesení hmoty je dobré nechat DRYCELLpůsobit déle
je schopen pohltit i oleje, jedy a jiné kapaliny. Likvidace takto
kontaminované hmoty je pak závislá na typu kontaminace
je napro zdravotně a ekologicky nezávadný
po použití jej lze vyvést na skládku nebo ho zkompostovat
dodává se v papírových pytlích 10, 15 nebo 30 kg za cenu 11,70
Kč/ Kg+ 22%DPH
Kontakt:

firma RUMPOLD s.r.o., p. Průcha tel. 0602/633870

Komerční banka, a.s., Vám nabízí
spotřebitelské úvěry k financování
osobních (nepodnikatelských) potřeb

Spotřebitelské úvěry KB
• účel použití univerzální (např. na nemovitosti,
automobil, dovolenou, bytové zařízení, neúčelové)
• splatnost až do 10 let (s možností předčasné
splátky)
• výše úvěru od 30 do 500 tis. Kč
• úvěry do 70 tis. Kč jsou poskytovány bez zajištění
• vyřízení žádosti do 5-ti dnů po předložení
požadovaných podkladů (zejména dokla dy
totožnosti, potvrzení o pracovním příjmu, případně
daňové přiznání)
Bližší informace Vám ochotně poskytneme při Vaší
osobní návštěvě, případně telefonicky na našich
obchodních místech:
pobočka Tábor, Tyršova 521, tel. 0361/481111
expozitura Bechyně, Libušina 197, tel. 0361/811017
expozitura Soběslav, nám. Republiky 101, tel.
0363/521113
expozitura Veselí nad Luž., Malé nám. 13/II,
tel.0363/581057

Dne 22. 6. 2002 se v Bechyni uskuteènilo setkání pilotù 9. a 19. stíhacího leteckého
pluku. Tuto vydaøenou akci zorganizovala místní odboèka svazu letcù. Zúèastnilo se jí
kolem 150 bývalých pilotù tìchto vBechyni døívepùsobících leteckých jednotek, spolu
s nìkolika pøíslušníky technického personálu a dalšími pøíznivci letectví. Pøijelo i
nìkolikkolegùze Slovenskérepubliky.
Setkání bylo zorganizováno u pøíležitosti nìkolika kulatých výroèí, pøipadajících na
tento rok. Pøedpadesáti lety(v roce1952) se v Bechyni zaèalo budovat vojenské letištì.
Ten samý rok v kvìtnu vznikl v Milovicích Mladé 9. slp a o nìco pozdìji v mìsících záøí
a v øíjnuvznikly v Èeských Budìjovicích i 1. stíhací letecká divize a 19. slp. Všechny tyto
letecké útvaryse po dobudování zdejšího letištì pøemístily do Bechynì, kde pùsobily až
do svého zrušení v letech 1958, 1990 a 1993.
U pøíležitosti tohoto výroèí byla vydána i kniha Jiøího Havla „O létání v Bechyni“,
která se, jak její název napovídá, zabývá tehdejším letectvím. Souèástí tohoto setkání
byl i køest této knihy a neformální autogramiáda. Køtu knihy bílým sektem se ujal
pøedseda odboèky pan Vladimír Borek.

Zpráva pro diabetiky
Èlenùm a pøíznivcùm DIA KLUBU oznamujeme, že sladké prázdninové nic nedìlání je u
konce!
Pravidelné cvièení na židli pod vedením Mgr. Vlkové zaèíná v úterý 3. 9. 2002 a bude
pokraèovat každé úterý vždy od 9.30 hodin v klubovnì Domova mládeže, za poplatek 10,Kè.
Možnost rozšíøit své vìdomostní obzory je dána 12. 9. 2002 v 15.00 hodin v hotelu
JUPITER - srdeènì Vás zvemena pøednáškuodborného lékaøe psychologa.
DIA K - TRI

Mìstské muzeum
Je sice delší èas uzavøeno, ale abychom na nìj nezapomnìli, o to se
postaraly studentky kulturní historie Jana Hrušková a Stanislava
Brejchová. Pøipravily výstavu knih, fotografií a jiných reálií z archivu pod
názvem „Poklady muzejní knihovny“.
Zaèala slavnostní vernisáží 19. srpna 2002 a trvala do konce srpna t.r.
Milé studentky, dìkujeme Vám za Vaši práci a zájem. Už se všichni
tìšíme, až bude muzeum v poøádku i na nové instalace exponátù, o které
se zasloužila øada našich nadšených pøedchùdcù.
A.P.

Plán práce Národopisného sdružení při Jihočeském
muzeu v Č. Budějovicích na září říjen 2002
10. 9. Mgr. Leoš Nikrmajer: Koněspřežka na jihu Čech /přednáška
historika JčM spojená s vycházkou
24. 9. Doc. PhDr. Irena Štěpánová, Csc.:Blatský kroj a jeho
výšivka /přednáška přední české etnografky a znalkyně jihočeského
kroje. Vyzýváme zájemce, aby předvedli své práce a přispěli svými
znalostmi k odborné konzultaci/
8. 10. Ladislav Bašta: Rybářství na jihu Čech /přednáška bývalého
ředitele Státního rybářství v Hluboké nad Vltavou/
22. 10. Ludmila Dominová: Výšivka z rybích šupin /přednáška
předsedkyně NS spojená s praktickou ukázkou/
Vždy v 17.00 hodin.
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