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Volby do zastupitelstva

Volby do Zastupitelstva Mìsta Bechynì se . První den voleb
1.listopadu budou volebnímístnosti otevøenyod14.00hodin a uzavøouse ve 22.00 hodin. Druhý volební den,
2.listopadu, jemožnévolit od 8.00 hodin do 14.00hodin.
Volební obvod Bechynì je rozdìlen opìt do 7 volebních okrskù. Volièi budou volit v jednotlivých okrscích
podlemísta svého trvalého bydlištì.

podlemísta, kde jsouvolièi pøihlášeni k trvalémupobytu :

Ve pro
volièepodlemísta, kde jsoupøihlášení k trvalémupobytu
Hvožïany

Každý voliè musí pøi hlasování prokázat svoji totožnost a státní obèanství ÈR platným obèanskýmprùkazem
nebo cestovním pasemÈR.Neprokáže-li voliè uvedené skuteènosti, nemùžemu být hlasování umožnìno.

Voliè mùže požádat ze závažných, zejménazdravotních dùvodùmìstský úøad a v den voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komisezøízena.

Hlasovací lístky budou každémuvolièi dodánynejpozdìji 3 dnypøedednemkonání voleb.

uskuteèní ve dnech 1. a 2. listopadu 2002

Rozdìlení volebníchokrskù

Ve pro volièe
podlemísta, kde jsoupøihlášení k trvalémupobytu
Bechynì
Dlouhá, Fáberova (342, 343, 344, 345, 346, 347, 348), Kašpara Malého, Klášterní, Køižíkova vilová ètvr�,
Lázeòská, Libušina (23, 24, 50, 51, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 164, 167, 171, 172, 173, 175,
176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 312), Masokrámská,
Michalská, nám. T. G. Masaryka, Obùrka, Parkány, Pod Schody, Soukenická, Široká, Táborská, Valtrova,
Vìtrov,Zámek, Záøeèí

Ve pro volièe
podlemísta, kde jsoupøihlášení k trvalémupobytu
Bechynì
Èechova (294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 399), Fáberova (377, 378,
379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400), Láznì
(202), Libušina (160, 161, 163, 165, 166, 169, 170, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 194), Novodvorská,
Plechamr, sídl. Obráncùmíru

Ve pro volièe
podlemísta, kde jsoupøihlášení k trvalémupobytu
Bechynì
Na Libuši (613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631,
632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652,
653, 654, 655, 656, 657, 658, 659,660, 763, 989), Prádlo
Senožaty

Ve pro volièe
podlemísta, kde jsoupøihlášení k trvalémupobytu
Bechynì
Láznì (200, 201), NaLibuši (661, 662, 663, 664,665, 666, 667,668, 669, 670, 671, 672, 673, 674,675, 676,
677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697,
698, 699, 700, 701, 702, 703, 704,717, 824, 825,826, 827, 828, 829, 857, 858, 859,891, 892, 920), Tyršova,
U Nádraží

Ve pro
volièepodlemísta, kde jsoupøihlášení k trvalémupobytu
Bechynì
Lišky, Písecká (907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 948, 949, 950), sídl. 5.
kvìtna, UVodojemu,ZaTrubným

Ve pro volièe
podlemísta, kde jsoupøihlášení k trvalémupobytu
Bechynì
Èechova (252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,
273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 945,
947), Gabrielova, Písecká (198, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218,
219, 261, 262, 275, 357, 358, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 719, 720, 721, 722,
723, 724, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 823, 830, 856, 887, 888, 889, 890, 944), Školní, U
Stadionu, Zahradní

VOLEBNÍM OKRSKU È. 1 LIBUŠINA

VOLEBNÍM OKRSKU È. 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ

VOLEBNÍM OKRSKU È. 3 KULTURNÍ DÙM, U NÁDRAŽÍ

VOLEBNÍM OKRSKU È. 4 KULTURNÍ DÙM ,U NÁDRAŽÍ

VOLEBNÍM OKRSKU È. 5 KLUBOVNA MO ÈRS, U NÁDRAŽÍ

VOLEBNÍM OKRSKU È. 6 DOMOV MLÁDEŽE, PÍSECKÁ

JE VOLEBNÍ MÍSTNOST:

JE VOLEBNÍ MÍSTNOST:

JE VOLEBNÍ MÍSTNOST

JE VOLEBNÍ MÍSTNOST:

JE VOLEBNÍ MÍSTNOST:

JE VOLEBNÍ MÍSTNOST:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 164

293

602

602

610

365

VOLEBNÍM OKRSKU È. 7 HVOŽÏANY-ŠKOLA, HVOŽÏANYJE VOLEBNÍ MÍSTNOST: 74

Je-li ve volebním okrsku obsažena celá èást obce nebo ulice, nejsou vypsána èísla popisná, popø. evidenèní.

-fs-

Výstavba marketu Edeka

Dùm s peèovatelskou službou

Øada obèanù našeho mìsta netrpìlivì èeká, až bude postaven nový
market Edeka.
Podle vyjádøení firmymìla pùvodnì stavba zaèít již v srpnu letošního
roku, ale zaèátek výstavby byl z nìkolika dùvodù oddálen. Jedním z
nich bylo technické øešení svedení deš�ových vod do souèasné
kanalizace. Kapacita kanalizace však nestaèí, ale povedlo se najít
pøijatelné øešení, jak tyto vody odvést. Dalším dùvodem, proè se
stavba zatím nerealizuje, je to, že firma zaèala v severních Èechách
budovat nìkolik velkokapacitních skladù a výstavba prodejen v
jižníchÈecháchbyla odsunuta.
Na území jižních Èech by mìlo vzniknout celkem pìt tìchto
prodejen, z toho dvì se mají zaèít stavìt ještì na podzim, další tøi na
jaøe. Bechynì je podle ujištìní zástupce firmy zahrnuta do výstavby
najaøe.
Vìøíme, že se tento zámìr podaøí v pøíštím roce realizovat a že se
zlepší možnostinákupuvnašemmìstì.
Další potìšující zprávou v této oblasti je zájem spoleènosti Ahold ke
stavbìdalšíhomarketuv Bechyni.

Vzhledemk tomu, žemìsto Bechynì získalo dotaci na stavbu domu s
peèovatelskou službou ve výši 26 800 000,- Kè ze Státního fondu
rozvoje bydlení, pokraèovala pøíprava na zahájení stavby.
Podmínkou pro koneèné získání dotace je mít smlouvu o dílo s
firmou, která bude stavbu provádìt, a proto byla vypsána veøejná
obchodní soutìž. Do ní se pøihlásilo celkem devìt uchazeèù o tuto
stavbu. Pøi otevírání obálek byly nìkteré firmy ze soutìže vylouèeny,
protože nedodržely nìkteré formální podmínky, které byly
zadavatelem požadovány. Mezi vylouèenými firmami byly také
Pozemní stavby Èeské Budìjovice. Ty se proti výsledku odvolaly a
celou záležitost v souèasné dobì øešíÚøad pro ochranu hospodáøské
soutìže vBrnì.
Bohužel, stavba tohoto domu, který v Bechyni tak citelnì chybí, se
pravdìpodobnìpøesune do roku2003.

Jaroslav Matìjka

PÁTEK TØINÁCTÉHO

Podtímto neobvyklým názvem se skrývá koncert, který se uskuteènil
13. záøí v KD Bechynì. Vystoupil zde Roman Dragoun a kapely
William, Maitreya Huddba a Vodovod. Smyslem celé akce bylo
pomoci lidem v Bechyni, kteøí byli bìhem srpna 2002 postiženi
povodnìmi, a tak celý výtìžek této dobroèinné akce (15 410,70 Kè)
byl poukázán na povodòové kontomìstaBechynì.
Chtìl bych touto cestou podìkovat všem, kteøí se o tuto akci
zasloužili. Jsou to zejména organizátoøi a poøadatelé v èele sPetrem
Vymìtalem, úèinkující, kteøí vystupovali bez nároku na honoráø,
pracovníci kulturního domu, kteøí umožnili poøádání akce bez
úètování pronájmu a služeb, tiskárna Rudi Tábor, která bezplatnì
vytiskla plakáty, pan Jan Balèík, který zvýšil výtìžek koncertu
nemalou finanèní èástkou, a øadadalších.
Je pøíjemné vìdìt, že kolem sebe máme lidi, kteøí dovedou pomoci,
kteøí dovedou podat pomocnou ruku, je pøíjemné vìdìt, že nejsme a
nezùstaneme, dostaneme-li se doproblémù, sami.

(jm)

DÌKUJEME VŠEM DÁRCÙM, KTEØÍ
PØISPÌLI NA POVODÒOVOU SBÍRKU.
K 20.9.2002 DOSÁHLA ÈÁSTKA VÝŠE

480 000 KÈ



opat Prokop Neužil
Opat Prokop Neužil senarodil v Bechyni 3.11.1861 /nynìjší èp. 446, Dolní Plechamr,

kde je umístìna pamìtní bronzová deska s reliéfním portrétem od akad. sochaøe
Bohumila Dobiášestaršího/.

Pocházel z chudé rodiny, jeho otec Jan Neužil byl zedníkem. Tak jak to bylo zvykem v
rakouské monarchii, aby mohl živit poèetnou rodinu /5 dìtí/, musel si v pøíznivých
mìsících vydìlávat v cizinì, vìtšinou ve Vídni a okolí. Matka Kateøina musela ze
skrovného obnosu živit své dìti, ale mìla na pamìti i jejich mravní a náboženskou
výchovu. Ètvrté dítì, Karel, si zmìnil své jméno po vstupu do øádu sv. Benedikta na
Prokopa. VBechyni žil dosvýchpìti let, pak serodinaodstìhovala do nedalekéhoSrlína,
do opaøanské farnosti. V rodinì se všichni vzájemnì mìli rádi, morální jednota se
projevovalapøi každé pøíležitosti.

„Když Karel projevil své pøání, že by rád studoval, aby se stal knìzem, a otec zavrtìl
hlavou, jelikož to bylo nákladné, bratr Jan, který už vydìlával s otcem, prohlásil, že
všechno, covydìlá, ušetøí, aby jehomladší bratrmohlpøece studovat.“

Otce provázela neochvìjná víra v Boha a když ve Vídni, kde pracoval, mnozí ztráceli
svou víru, byl posilován mnoha knìžími, hlavnì redemtoristy, a tuto víru pøenášel do
èeského domova. Karel mìl pøání stát se jedním z tìch, kteøí pomáhají lidem odtrženým
od rodin. Mnoho se hovoøilo o Táboøe, kde bymìl studovat. Ale rodinný plán se zmìnil.
Otecse rozhodl odjet do Ameriky.

Mnoho lidí z Èech odjíždìlo do Spojenýchstátù amerických za lepším živobytím. Jan
Neužil se pøistìhoval se svou rodinou do Spillwille v Iowì, kde za poslední peníze koupil
farmu. Celá rodina tvrdì pracovala, aby pøekonala poèáteèní nezdary. Až po dvou letech
mohl náš opat uvažovat omožnosti studia, podporován panemuèitelem Kovaøíkem, který
na škole sv.Václava brzy rozpoznal vlohy svéhožáka. Ten si ho oblíbil jako svého druhého
otce, se vším se mu mohl svìøit a on to byl, který mu pomohl k odhodlání k literární
èinnosti.

„Hochu, dovìdìl jsemse, žemáš odjeti nastudie. Jest todobøe, ale víš, tam nebudeš
mít ani èeských uèitelù, ani èeských knih, a bylo by veliká škoda, aby ses nám odcizil.
Mùže být, že pøece najdeš v ústavu nìjakého Èecha, kterému bude tøeba posílán èeský
katolický týdeník „Hlas“, vydávaný v St. Louis. Dostane-li se ti do rukou, hleï si v nìm
èísti, abys nezapomnìl nasvou èeskouøeè. Byla by toškoda,velká škoda, kdybys se nám
mìlodcizit.“

Neužil se setkal s mnohými èeskými vlasteneckými knìžími, kteøí byli jeho vzorem.
Nicménì ubohá finanèní situacemustále nedovolovala vysnìná studia. V šestnácti letech
odjel doMilwauku, aby poprosil v semináøi sv. Františka o pøijetí, alemarnì. Šel poprosit
do benediktinského kláštera blízko Pittsburgu, nebyl pøijat; ani v Chicagu, ani v
Madisonu. Zaèal pracovat u jednoho švédského farmáøe, kde si prací za osm mìsícù
vydìlal na zaèátek studií. Studoval na uèitelském ústavì v Decorahu, v r. 1880 byl jako
devatenáctiletý jmenován uèitelem ve Spillwille. Rád uèil dìti èeštinu, svùj rodný jazyk.
Jako jeden z prvních se pøihlásil na výzvu opata Wimmra do zakládaného øádu èeských
benediktinù. Koneènì mohl studovat knìžství! Po r. 1885 složil øeholní sliby, studoval
filozofii a bohoslovectví na pøevorství sv. Prokopa. Pøed vysvìcením tìžce onemocnìl,
byl proto poslán doChicaga, abyse tamléèil.

V té dobì byli èeští benediktini v Chicagu prohlášeni za samostatnou øeholní družinu,
15. èervence 1888 klerik Prokop Neužil složil slavné sliby a 22. prosince 1888 byl
vysvìcen na knìzev chrámuPánì sv. Víta v Chicagu.

Øád sv. Benedikta se øídil heslem:modli se apracuj! Káceli lesy, zakládali osady, školy,
budovali chrámy, studovali, navázali na kontinuitu latinského a øeckého písemnictví,
pøispívali ke køes�anské dobroèinnosti.

Páter Neužil nezapomnìl na svou tìžkou cestu ke vzdìlání,proto hned r. 1887 navrhuje
zøízení èeské koleje sv. Prokopa, na níž mohli studovat i chudí hoši. Byl to velký èin, èin
muže ducha a inteligence, který si uvìdomoval význam vzdìlání a víry. Zvláštì pro nové
pøistìhovalce do Ameriky.

Vbøeznu roku 1937 byl zvolen opatem èeského benediktinskéhokláštera. Pøi cestì do
Øíma, v záøí 1937 navštívil rodnouBechyni.

Znal hodnotu i dùležitost slova a tisku, proto po založení koleje se ihned snažil o
vydávání èasopisu. Obrátil se na pátera Hessouna po nezdaru èasopisu „Hlas“, aby se z
jehopøílohypøipravil èasopispro èeskoumládež „Pøítel dítek“.

Odpovìï P. Hessouna; „Vydávání samotného èasopisu vyžaduje mnohem více, než
pouhé potištìní papíru. To vyžadujemnoho práce astarostí…“Ale páterNeužil cítil, že by
èeská katolická enkláva v Americe potøebovala svùj deník. Proto r. 1893 se knìží rozhodli
vydávat deník „Národ“, redaktorem a øeditelem tiskárny byl jmenován P. Neužil. Zaèátky
byly velmi tìžké, financí se nedostávalo. Dvakrát týdnì ještì vycházel èasopis „Katolík“.
Práce tedy nad hlavu. Ale ta hlavní myšlenka, aby èeské lidi v Americe podpoøil ve víøe,
svìdomitosti a èestnosti, semupodaøila.

Založil i ženský benediktinský klášter, akademii a vyšší školu pro dívky, semináø pro
knìžský dorost a sirotèinec sv. Josefa. A mnoho klubù a spolkù… Nejen zakládal, ale i
stále o nìpeèoval.

Mìl dobré srdce, plné lásky a ochoty. Zemøel 2. 12. 1946. Kromì církevních
hodnostáøù kondoloval i prezident dr. Eduard Beneš. Nakonec slova generálního konzula
vNew Yorku dr.Kuráže:

„Vyslovuji soustrast nad úmrtím opata P. Neužila, jehož skvìlé zásluhy na poli
výchovy, dobroèinnosti a plodné církevní práce v celé krajanské Americe budou zapsány
zlatým písmem v dìjinách americkoèeskoslovanské vìtve a Èeskoslovenská republika
ztrácí v zemøelém opatovi Prokopu Neužilovi vzácného pøítele a hluboce vlastenecky
založeného knìze, který se velmi zasloužil o utužení bratrské pásky mezi starou vlastí a
krajinskouAmerikou.“

Podle publikace dr. Josefa Krlína „Prokop Neužil“ /vyd.Dìkanský úøad v Bechyni,1947?/
ses tavila A.Plachtová

OHLASY
Medailon o Františku Mikšovském - „Franta Motory“ mì pobídl zaslat do Mìstského
zpravodaje zøejmì jednu z jehoposledníchfotografií.

R. Štìrbová



Otevřeno denně: Po - Pá 15.00 - 17.00, So - Ne 14.00 - 17.00
Vernisáž 2002 v 18.00 hod. Výstava potrvá do 30. října 2002.3. října

Pondělí 7. ř íjna 2002 v 19.30 hodin
Velký sál Kulturního domu
Vstupné: I. místa 150,- Kč

II. místa 130,- Kč
III. místa 100,- Kč

V KANCELÁŘI KULTURNÍHO DOMU
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

.
Současná sestava:
- zpěv, housle, viola

-zpěv, kytara
- trubka, křídlovka,

perkuse / -kontrabas
- bicí, perkuse

-zvuk.

Iva Bittová
Vladimír Václavek

František Kučera
Jaromír Honzák

Miloš Dvořáček
Ivo Viktorin

ČECHOVO PROZATIMNĚ OSVOBOZENÉ DIVADLO

Velký sál KD / Vstupné: I. místa 200,- II. místa 180,- III. místa 140,- Kč

MORGAN kapitán škuneru Glacier -
GIUSEPPE DAMBROWSKI výletník - syn Vilmy -
ARISTOTELES CHOBODYDES řecký rejdař -
TITI čínský kuchař a topič -
WILMA DAMBROWSKÁ matka Giuseppova -
MARTA ATHÉNA -
SUZAN MUCHOVÁ rejdařova milenka -

alt. -
ČECH občan České rep. -trosečník z Titanicu -
ZOLTÁN PÁLFY ESTERHÁZY tajný agent
- maďarský gróf a nacionalista -

Středa 30. října 2002 /

HERECKÉ OBSAZENÍ:
MILAN DAVID

JAROSLAV SYPAL
ROSTISLAV KUBA

RUDOLF HRUŠÍNSKÝ
EVA BROŽKOVÁ

URŠULA KLUKOVÁ
KATEŘINA KORNOVÁ
LUCIE KONAŘÍKOVÁ

BEDŘICH MARUŠTÍK

FRANTIŠEK RINGO ČECH

Pozor, začátek představení v 19.00 hod.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V KANCELÁŘI KULT. DOMU.

ROZPIS LEKCÍ:
2. lekce 3. lekce 4. lekce4. 10. / 11. 10. / 25. 10. / 19.00 do 21.45 h.

Sobota v 19.30 hod. / Předprodej vstupenek od 1. října.
Vstupné v předprodeji 150,- Kč, na místě 200,- Kč.

16. listopadu

Sobota /15.00 hod./ VS / Vstupné: 25,- Kč /26. ř íjna BOŘEKDJ

Neděle /9.00 - 17.00 hod./Klubovna KD/Přihlášky v kanceláři
KD nebo na tel. 381 213 338. Kurzovné: Dospělí 250,- / děti 150,- Kč
Netradiční techniku si můžete vyzkoušet pod vedením zkušené lektor-
ky pí. Bubelové. Na kurz je potřeba si donést: Malý rámeček, bílé nitě,
malé korálky (nejlépe bílé, skleněné), jehlu, nůžky (malé, špičaté).

27. října

KD 381 213 338 381 212 433 606 911 007 kdbech@mbox.vol.cz, U Nádraží 602, tel.: , tel./fax: , mobil: , e-mail:

Víkendový kurz ve dnech pod vedením doc. Ing. Heleny
Kratochvílové. Cena kurzu 500,- Kč, s ubytováním a stravou 1.050,- Kč.
Prezentace 11. října od 16.00 do 18.00 hod. Bližší informace p. Švec,
nebo pí. Kratochvílová na tel.: 602 97 57 08.

11. až 13. října

17. - 20. října 2002

Báj

Křídla

Hlína

Zkus být Vladislavem
Bruncvík

Jak se dělá divadlo

Trosečníci
Tchýně

Celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla. Pořádají:
IPOS - ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, OS Tatrmani a KD
Bechyně.
Setkání zájemců o středoškolské a mladé divadlo z celé ČR zahrnuje
- přehlídku inscenací mladých divadelních souborů
- společná povídání o představeních s divadelním odborníkem
- spolupráci mezi členy jednotlivých souborů v doplňkových dílnách
- vzájemnou výměnu zkušeností a inspiraci do další práce

-D. Fischerová:

- M. Pavlovová:

- J. Rezek:

-I. Konývková a soubor:
- J. Pálka, I. Konývková:

- K. Čapek, J. Lhotská:

- S. Mrožek:
- M. Pešek:

Přehlídky se účastní:
Dramatický klub při gymnáziu J.A.K. Nové Strašecí

Soubor gymnázia Jana Palacha Mělník

Vrtule, Slaný

HOP-HOP, ZUŠ Ostrov

ZUŠ Kralupy nad Vltavou

II. st. LDO ZUŠ Brandýs nad Labem
KULTURNÍ DŮM NABÍZÍ K PRONÁJMU PROSTORY
ZA ÚČELEM POŘÁDÁNÍ SILVESTROVSKÉ ZÁBAVY
NEBO DISKOTÉKY. INFORMACE - 381 212 433

mailto:kdbech@mbox.vol.cz


Co se mi líbí na Bechyni

Bechynì mìla pro mìkouzlo již v klukovském vìku. Tehdy za války jsem ji znal, èi spíše o ní vìdìl z
protektorátní mapy Èech. Kromì jména byla u ní vanièka, což znaèí láznì a byla to koneèná stanice
železnice. Láznì mìly v mémysli známku elegantního života, jak jsem ho znal z filmù, a koneèná stanice
železnice probouzela romantické pøedstavy, které byly podpoøeny jednou poštovní známkou, na níž byl
bechyòskýmost klenoucí se vysoko nad hlubokým korytem Lužnice. Jak velkolepé mìsto to musí být
„tamna koneèné“ s láznìmi a témìø neskuteènýmmostem a s takovým neobvyklýmjménem?! I to jméno
ji èinilo v mé mysli zvláštní a pøitažlivou. Osobnì jsem ji poznal pozdìji jako vodák a to zdola, z øeky.
Pøedehroubyla plavba nádhernou krajinou pod Táborem a náhle, jako mohutný akord a vpravdì zjevení
zapùsobil pohled na ohromující most. Skuteènost pøedèila všechna oèekávání. A za mostem, pøímo na
skále odvážnì postavenýstøedovìký klášter s kostelema podobnì i hrad. Akolemskály a lesy. Mé kdysi
klukovské romantické pøedstavy byly zastínìny neuvìøitelnou realitou, jejíž vznešenost, majestátnost,
velkorysost se zdála pøímo pohádková.

Trvale okouzlen jsem se pozdìji do Bechynì vracel jako turista, ale také služebnì a koneènì i jako
lázeòský host nebo pacient a poznával mìsto nejen jako úžasnou kulisu nad øekou, ale i „zevnitø“. A
nezklamala. I její historiemì nadchla. Vždy� patøí k nejstarším sídlùm v zemi. Kosmas ji zmiòuje ve své
kronice jež na poèátku 12. století. Odtud byla vykonávána správa znaèné èásti jižních Èech. Stála dávno
pøedzaložením Budìjovic, Tábora amnoha dalšíchmìst kraje. Její význam jako správníhostøediska sice
èasem poklesl, ale stávala se významnou z mnoha jiných hledisek pøedevším umìní. Již pozdní
støedovìk tu zanechal dílo pøesahující daleko hranicemìsta i kraje. Sklípková pozdnì gotická klenba v
klášteøe i pøilehlém kostele patøí k nejstarším, nejrozsáhlejším a nejkrásnìjším v Èechách. Zcela
ojedinìlá a výjimeèná je místnost v pøízemí hradu sklenutá na jeden pilíø vysekaný do tvaru suchého
kmene stromu, z nìhož vyrùstají do klenby podobnì zpracované vìtve. Tuto „kuriozitu“ provedl na
poèátku 16. století W. Roskopf, který vysekal v podobném duchu a také zcela ojedinìlou kropenku pod
kruchtou v klášterním kostele. Z téže doby jsou u cesty západnì od hradu vzácná „Boží muka“ dobøe
datovatelná slohovou pøíslušností i erbovním oznaèením. Je to nejmenší architektura plastika, jedna z
bechyòskýchperlièek.

Vposledních desetiletích 16.století byl majitelempanství nejznámìjší renesanèní velmož v Èechách
PetrVok z Rožmberka, který si Bechyniobzvláštì oblíbil a pøispìl k pøestavbì hradu v renesanèní zámek.
Z jeho doby se tamtéž dochovala velmi hodnotná štuková výzdoba. Renesance zanechala rozsáhlé
nástìnné malby v zámku, úpravu mìstského kostela sv. Matìje s charakteristickou vìží s pùvabným
arkádovýmochozem, která je jedním zesymbolùBechynì. Ranìbarokní kostel sv.Michala na høbitovì je
další vzácností jeho neobvyklý pùdorys a celkové provedení patøí bezesporu k architektonickým
zvláštnostemv zemi.

Zbožnýbarok podnítil vznik mnohamíst a také Bechynì se brzy stala jednou z nejnavštìvovanìjších.
Propoutní„milostné“sochybylav 70-tých letech 17. století postavena u jižního boku klášterníhokostela
kaple, která byla poèátkem 18. století rozšíøena a pøestavìna v nejnároènìjším slohovém pojetí
vrcholného„radikálního“barokaa patøík architektonickým skvostùmvpravdì evropskéhovýznamu.

Vìtšinu architektonických poèinù ve mìstì iniciovali pøíslušníci starého èeského rodu Šternberkù,
kteøí byli zdejší vrchností od poloviny 14. století s pøestávkami až do poèátku 18. století. Pro nì zde
pracoval také nejvìtší èeský malíø 17. století Karel Škréta a vytvoøil se svými žáky (vedle Prahy)
nejrozsáhlejší kolekci obrazù, z nichž mnohé jsou v klášterním kostele a zámku doposud. Portrétoval
takévšechny èleny této rodové linie, z nichžmnozí prosluli jako nejnároènìjší stavebníci aobjednavatelé
umìleckých dìl v dobì vrcholícího baroka. Pøedevším Václav Vojtìch ze Šternberka, zdejší rodák,
budovatel Šternberskéhopalácev Prazena Hradèanech (dnešní Národní galerie), pøedmìstskéhozámku
v Praze-Troji nejušlechtilejší to stavby své doby v Èechách, ale také na dalším panství své osiøelé
praneteøe ve Smiøicích uHradce Králové. Zdedal postavit zámeckou kapli oznaèovanou za nejkrásnìjší
vrcholnì barokní stavbu na sever od Alp. Ve Smiøicích vytvoøil František Pacák, následovník slavného
Matyáše BernardaBrauna, sochu sv. Jana Nepomuckého, která byla pøevezena doBechynì Záøeèí; je to
nejhodnotnìjší barokní skulptura vemìstì (naštìstí dnes odbornì zrestaurovaná).

Upoutaly mì nejen jednotlivosti a mnohé kulturnì-historické souvislosti, ale vpravdì celé mìsto,
jehož „trychtýøovitý“ pùdorys od severuk jihubyl vymezen pøirozeným terénem a støedovìkými, dodnes
dochovanými hradbami. Ke kráse a poezii mìsta nutno pøièíst i èetná romantická zákoutí, stará
schodištì, ulièky, barokní štíty mnoha domù, ale pøedevším klášterní zahradu, zámecký areál dnes
krásnì upravený a samozøejmì i pøívìtivé a vlídné Záøeèí. Nelze ovšem opomenout jedno z
nejpoèetnìjších anejmelancholiètìjšíchmíst,starý židovskýhøbitov, témìøskrytýza severozápadní èástí
mìstskýchhradeb.

Bechynìmìla štìstí i v moderní dobì pøedevším zásluhou jednoho z nejvìtších èeských vynálezcù a
podnikatelù Františka Køižíka, s jehož jménemje spojena nejen elektrická dráha z Tábora,most, ale i celá
mìstská vilová ètvr� mezi starou èástí mìsta a láznìmi, jíž dodává støídmì elegantní ráz urbanistická
citlivost a vkusná umìøenost. Líbí semi i láznìa nevelký, ale upravený lázeòský park. Zvláš� nádherná je
ovšem krajina a údolí potoka Smutný a øeky Lužnice s pøevislými skalami nad vodními toky, které jsou
pro Bechyni typické. Kdybych mìl namalovat nebo vyfotografovat jediný detail, ale výraznì
charakterizující Bechyni, byla by to ona známá nevelká strážní vìž zvaná „Kohoutek“, postavená pod
hradem právì na pøevisléskále,vzbuzující obavy, že semusíkaždou chvíli zøítit. Aona tamzatím stojí již
mnohá staletí.

Obliba mìsta mì pøimìla k bližšímuseznámení s jeho historií, památkami, okolím, ale i významnými
osobnostmi, které se zdenarodily nebo tu pùsobily. Onìkterých jsem se již zmínil. Ale velký poèet jmen
slavných avýznamných umìlcùbych mìl ještì uvést -umìlcù, kteøí za dlouhé trvání proslulé keramické
školy prošli jejími uèebnami a� už jako uèitelé èi žáci, znichžznaènou èást tvoøí rodáci z Bechynìa okolí.
Lze jen litovat, že mìsto samo z jejich tvorby (pøedevším sochaøské) má tak žalostnì málo. Takže mìsto
sochaøù bez soch?Velká škoda!Sochybymohly oživit všechna pustá sídlištì, parky, zahrady a námìstí.
Taktøeba vbudoucnosti.

Èasto se vmysli do Bechynì vracíma vzpomínám. Kdybych bylzdejšímrodákem, bylbych asi velmi
hrdý na své rodné mìsto. Kdybych byl malíøem, maloval bych stále jen zdejší motivy. Kdybych byl
básníkem, „pìl“ bych o krásáchmìsta a kdybych byl bohatý, koupil bych si zde dùm a byl bych š�astný,
že semmohupatøit. Zkrátka: zanechal jsem tu kus srdce a rádse sembudu vracet.

PhDr. Josef Kopeèek, historik umìní

Kudy chodíme
Eschova stezka

Na starém hřbitově najdeme hrob se jménem Jan
ESCH (čti Eš), lesní správce, nar. 23.4.1864, zemř.
6.12.1951.

Psal se duben roku 1934, když tento muž, lesní
správce z Obůrky, jak se po desítky let a možná dále
říkávalo ohrazenému lesu mezi potokem Smutný a
řekou Lužnicí, když tedy tento muž, činný člen Klubu
českých turistů, sám zdatný turista, člen Sokola,
Včelařského spolku, Střeleckého spolku, Okrašlovacího
spolku a především dobrý, milý a skromný člověk slavil
ve dvoraně hotelu Panská své sedmdesáté narozeniny.
Ze všech stran naplněného sálu se ozývala upřímná
slova, jak ho mají všichni rádi a děkování za práci, kterou
on vykonal v tichu. Pan správce Esch jako vždy skromně
odmítal zásluhy. Za pozornost prý nemůže být jinak
vděčen, než že by si přál, aby práci, která se uznává,
mohl dělat dál! A hned tu byl s plánem: Mnoho cest už
značkoval, ale žádná není prý není tak krásná, jako z
Dobronic podle řeky do Bechyně a dodal asi toto: „Máte-
li mne tedy opravdu rádi, dovolíte, abych se hned dal do
turistické stezky na Dobronice. Takhle to bude vypadat,
tolik to bude stát a tu je na to první stovka. Na rozhodnutí
nemohu dlouho čekat, jsem starý, chci věc dokončit,
dokud mi to síly ještě dovolí. Začnu příští týden.“ Inu
Esch! Nechal přátele v měkké náladě a taktně jim
připomněl, že je třeba pořád dělat.

Vybral si ke své nabídce obezřetně chvíli, kdy mu
věru sama společenská slušnost zaručovala 99 %
vítězství. A tak ještě na jubilejním večeru byl návrh
jednomyslně schválen a v letní sezóně téhož roku se již
po stezce chodilo.Aže to nebylo dílo snadné!

Stezka byla nově upravena v délce 1400 m. Byly
odstříleny 2 překážející skály a z nich pořízen taras v
délce 140 m. Cementu použito 100 kg, dynamonu 3 kg,
20 ks rozbušek, 2 kola doutnáků, 5 orientačních tabulek,
doubků v délce 36 m, smrčků 65 m, prken 20 m2,
lepenky 20m2, drátěnek 5 kg a 1450 dělnických hodin.

15. srpna toho roku byla stezka odevzdána
veřejnosti, při kteréžto příležitosti se jejího slavnostního
otevření zúčastnilo asi 150 až 200 hostů. Celý průvod
vyšel od první značky stezky na rohu „Libušiny třídy“
(nyní Libušina ulice) a Parkánů, pěšinou pod Jubilejní
most, dále k Rujaně a k Liškám, přes kristle na půdu
obce Senožaty, kde stále a stále přibývalo hostů.
Bechyňští studenti několikrát cestou vítali účastníky
trampským sborem, dvakrát se rozezněly fanfáry
věnované k této příležitosti skladatelem p. Fr. Pilátem,
členem České filharmonie, z vysoké skály „Nevěstka“ se
k nim rozlehla velebným tichem údolí píseň „Tam tichou
Lužnicí“. Na mnoha místech si bylo možné odpočinout
na zbudovaných pohodlných lavičkách a u veřejně
přístupného srubu, vkusně vklíněného do skály, byla
pronesena řada proslovů a poděkování především všem
dárcům peněz a materiálu, bez čehož by stezky nebylo.
Pod zříceninou hradu Dobronice končila společná
vycházka občerstvením za veselé nálady při hudbě a
zpěvu v hostinci u Kunců. Po krátkém odpočinku se šlo
spokojeně k domovům. Dokonce p. Ing. Petrů tam hned
na místě „spíchl“ na nápěv „ta naše písnička česká…“
písničku o stezce. Že ji neznáte? Chápu!

Odbor KČT se poté usnesl jednomyslně, nazvat tuto
stezku Eschovou a vyžádal si souhlas župy v Táboře a
ústředí v Praze. Odboru v Bechyni došel přípis ústředí ze
24. září č. 15622/34, v němž se praví: „Zastupitelstvo
KČST, konané 20. t. m., vyslovilo jednomyslně souhlas s
Vaším návrhem, doporučeným župou táborskou, aby
stezka, vedoucí po pravém břehu řeky Lužnice z
Dobronic do Bechyně byla pojmenována stezkou
Eschovou“. Slovy „Ať spokojeně kráčejí po této stezce i
všichni budoucí chodci!“ končí v roce 1934 jeden z
článků. Teď už víte o Eschově stezce, ale spokojeně po
ní už dávno chodit nejde. V původní podobě ji nenajdete
a jméno Esch najdete pouze na hřbitově. Tak nadpis
tohoto článku by spíš měl znít „Kudy jít nelze“ a o tu
písničku se přihlaste, až někdy bude tato stezka opět tak
schůdná a krásná, jak ji jmenovaná písnička líčí, a jak
bývala asi do roku 1950.

Zpracováno dle časopisu „Lázně Bechyně“, roč. 1934 č. 5, 12, 13.
frk



Dne 16.9.2002 se odpoledne konal (skoro)každoroční běh
sv.Ludmily do kopce,který pořádá II.ZŠ a BAK Bechyně. Největší
počet závodníků byli členové BAK Bechyně,ale našli se zde i jiní,kteří
si přišli změřit síly,nebo jen tak si za závodit. A teď už kategorie a
výsledkyjednotlivých závodů.
I.kategorie žákyně 1.stupně
1.místo Kamila Hořejší
2.místo Linda Matoušková
II.kategorie žáci 1.stupně
1.místo-Jakub Homolka
2.místo-Martin Dorňák
3.místo-Miroslav Vovesný
III.kategorie-žákyně 6. a 7.tříd
1.místo-Klára Vyhlídalová
2.místo-Kateřina Martínková
IV.kategorie-žáci 6. a 7. tříd
1.místo-Martin Seethaler
2.místo-Lukáš Killian
3.místo-Jiří Seethaler
V.kategorie-žákyně 8. a 9.tříd
1.místo-Irena Fidlerová
2.místo-Lucie Kostelencová
VI.kategorie-žáci 8. a 9. tříd
1.místo-Dušan Čeléni
2.místo-Tomáš Mann (jediný zástupce I.ZŠ)
3.místo-Michal Milec

Běh sv. Ludmily do kopce

J.M., 7A

„Rolničkové dny 2002“
Pracovat a bydlet není samozřejmé. Lidé s postižením k tomu
potřebují naši podporu.
Samolepky, pohlednice a keramické knoflíky, vyrobené klienty a
přáteli Diakonie ČCE - středisko Rolnička v Soběslavi, můžete
zakoupit za 20 korun. Výtěžek akce je plně určen nastavbu „Domu pro
dospělé klienty“, v němž vznikají chráněné dílny a chráněné bydlení.
Chýnov a Veselí nad Lužnicí 1.10.,5.11.a 3.12. (úterý)
Planá nad Lužnicía Sezimovo Ústí 2.10., 6.11. a 4.12. (středa)
Bechyně a Soběslav 3.10., 7.11. a 5.12. (čtvrtek)
Tábor4.10., 8.11. a 6.12. (pátek)

Pomůžete?

Ze školních lavic ve Školní ulici

V prvním záøijovém týdnu nového školního roku, jen
nìkolik málo týdnù po katastrofálních srpnových záplavách, byla na
naší základní škole vyhlášena finanèní sbírka s názvem „Škola
škole“, se zámìrempomoci nejvíce postižené školena našemokrese.
Žákynì 9.roèníku obcházely celou školu s pokladnièkou, do níž
pøispívali jak zamìstnanci, tak samotní žáci naší školy. Pøidali se i
rodièe, kteøí doprovázeli své dìti poprvé do školy. Pro ty, jež nestihli
vìnovat svùj pøíspìvek bìhem prvních dvou dnù školního roku, byla
pokladnièka o velkých pøestávkách umístìna v 1.pavilonu školy a to
až do konce týdne.

Za tuto dobu se vybralo celkem 7 200,-Kè. Bylo
rozhodnuto, že výtìžek bude vìnován ZŠ v Plané nad Lužnicí, kde
škoda èiní více jak sedmmilionù.

V úterý 17.9.2002 jsme navštívili s panem øeditelem
osobnì základní školu v Plané, kde jsme pøedali finanèní hotovost
paní øeditelceMgr. HanìVelánové a prohlédli jsme si zaplavené èásti
školy. Peníze budou použity na nákup nových uèebnic a uèebních
pomùcek pro žáky.

Naše škola byla jednou ze dvou základních škol
táborskéhookresu, které nabídly finanèní pomoc zaplavené škole.
Podìkování ještì jednou všech, kteøí se rozhodli pomoci.

Kateøina Provázková a Ilona Ženožièková 9.B, ZŠ Bechynì, Školní ulice

Poděkování
Občané Zářečí děkují sochařce, Čechoameričance Olince Broadfoot
(širokánoha) za darování sochy sv.Antoníčkado kapličkyu mostu.

Podìkování

Podìkování patøí starostovimìsta Bechynìpanu JaroslavuMatìjkovi za
vèasnou pomoc pøi odklízení následkù povodní u øíèky Smutná. Díky
jeho úèinné pomoci k nám již mùže pøijeti traktor s krmením a
podestýlkou pro konì. Náš dík patøí také panu Eriku Machartovi za
sponzorování obnovy odplavené lávky a panu Janu Bakulemu za
odklizení spadlýchstromù.
Jsme Vámvelice vdìèní.

Jezdecká agroturistická stáj Bechynì, Zdenka Menšová

Vítání občánků
Dne 17. září 2002byli přivítáni starostou města Bechyně, Jaroslavem
Matějkou, noví bechyňští občánci: Adéla Klasnová, Lukáš Novotný,
Daniel Vostoupal, Petr Macek, Eva Capouchová, Filip Bílek, Július
Kantár, Šárka Havránková, Daniel Kušnírik, Aneta Malíková, Tomáš
Malý, Martin Vondra, Dalibor Prokša, KateřinaHabrová, Libor Fáber.

ŽIVOTNÍ JUBILEA - ØÍJEN 2002
75 let Fuchmann Josef, Vávrová Marta
76 let Kodad Jan
77 let Vlk Miroslav
78 let Chaloupek Josef, Kubíková Libuše,

Písačková Věra, Dvořáková Věra
80 let Cíchová Vlasta
82 let Lálová Marie
83 let Tůmová Blažena
86 let Labohá Hedvika
88 let Navrátil Rudolf
89 let Šafránková Marie
95 let Oliveriusová Marie

GRATULUJEME
Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

Vážení občané města Bechyně
V Novinách občanské společnosti č. 7/2002 se v článku „Bude

úpadek Bechyně pokračovat?“ hovoří o obchodní společnosti
BYTENES Bechyně spol.s r.o., konkrétně o personální práci od
1.1.2002, tj. odnástupunového jednatele společnosti.

Popřečteníčlánku, jehož autorkou je paní Egrmajerová, jsem marně
přemýšlel nad pozadím takto stylizovaného příspěvku a nad tím, co
mělo být jeho cílem. Chtěl bych zde apelovat na novinářskou etiku, kdy
každýsprávný novinář si má některé důležité informace před uvedením
ověřit, jinak sevystavujeriziku, pokud je pravda na opačné straně, že se
celý článek obrátí proti autorovi. Nechci zde vést polemiku s paní
Egrmajerovou a za účelem vyjasnění celé problematiky jí nabízím
osobní výměnunázorů.

Musím ale jako jednatel společnosti vnést pravdu do otázek
propouštění zaměstnanců. Za prvé je citováno propuštění dvou
pracovnic pro nadbytečnost a jejich nahrazení důchodci. Paní
Barešová i paní Krischková byly skutečně propuštěny, a to k 30.4.2002
a dostaly řádně vyplaceno odstupné. Úkoly, které měly v pracovní
náplni, byly rozděleny mezi ostatní pracovnice, a jak se ukázalo,
nedošlo k žádnému narušení plnění úkolů ze strany firmy Bytenes
Bechyně s.r.o. ani nebyly žádné stížnosti z řad nájemníků. Citovaní
důchodci, konkrétně paní Kalinová a paní Měchurová, nebyly přijaty do
trvalého pracovního poměru, ale pouze na „Dohodu o pracovní
činnosti“ konkrétně na provádění pasportizace domů a bytů. Tento úkol
je splněn a oběma pracovnicím byla dohoda ukončena.

Kodstavci týkajícíhose odchodu pana Pazderkymohu uvést jen toto
řízení úseku bytového hospodářství je skutečně velice náročné a nejde
jen o 1100 oprav, jak je citováno, ale jsou to i různá jednání s
dodavatelskými firmami, vedení administrativní činnosti, spolupráce s
Městským úřadem, Stavebním úřadem a za nejdůležitější považuji
jednání s jednotlivými nájemníky.Toto je velice obsáhlá pracovní náplň,
která vyžaduje plné nasazení, slušné jednání, vysokou odbornost a
trvalý přehled o celém úseku. Zde byly u pana Pazderky rezervy a přes
několikeré rozebírání situace a pokynů, jak konkrétní úkoly řešit,
nedošlo ke zlepšení. Mohu zde rovněž ujistit paní Egrmajerovou, že
otázka kandidatury pana Pazderky do městského zastupitelstva s jeho
pracovním hodnocením absolutně nesouvisí. Osobně jsem se o
kandidatuře dozvěděl vdobě, kdy již pan Pazderka podal výpověď.

Závěrem bych chtěl autorce článku položit otázku: Jak je možné, že
současný stav domů a bytů je v tak zanedbaném stavu, když ho v
minulosti řídila, cituji z článku: „…celá řadaschopných bechyňáků, kteří
museli z vůle veřejné správy odejít do Týnanad Vltavou?“.

Stav bytového fondu v Bechyni ukazuje spíše něco jiného, ale
odpověďna tuto otázkusi na základě vlastních zkušeností dejte sami.

Osobně chci ujistit všechny občany města Bechyně, že mají vždy ve
firmě Bytenes Bechyně spol s r.o. dveře otevřeny a že mohou přijít s
jakýmkoliv problémem voblasti bytového fondu.

Pozn.Uvedený článek byl rovněž zaslán redakci Nezávislých novin k
vytištění.

Za Bytenes Bechyně spol.s r.o., Král Miroslav, jednatel společnosti
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Èechova 294
Bechynì
391 65

Dyndová Vendula
604 605 670

- KOSMETICKÉ SLUŽBY
- MODELACE NEHTU UV-GELY
- PRODEJ SALONNÍ KOSMETIKY

PROVOZNÍ DOBA PO TEL. DOHODÌ

PRONAJMU POZEMKY NA ZAHRÁDKY
informace na tel. +420 602 181 827

Poděkování Zářečáků
Dík, děkujeme, děkuji, je to dost nebomálo?
Usoudili jsme, že je to málo a že je třeba alespoň některé případy
obětavé pomoci zveřejnit. Například krásné gesto sousedů z
Plechamru, kteří, ač sami postiženi povodní, přinesli 10000 Kč. Stejně
tak obyvatelé obce Čížkov, se kterými jsme v minulosti navázali
přátelství při pořádání zářecképouti.Neváhali přijet na vlastní nákladya
pomohli odstraňovat následky povodně a ještě do městské sbírky přidat
6400 Kč.Rovněž je třebazmínit řadubezejmenných,kteří přinášeli malé
i větší finanční částky a věcné dary přímo postiženým. Stejně tak
všechny ostatní, co přinesli do městské sbírky. Nechceme zapomenout
na občany, vojáky, hasiče a charitativní organizace za poskytnutí jak
materiální, tak fyzické pomoci. Zároveň je na místě ocenit výraznou
pomoc městského úřadua pana starosty.
Všechno to, co jsme prožili a vděk lidem, kteří nám pomohli a pomáhají,
v nás vyvolávápřesvědčení, žev případě potřeby se zachovámestejně.

Děkujeme, Zářečáci


