Novì zvolení zastupitelé mìsta Bechynì
pro volební období 2002-2006

Poèty odevzdaných hlasù pro jednotlivé
volební strany
CELKEM

ODS
Jan Slípka
Božena Vorlová

4 397 hlasů
455 hlasů
387 hlasů

Pavel Burian

2 726 hlasů
492 hlasů

ČSSD

SNK
Jaroslav Matějka
Mgr.Bc. Jan Ingr
Ing. Ladislav Sviták
MVDr. Eva Rouseková

7 643 hlasů
1 030 hlasů
744 hlasů
586 hlasů
572 hlasů

Ing. Josef Válek
Jana Vondroušková
Hana Filipová
Štefánia Kocnárová

6 593 hlasů
640 hlasů
538 hlasů
531 hlasů
450 hlasů

Ing. Miroslav Smolák
Helena Vöröšová

4 349 hlasů
477 hlasů
443 hlasů

KSČM

USZ

KDU-ČSL

Číslo
strany

%

1

ODS

4397

13,72

2

ČSSD

2726

8,50

3

SNK

7643

23,84

4

US-DEU

1456

4,54

5

KSČM

6593

20,57

6

SŽJ

862

2,69

7

USZ

4349

13,57

8

KDU-ČSL

4030

12,57

CELKEM

32056

ODS
13,72%

KDU-ČSL
12,57%

ČSSD
8,50%

US Z
13,57%
SŽJ
2,69%

SNK
23,84%
KSČM
20,57%

4 030 hlasů
479 hlasů
425 hlasů

Ing. Miroslav Kalousek
Miroslav Beneš

Název strany

p očet
hlasů

US-DEU
4,54%

Volební výsledky podle okrskù
Okrs.č 1

Číslo
strany

Název strany

počet
hlasů

%

Okrs.č 2

počet
hlasů

%

Okrs.č 3

počet
hlasů

%

Okrs.č 4

počet
hlasů

%

Okrs.č 5

počet
hlasů

%

Okrs.č 6

počet
hlasů

%

Okrs.č 7

počet
hlasů

%

CELKEM

počet
hlasů

%

1

ODS

691 18,61

786 13,97

415 10,74

560 10,50

841 12,11

901 16,90

203 16,32

4397

13,72

2

ČSSD

402 10,82

487

334

467

565

370

101

8,12

2726

8,50

3

SNK

373 29,98

7643

23,84

4

US-DEU

267

2,09

1456

4,54

5

KSČM

536 14,43 1546 27,48

223 17,93

6593

20,57

6

SŽJ

40

1,08

7

USZ

141

3,80

8

KDU-ČSL

576 15,51

CELKEM

8,66

1061 28,57 1155 20,53

3714

7,19

223

3,96

8,64

8,76

8,14

6,94

942 24,37

982 18,41 1800 25,92 1330 24,95

140

143

3,62

2,68

314

4,52

343

6,44

26

798 20,65 1397 26,20 1290 18,57

803 15,07

152

2,32

192

3,60

25

2,01

862

2,69

717 12,75

644 16,66 1047 19,63 1159 16,69

529

9,92

112

9,00

4349

13,57

623 11,08

440 11,38

862 16,17

181 14,55

4030

12,57

88

5625

1,56

3865

3,93

204

533
5333

3,83

9,99

161

815 11,74
6945

5330

1244

32056

Vážení čtenáři. Tentokrát se k Vám dostává zpravodaj opožděně. Důvodem je zveřejnění aktuálních výsledků komunálních voleb v našem městě.
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Kandidát
Jaroslav MATĚJKA
Mgr.Bc. Jan INGR
Ing. Josef VÁLEK
Ing. Ladislav SVITÁK
MVDr. Eva ROUSEKOVÁ
Mgr. Antonín DVOŘÁK
Jan VALENTA
Jana VONDROUŠKOVÁ
Hana FILIPOVÁ
Pavel BURIAN
Ing. Václav VOMÁČKA
Ing. Miroslav KALOUSEK
Ing. Miroslav SMOLÁK
Miloš SEDLÁK
Ing. Jiří REJLEK
Petr CHALOUPEK
Marie NOVOTNÁ
Vladimír ŠTEFL
Jan SLÍPKA
Jan ALTMAN
Štefánia KOCNÁROVÁ
Helena VÖRÖŠOVÁ
Miroslav BENEŠ
Ing. Jiří KOKEŠ
Karel VONTROBA
Ing. Josef ŘÍHA
Ladislav PEJS
Josef BURIAN
Stanislava ŠŤASTNÁ
Miloš ANDĚL
Božena VORLOVÁ
František NĚMEC
Ing. Vladimír VANĚK
František ŠŤASTNÝ
Naděžda BÍLKOVÁ
František VELEK
Ing. Antonín NESTÁVAL
Jiřina BOHÁČOVÁ
Mgr. Erik MACHART
Michal JANOČKO
Mgr. Jana KREJČOVÁ
Milada DOUSKOVÁ
Miloš RYNDA
Petr ZELEŇÁK
Vlasta SMUTNÁ
Ing. Zdeněk ŠINDELÁŘ
Ing. Lenka BAKULOVÁ
Josef VLÁŠEK
Vladimír HANIŠ
Mgr. Miroslav MARŠÁL
Mgr. Veronika SUŠEROVÁ
Karel KOMÁREK
Josef DRDA
Jan CHARYPAR
Eva VONTOROVÁ
Dr. Stanislav ŠMÍD
Karel DRDA
Lenka ŠEVČÍKOVÁ
Ing. Jiří KRÁTKÝ
Stanislav NÁVRAT
Marie HRDLIČKOVÁ
Markéta KODADOVÁ
Petr SMETKA
Jiří HRUŠKA
Jitka WODINSKÁ
Anna DRDOVÁ
Jiří ŠKARVADA
Václav SÝKORA
Josef ČERNOCH
Vladislav SMRŽ
Marie KALINOVÁ
Antonín JAROŠ
Miroslav VESELÝ
Petr HUBKA
Ing. Stanislav KARLÍK
Eva KÁLALOVÁ
Štěpán ONDŘICH
Jozef BAČA
Miroslav DOUDA
Jiří PROVÁZEK

Vol.strana
SNK
SNK
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SNK
SNK
SNK
SNK
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ODS
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SŽJ
KDU-ČSL
USZ
US-DEU
US-DEU

Hlasy
1030
744
640
586
572
552
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538
531
492
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455
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450
443
425
421
421
416
414
399
399
389
387
384
382
380
379
375
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365
360
357
356
353
350
339
325
322
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105
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Josef RICHTER
Libor ŠEDINA
Jaroslav STRNAD
Ing. Vladimír HALAMA
Věra JEDLIČKOVÁ
Roman BAREŠ
Ivana BALATÁ
Václav NUHLÍ ČEK
Bořivoj RICHTER
Eva MÄRKIOVÁ
Miloš DOMANICKÝ
Bc. Alena SAKAŘOVÁ
Richard FUČÍK
Miroslav OBOLEVIČ
Zbyněk PAZDERKA
Ilona MĚCHUROVÁ
David PRACHA Ř
Simona BAREŠOVÁ
Karel MOLDRZYK
Mgr. Tomáš HALAMA
Hana ŠVECOVÁ
Jiří VYDRA
Milada PETRÁSKOVÁ
Blanka EGRMAJEROVÁ
Michaela MACHALOVÁ
Květa SLÁDKOVÁ
Bc. Irena KOMÁRKOVÁ
Marie MÁROVÁ
Petr CHUDLAŘSKÝ
Renáta RYBOVÁ
Vladimír FICENC
Vlasta MARŠÁLOVÁ
Jana NEBESAŘOVÁ
Jaroslava DVOŘÁKOVÁ
Zbyněk VINTRLÍK
Olga LUBEROVÁ
Ing. Stanisl. CIMBUREK
Milan DOLEŽAL
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131
130
127
126
123
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120
117
113
113
107
104
103
101
95
85
85
80
77
76
75
75
71
63
62
59
53
51
46
46
46
41
41
39
33
31
27

Volební úèast
Volební okrsek

1
2
3
4
5
6
7
Celkem

Zapsáno v
seznamu

Skutečně
odvolilo

% účast

497

275

55,33

819

402

49,08

710

286

40,28

824

386

46,84

917

497

54,20

729

378

51,85

136

95

69,85

4632

2319

50,06

USTAVUJÍCÍ JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MÌSTA BECHYNÌ
SE BUDE KONAT

13. LISTOPADU 2002
OD 18. HODIN

VE VELKÉM SÁLE
KULTURNÍHO DOMU

Sobota 9. listopadu / 13.00 hod. / Velký sál / Vstupné: 20,- Kč
Vyhlašovatelem pohárové soutěže v country tancích je Kulturní dům
v Bechyni. Soutěž je určena všem, ale především tanečním souborům
z Jižních Čech.
Kategorie: A) Mladší děti - do 10-ti let B) Starší děti - do 15-ti let,
C) Dospělí C1 - klasická country
C2 - cloging
C3 - pódiové formace
C4 - kankán
Každý soubor může přihlásit maximálně dvě choreografie v každé kategorii, celkem však čtyři. Délka choreografie max. 5. minut včetně
nástupu a odchodu. Bližší informace získáte na adrese: Petr Halama,
Na Libuši 698, 391 65 Bechyně. Uzávěrka přihlášek je do 30. října.
V případě nedostatečného počtu přihlášek se soutěž i country bál ruší.

Sobota 9. listopadu / 20.00 hod. / Velký sál / Vstupné: 60,- Kč
Country bál s vystoupením nejúspěšnějších choreografií. K poslechu
a tanci hraje Bryčka.

Autorská výstava manželů Zukriegelových z Vodňan zachycující barevnou scenérii našeho okolí, kterou mnohdy svým spěchem přehlížíme,
v konfrontaci s neobvyklými drátěnými plastikami studenta "keramické
školy" Štěpána Růžičky. Výstava začíná 4.11. a potrvá do 30.11. 2002.
Otevř eno d enně: Po - P á 15.0 0 - 17 .00, S o - Ne 14.00 - 17.0 0

ROZPIS LEKCÍ:
Pátek 8. listopadu "Prodloužená", pátek 15. listopadu, pátek 22. listopadu, sobota 23. listopadu, pátek 29. listopadu. Začátky v 19.00 hod.

Úterý 19. listopadu / 19.00 hod. / Malý sál KD /
Vstupné: 60,- Kč / S inženýrem Petrem Kopsem
se podíváme na různé tibetské nauky ve vztahu
k našemu zdraví. V rámci Astrovečera je možné
si nechat zdarma udělat osobní diagnostiku.

Sobota 16. listopadu / 19.30 hod. / Velký sál / Předprodej vstupenek
v kanceláři KD / Vstupné v předprodeji 150,- Kč, na místě 200,- Kč
Vydání sólového alba Kamila Střihavky WOO-DOO! v dubnu 2002
předchází Kamilova pestrá, dlouhá a úspěšná muzikantská a pěvecká
kariéra.
Na sklonku 80. let spolupracuje s profesionální skupinou Motorband.
V roce 1989 vycházejí první singly Motorbandu a kapela začíná v sousedním Německu pracovat na svém debutovém albu, které se na tuzemském trhu objevuje v roce 1990 pod názvem Made In Germany.
Kamil opouští Motorband a jeho nabytá muzikantská svoboda je komplikována závažným onemocněním hlasivek.
V roce 1992 přichází hitmaker Ota Balage s nabídkou spolupráce
a s kompletně připravenou autorskou deskou. Ve stejném roce vychází
první, anglicky zpívané album all stars bandu BSP. Počáteční písmena
ústředních protagonistů Balage - Střihavka - Pavlíček se brzo stanou
synonymem kvalitního poprocku a úspěšný singl I Don´t Know zapisuje
do širokého posluchačského podvědomí jak jméno Kamila Střihavky,
tak jeho charakteristický hlas a expresivní projev.
V roce 1994 učiní zásadní krok své hudební kariéry, přijímá roli Ježíše
v českém nastudování slavného muzikálu Andrewa Lloyd Webera
a Tima Rice Jesus Christ Superstar. Postupem času se stane doslova
symbolem této inscenace, která se v pražském divadle Spirála dočká
neuvěřitelných 1288 repríz. Podle mínění zástupců britských majitelů
práv se v ní Kamil stane jedním z vůbec nejlepších světových Ježíšů
za bezmála třicetiletou historii tohoto muzikálu.
Po dobu svého ježíšovského angažmá ale Kamil nezapomíná ani na
své rockové publikum. V roce 1995 představuje prvním albem už dříve
zamýšlený společný projekt se Zdeňkem Mazačem Nou Guitars!
V posledních dvou a půl letech se krom toho postupně věnuje shromažďování a výběru materiálu pro svůj sólový albový debut, který
představuje pod koprodukčním dohledem tria Pavlíček - Cimfe - Karlík.
Album Woo-Doo! se dostává na pulty prodejen s datem 15. 4. 2002.

Pátek 29. listopadu až neděle 1. prosince. Prostory Kulturního domu
Národní přehlídka loutkářských inscenací pro mládež a dospělé spojená s dílnou tvořivé dramatiky.
Letošního faustování se zúčastní Záchvat Hradec Králové, Divadlo
Jesličky Hradec Králové, DNO Hradec Králové, Céčko Svitavy, Přátelé
Mojmíra Babáčka Turnov a Chandraradar ZUŠ Nové Město na Moravě.
Informace o programu naleznete na plakátech.

Neděle 1. prosince / Náměstí T. G. Masaryka / 17.00 hod.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromku
V 17. hodin se rozzáří vánoční stromeček za zpěvu koled pěveckého
sboru 1. a 2. ZŠ pod vedením paní učitelky Kristýny Procházkové v doprovodu kytary a basy. Pásmo básniček se zimní tematikou připraví
děti ze Školní družiny s paní Libuší Martinkovou a děti z 1.B s paní učitelkou Martinou Škrhovou.

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

RNDr. Pavel Stašek
Pavel Stašek se narodil 17.
èervna 1908 v Záboøí nad Labem
/okres Kutná Hora/. Jeho otec ing.
Arnošt S tašek /1879 - 193 9 /
v y s t ud o v al v yso k ou šk ol u
te c h nick ou se z am ì ø en í m
chemicko -technolo gický m, v
letech 1909 1931 pùsobil na
Odborné škole keramické v
Bechyni, nejdøíve jako profesor
/vyuèoval chemii a technologii/, v
letech 1920-1922 zastupoval
øeditele školy, od 1.1.1922 byl
jmenován øeditelem této školy.
1.2.1931 odešel do Prahy, kde byl
p o v ìøe n b u do v á ní m no v é
keramické školy. Matka, Anna
roz. Pernerová /1886-1971/ byla
dcerou lékárníka z Týnce nad
Labem. Mìli tøi syny, Pavla,
našeho protagonistu, MUDr.
Vladimíra Staška /*1910/, který mj. založil onkologické oddìlení v
nemocnici na Karlovì nám. v Praze a ing. arch. Jiøího Staška /*1918/,
který založil samostatnou katedru architektury na ÈVUT a byl dvì
volební období jejím dìkanem, pak prodìkanem.
Dr. Stašek studoval na táborské reálce, posléze na Karlovì univerzitì
a ÈVUT matematiku a deskriptivní geometrii. Tyto pøedmìty pak
vyuèoval na Vysoké škole obchodní pøi ÈVUT v Praze. Pro své pøímé
názory byl perzekuován v obou totalitních režimech, za nìmecké
okupace a v padesátých letech 20. stol., kdy byl dokonce pøes dva roky
vìznìn v Plzni Na Borech. Nejvìtším trestem bylo však odvolání z
profesorského místa, protože jedna z jeho lásek byla matematika a styk
se studenty. Poté pracoval jako pomocný dìlník, ale nakonec se vrátil
do školství, uèil matematiku na Støední prùmyslové škole keramické v
Bechyni. Mnoho studentù mnohých roèníkù této školy na nìho
vzpomíná. Vìnoval se s nimi a ostatními ochotníky vášnivì divadlu,
hlavnì jako režisér. Pokraèoval v tradici studentského divadla, v r. 1955
ve høe Františka Langera „Velbloud uchem jehly“ v jeho režii vystoupil
poprvé na bechyòské jevištì herec a režisér Jan Kaèer a v epizodní roli i
pozdìjší zpìvák Karel Kryl, oba studenti keramické školy. Režíroval i
tyto hry:
Fr. Götz: Malostranská humoreska/1954 a 1972/, O.Wilde: Jak je
dùležité míti Filipa /1954/, E.Bass: Opuštìná /1954/, E.A.Longen: Mojetvoje /1954/, F.X.Svoboda: Rozveselená rodina /1954/, J.Prùša: Zmatek
v mezaninu /1956/, M.Jurák: Druhý bøeh /1958/, dvì studentská
pøedstavení J.Voskovce a J.Wericha:…si poøádnì zaøádit a Gorila ex
machina /1958 a 1960/, K.Èapek: Loupežník /1959/, A.Watkyn: Co v
detektivce nebylo /1964/, J.de la Forterie: Výslech po italsku /1974
spoleènì se Zdeòkem Bartákem/, F.F.Šamberk: Blázinec v I. poschodí
/1984/.
V roce 1978 bylo P. Staškovi udìleno èestné uznání rady MìNV
Bechynì za dlouholetou obìtavou èinnost v divadelním souboru.
Jeho láskou byl i tenis. Hrál ještì na dvorcích na sokolském cvièišti u
nádraží. V kronice tenisového oddílu je uveden jako závodní hráè,
absolvoval pøátelská utkání. Nìkolik sezón byl i správcem tenisového
areálu.
Dožil se vysokého vìku a i když žil sám, byl vždy obklopen pøáteli.
Jeho povìstná matematická i všeobecná pamì mu sloužila témìø až do
konce. Zemøel 23. èervence 2002.
A.Plachtová

MOJE KRÁTKÉ VZPOMÍNÁNÍ
na zemøelého mého spolužáka a pøítele RNDr. Pavla Staška:
Se jmenovaným jsme se sešli v prvním roèníku táborské sedmitøídní
reálky. Byly jsme tehdy ètyøi tøídy A, B, C, D. My jsme spadli do té tøídy
D, kde byla pøesnì polovina hochù a polovina dìvèat, èili 16 + 16 = 32.
Pavel patøil od samého zaèátku až do maturity v r. 1927 nespornì k
nejlepším žákùm, samé jednièky, jen v tìlocviku trochu haproval,
zejména mu nešel dobøe pøi tìlocviku hraný fotbal. Byl jedineèný
matematik, vynikal v nìmèinì i franštinì, výbornì recitoval dlouhé
èeské i slovenské básnì /Jánošík/. Bylo o nìm známo, že obávané

Ludolfovo èíslo znal na nìkolik desetinných míst. Byl u spolužákù a jistì
i u profesorù velmi oblíben, zejména také u dìvèat, když jim pomáhal v
rýsování u pøísného profesora Pášmi.
Že jeho otec byl dlouholetým øeditelem bechyòské keramiky snad
nemusím psát. Pavel mìl dva bratry, Vladimíra a Jiøího. Oba pracovali v
dospìlosti na Karlovì universitì, Vladimír jako vedoucí katedry na
medicínì, Jiøí na ÈVUT architektuøe. Oba pøedèasnì zemøeli.
S Pavlem jsme úspìšnì zakonèili v r. 1927 táborskou reálku, on pak
pokraèoval na UK v matematice a deskriptivì, já na strojaøinì na ÈVUT.
Tím se naše cesty do jisté míry rozešly, i když jsme se scházeli po pìti
letech na tøídních schùzkách, které on hlavnì organizoval. Pavel pak
vyuèoval na ekonomické fakultì v Praze jako profesor matematiky a to
se mu stalo osudným. Pøišly doby komunismu a on se tam na škole, jak
mi øíkal, pøipletl k nìjaké študentské letákové akci, prasklo to
samozøejmì, jako vìtšina tìchto divoèin a Pavel byl odsouzen na dva
roky do kriminálu a sice za to, že to vìdìl a nenahlásil. Dvì léta odsedìl
v Plzni-Na Borech, ale po dvou letech ho automaticky nepropustili, jak
by se mìlo stát, a sedìl dál. Až po nìkolika letech pøesluhování, jak mi o
tom vyprávìl, mu dali želízka a vezli do Prahy na Pankrác, kde se s ním
znovu konal soud, k dvìma letùm mu pøidali ty pøesloužené mìsíce a
propustili bez nìjakých náhrad. Na kriminál si ani moc nestìžoval, pøi
jeho skromnosti to dobøe snášel. Nejvíce si stìžoval, že když mu
rabovali byt, ukradli mu jeho oblíbený fotoaparát Rolleiflex, on byl totiž
vášnivým fotografem. Mìl rád obrazy, byl blízkým pøítelem /i
pøíbuzným-pozn.A.P./ známého bechyòského ak. malíøe a profesora
táborského gymnázia Jindøicha Schenka.
Pavel se po propuštìní z vìzení vrátil do rodinného domu v Bechyni,
kde pracoval jako pomocný dìlník u zedníkù. Na tyto svoje
spolupracovníky vždy v dobrém vzpomínal, zamìstnávali ho jen
lehkými pracemi, donášením svaèin apod. A øíkali mu profesor.
Z tohoto „oboru“ pak mu pomohl náš spolužák a jeho dobrý pøítel a
také profesor matematiky prof. František Vacka, rozený táborák, který
toho èasu jako partajník byl pøednostou školního odboru na Krajském
národním výboru v Èeských Budìjovicích. Tak se Pavel zase dostal ke
svému matematickému oboru na bechyòské keramické škole, kde
dosloužil do dùchodu, který pak užíval ve své oblíbené Bechyni. Spolu
jsme se dost èasto nenavštìvovali, ale poøádali jsme ty naše pìtileté
tøídní sjezdy jako absolventi táborské reálky. Naposledy snad v roce
1997, kdy jsme se sešli již jenom tøi a nyní již se nemám s kým sejít.
Ing.Jaromír Veselý,Tábor

P.S. Já mám k Bechyni také dobrý vztah, jednak jsme tam chodívali do
lázní tancovat, to tam vládl pan Krátký, pak jsem byl pøítelem pana ing.
Františka Køižíka /mladšího/, který, když ho komunisté vyhnali ze
Stádlce, bydlel v Bechyni. A pak k tomu mlýnu na Lužnici pod velkým
betonovým mostem, který patøil kdysi rodinì Urešových. Tam se
pøiženil s Boženou Urešovou mùj starší bratr Otta, ale pozdìji mlýn
prodali, snad družstvu, a koupili mlýn ve Slaníku na Otavì pod
Strakonicemi.
/Pozn. Ing. Jaromír Veselý pochází ze staré táborské mlynáøské rodiny./
Zemøel RNDr. Pavel Stašek - rozlouèení na pohøbu:

Vážení pozùstalí, pøátelé, obèané!
Sešli jsme se k poslednímu rozlouèení s místním obèanem panem
doktorem Pavlem Staškem, nevšedním to èlovìkem našeho života a
nezapomenutelným èlenem našeho divadelního spolku „Lužnice“ v
Bechyni.
Celá dlouhá a neuvìøitelná desetiletí dokázal režírovat život svùj a
svých studentských i amatérských hercù. A tak vùbec není paradoxní,
že vlastnì celý jeho život byl obrovským a vždy alternativním divadlem.
Život jej nutil hrát role vysoce umìlecké, vìdecké a inteligentní. Nebylo
ale vyhnutí ani komedii, satiøe a vše muselo skonèit lidským dramatem.
Vše zvládl a konal bez „nápovìdy“! Byl stále svùj!
Dnes se opravdu naposledy zatáhne opona za jeho úžasnou životní
poutí. Už opravdu neuslyšíme jeho nenapodobitelné Haló haló!
A proto v této tìžké chvíli jsme pøipraveni, zcela všichni, provést
upøímnou a zaslouženou „dìkovaèku“.
Pøišel jeho èas vstoupit na nesmrtelnou, nebeskou scénu.
……šeptáme naše divadelní:
„Zlomte vaz! Doktore!“
/Za divadelní ochotníky souboru Lužnice v Bechyni Milan Dvoøák./

Pøípadné nepøesnosti, jejich opravy, dopl òky, ohlasy a vzpomínky rádi uveøejníme.

Bechynì 1951
Když profesor Stránský, vìrný pøítel mého mnoho let mrtvého tatínka, oznámil
zarmoucené mamince, že nedostanu doporuèení na gymnázium v Pardubicích, protože
mám nežádoucí tøídní pùvod, zhroutil se mùj sen. Nebudu lékaøem. Co se mnou?
„Milostivá paní, kluk je šikovnej, dobøe kreslí a plácá z hlíny. Kdybyste ho pøihlásila na
nìjakou umìleckou školu, kde se dìlají talentové zkoušky a bylo by to pokud možno v
jiném kraji než pardubickém to víte tady je to nejhorší… Dá se pøedpokládat, že by se
kádrové materiálymohlyopozdit, a jehoby na tu školuvzali.“
Maminka zavolala známému do Prahy, ten potvrdil, že je v Bechyni krásnì. On sám
tady jako turista nachodil hodnì kilometrù. Poukázal na známou keramickou plastiku
vyrobenouv tamníškole Tomana lesnípanna a bylo rozhodnuto.
Vyrazili jsme do Bechynì. Historický Køižíkùv vláèek nás vezl krajinou tolik odlišnou
od holických rovin. Pøedjaøí, vonící romantikou, vláèné kopeèky borových lesíkù a
hluboké panoráma mìsta z nadhledu vznosného mostu. Ubytovali jsme se na Parkánech
u vlídných lidí a veèer jsme sedìli na liduprázdném námìstí mìsteèka mých pøíštích
studií. Ticho. Každou ètvr odbíjely hodiny mohutného zámku. Na námìstí se neobjevil
ani èlovíèek. Sedìli jsmehodinu, dvì avìdìli,že se louèíme na dlouho. Že konèí dìtství a
bezpeèí milované mámy, že náscosi odtrhuje od sebe, že to tak musí být abude, že už se
nikdy nevrátí hluboká dùvìrnostnás dvou. A plakali jsme. Tichouncea úlevnì.
Bechynì se mi zdála malá, provinèní, zapomenutá. Rodné mìsto, kdesi v dálce, se
jevilo velké a významné. Pláè mì dusil a konejšil, až nás oba uspal. Probudili jsme se
chladem. Obloha nad námi byla kobaltovì modrá. Temná a nekoneèná. Drželi jsme se za
rucea šli tímliduprázdnýmspícím mìsteèkem do teplých peøin studentského podnájmu.
Druhý den jsem uplácal krtka s lopatièkou možná to bylo i nìco hezèího nakreslil
jsem jakési zátiší, a opravdu jsem nalezl svoje jméno mezi pøijatými. Prázdninové léto už
mi nedalo spát. Zaèal jsem se na Bechyni tìšit. Okolní svìt jsem pozoroval „oèima
umìlce“. A ejhle! Rovinaté sídlo našeho rodu bledlo v pøedstavì rozeklané Bechynì s
širokou øekou.
Bydlel jsem s nìkolika spolužáky v secesní døevìné vile Slávia. Pøiléhala k ní divoká
zahrada, padající prudce až dolù k øece. Po okraji zanedbaných cestièek stály èetné
altánky a romantické lavièky, skrýše našich prvních nesmìlých randátek. Svìdkové
zadrhovaných vyznání i smìlých tvrzení, inspirátorky vizí o slavné budoucnosti a krásnu.
Do zahrady jsme zásadnì vstupovali oknem, na jehožostìní sedával František Matìjka a
hrál na mandolínu. Usiloval jsem dlouho a marnì o jeho pøátelství. Byl mým idolem, a
když vzal do ruky štìtec a pevnou a bezchybnou rukou maloval na porcelánovou terinu
rùže, které se nauèil u nìmeckých mistrù, úžasem jsem nedýchal. Kostìnou špachtlí
roztíral barvy a neomylnì vkapal kapièku omamnì vonícího oleje do vláèné glazury.
Pocioval jsem k nìmu úctu až nábožnou. Nesmìle jsem obsazoval volnou postel,když se
s rachotem rozletìly dveøe a jimi se vøítil dlouhý, vyzáblý Svatoš a zachránil se skokem z
okna pøed øvoucím spolužákem Bauchnerem, kterému prý staèil odloudit dívku Libušku.
Co všechnojsem mohl èekat?
Copak tovlastnì bylo za dobu, ten jedenapadesátý,když mnì bylopatnáct? Nahlíženo
z dneška, to bylo tak blízko slavnému konci války s vítìznými fanfárami, zarostlými vítìzi,
pokoušejícími se jezdit na prastarých velocipédech, ukoøistìným vdìèným
osvobozeným. Blízko honbì na Vlasovce a Banderovce, na dotek odlidových manifestací
a znárodòování, vstupù do strany a nesmìlých pochybností. Doba obèasného snižování
cena a národopisných taneèkù na oslavu. Doba nadìjí na nekoneèný mír i neuvìøitelná
naivita víry v americkou mandelinku. Doba mladosti, kdy se všechno zdá možné a
dosažitelné. Kdy život má tváø køišálového zrcadla, do kterého hledíme, obklopeni
souèasníky, kteøí zpívají „Mladýje ten, kdo obrozuje svìt, jenž upadlmálemdo rozvalin..“
a na to se rýmuje jméno kníratého vùdce. Doba tajných procesù a bombastických
prohlášení, kterým se nedalo nevìøit. Vždy anizkušená maminka nechápala, proèby se v
novinách lhalo.
Pár mìsícù pøed mým pøíchodem do Bechynì byli vykázáni mniši z kláštera a z jejich
cel se staly pokojíky studentù. Ještì jsme tu a tam nacházeli otisky jejich životù. Køížek,
nožík, kousek opracovaného døeva neumìlou oveèku, zpìvník. Našel jsem velký kovaný
klíèod pùdy a s jeho pomocí jsemzískalneuvìøitelné království. Tajnì jsem odemkl a ocitl
se na obrovité pùdì kláštera. Byla spojena s klášterním kostelem, a tak jsem se po
staøièkých trámech vyšplhal až na zvonièku vévodící celému mìstu. Pode mnou rub
gotické klenby. Hluboké záøezy i špice lomených obloukù. Trámy stoletých stromù,
kterých jsem se pøidržoval, jakoby šeptaly. „Dotýkáš se historie!“ Holubi zdìšenì
vyletovali. Ale opakovaným návštìvám brzo pøivykli auž se nebáli.
Sedìl jsem vysoko nad mìstem, nikým nevidìn, a vidìl jsem všechno. Øeku i potok.
Okolní lesy, políèka, lidi. Obèany mìsteèka i jejich chvat. Byl jsem s nimi i mimo nì.
Hodiny jsem prosedìl tak blízko nebe. Pleskání holubích køídel, zcela vìcné a nelyrické,
mì uvádìlo do reality. Je tøeba slézt dolù, bude veèerka. Tak ještì pohled na žloutkem
slunce postøíkanou rudou nádheru veèerního nebe a dolù, než se zcela setmí, abych
neminul šprusle vetchýchžebøíkù.
Keramická škola. Pøedmìty pro mnezcela nové. Profesoøivelkorysí. Øeditel Ing. Petrù,
mohutná osobnost za jehož zády, kryt jeho souhlasem jsem byl na školu pøijat. S nejvìtší
spravedlivou a nekompromisní pøísností vládlústavua budiluctivý respekt.Tu a tam mezi
nároènými hodinami chemie, uprostøed Mendìlejevových tabulek a vzorci krystalických
glazur nám ze školního rozhlasu pouštìl klasickou hudbu. Miloval Smetanùv osudový
kvartet, ten jsem slyšel tehdy poprvé a potom mnohokrát. Skvìlý Kincl, Milota, Smíšek,
Soldát a nìžný, jakvìchýtek všudypøítomný Kožíšek, vedoucídílen.
Rozbìhli jsme se po mìstì a kreslili most a vìže kostelù a duby v parku aøeku. Bechynì
byla naší Florencií. Uèili jsme se v dìjinách umìní pøednášených s nadšením sochaøem
Dobiášem a perfekcionistou Procházkou o nádherných výtvorech minulostia toužili jsme

k nim i nìco pøidat. Hlína nás tiskla k sobì a oheò v peci fascinoval. Èas pádil
neuvìøitelnì rychle. Tolik jsme poznávali, tolik nového jsme chtìli poznat. Doba,
pøestálou válkou zaražená, nabírala na rychlosti. Chtìla všechno zanedbané stihnout a
my s ní. Pìvecký kroužek, lidové tance, divadelní soubor… Hráli jsme volejbal,
pìstovali atletiku. Zpívali jsme, tancovali, namlouvali si holky a trpìli jejich
odmítáním, chodili jsme do školy i za ni…
Lužnicenás okouzlila aod jarado pozdního podzimu jsmev ní povùni poznávali domov.
V sále na Protivínce jsem mìlprvní úspìch jako Laca v Její pastorkyni a poznal jsem první
lechtivý dotek popularity. Geniální matematik a pedagogický eskamotér dr. Stašek mì
jako ochotnickýrežisérpovzbuzoval a obsadil do Langrova „Velbloud uchem jehly“.
Kolodìje, Hvožïany, Sudomìøice, Týn nad Vltavou. Soutìž tvoøivosti mládeže chceme
vyhrát.
Jsme rozmazlenédìti republikymys elánem a zato bez logiky
jí lajem v hlouposti a zlobì bezmezné.
A dìlá cochce, budemejí láti,
dokavad na nás naše milá máti
hùl, pometlo, èi koštì nevezme.
Ty a podobné verše mladého nadšeného, skvìle orientovaného básníka mì kupodivu
inspirovaly k èastušce, která léty získává na jadrnosti:
Tíha této zprávy porazilastrejce:
Týnský okres dluží republice vejce!
Rolníci:“Jsme klidni, øeknem republice:
Všechna vina padá na slepice.
Kohoutovi sražtehlavu, jde to pøece lehce,
sabotér je, ani jedno vejce dodat nechce!
Na vypùjèeném žebøiòáku jsme, taženi koníky, putovali po okolních vesnicích a s
pitomostí mládí poøádali estrádní veselice. Z laciných prachovek , které strukturou
pøipomínaly kùži, jsme si našili „blaácké“ kalhoty podle kroje vystaveného v místním
muzeu, a dìlali jsme „folklór“. Vetchá látka však vìtšinou dlouhonevydržela naše taneèní
evoluce a tak jsme látali, sešívali a mnohokrát tanèili s holým zadkem. Domù jsme se
vraceli tichými poli pozdì v noci a ráno se nechtìlo do školy. Tìch slastnì proklímaných
hodin nad hrnèíøským kruhem a v malírnì i nad vzorci kyslièníkù kovù.
Milovaná Bechynì. Nezapomenu na krále kytary Evžena Iljina-Klena v tenisovém
úboru, na jeho bìlovlasého tátu, který s naším keramickým šramlem hrál na basu a byl
starší než všichni zbylí hudci dohromady. Nezapomenu na uhranèivì èerného Jardu
Kolihu. Na jeho pastely bechyòskéhopøedjaøí. Na jejich hudební dostaveníèka, která nám
kpodveèerní Lužnici odlákala ty nejhezèí dívky.
Tak tohle všechno byla a je pro mì Bechynì. A v ní se jako tres, jako cukr v èaji
rozpustil doktor Stašek. A zùstane v ní stejnì jako zùstává v Lužnici bahnitá vùnì z
okolních luk. Stejnì jako dráždivá vùnì høibù v Obùrce a pobekávání daòkù. Vždycky
budu vyhlížet milovaného profesora a budu zvìdavì èekat na jeho pøekvapivé otázky. Na
které znal stejnìodpovìdi jenon sám.
Jan Kaèer, 23.X.2002

Poklady muzejní knihovny
Muzejní knihovna to je jeden velký poklad. Objevitel, který má tu
čest ho postupně odkrývat, prožívá obrovské dobrodružství.
Muzejní knihovnu netvoří totiž jen řada knih v polici. Její charakter je
dán jejím původem. Mluvíme tedy o daru či sběru, který pochází od
nejrůznějších majitelů. Proto se odkrývání tohoto pokladu stává tak
napínavým. Často objevujete něco velmi osobního. V knihách, které
kdysi někomu patřily, můžeme najít ex libris, která již sama o sobě
vypovídají něco o majiteli. Na předních stranách bývají často osobní
poznámky, uvnitř svatý obrázek anebo dokonce pramen vlasů atd.
Muzejní knihovna je o to zajímavější organizmus, že v ní nejsou
pouze knihy. Mezi knihami může být celá pozůstalost tzn. osobní
písemnosti, fotografie, kresby apod. Proto se stává inventura v této
knihovně tak moc zajímavou prací. Nevíte, co se skrývá pod dalším
inventárním číslem za poklad. Najednou držíte v ruce fotoalbum
neznámé rodiny a sledujete příběh života. Nebo si můžete číst třeba
v Národních listech o každém dni první světové války. V takové
knihovně lze nalézt divadelní hry, nebo dobové „šlágry“ i s notacemi.
Ale také zákoníky, atlasy rostlin, nebo je libo něco o umění, o
lékařských nebo technických vědách či přímo něco z našeho
regionu? Největším úspěchem na výpravě za poklady je objev těch
nejstarších „kousků“.
V našem případě knih převážně s náboženskou tematikou z počátku
17. století. Každý si v muzejní knihovně najde své. Anebo nemusí
hledat, může se na ty „staré“ knihy (snad brzy) jen tak přijít podívat.
JH

Dne 28. října 2002 byl vyznamenán prezidentem Václavem Havlem
medailí za zásluhy o ČR bechyňský rodák Mons. Václav DVOŘÁK.
Za války byl totálně nasazen v Linci. V roce 1948 vysvěcen na
kněze, později povolán ke službě u jednotek PTP.

BECHYŇSKÉ NÁMĚSTÍ
To je místo, které znepokojuje občany, ležíjim na srdci.
I řada politických uskupení v komunálních volbách má ve svém programu
úpravu náměstí.
Proto se redakční rada Městského zpravodaje rozhodla zveřejňovat náměty a
připomínky občanů, které by mohl projektant vzít v úvahu při konečném
zpracování projektu. Dnes zveřejňujeme námět občana Františka Kocourka,
převzatý z dokumentu GENIUS LOCI, vydaného Kulturním domem Bechyně.
Je to současně i výzva dalším občanům, jejichž náměty rádi ve zpravodaji
zveřejníme.

O BECHYŇSKÉM NÁMĚSTÍ

Pro mne mívalo své kouzlo, svého GENIA. Stále je má a snad je bude mít navždy. I bìhem mého
života bylo už párkrát upravováno a pøed nìkolika lety byl opìt vypracován projekt jeho úpravy.
Nevím, v jaké fázi se projekt nynínachází. Chcise zamyslet nad úpravou plochy námìstí apokusitse
slovnì popsat, jakby pøípadnì mohlo bechyòské námìstí takévypadat.
Historie nám øíká /viz. Bechynì historické mìsto nad Lužnicí. R.Krajíc a kol., vyd. Mìstský úøad v
Bechyni, r.2000, str. 22/:
„Mìsto poroce 1323 získalo všechny stavební i prostorové atributy bylo opevnìno a jeho centrem
se stalo rozlehlé námìstí s navazující ulièní sítí, podél níž se soustøeïovala zástavba, která se na
nìkterých místech uchovala po mnoho staletí.“ Vùbec nechci likvidovat historické centrum ani
historický ráz této èásti Bechynì, naopak rád bych tuto historickou èást vidìl zase hezkou a živou.
Má pøedstava úpravy námìstí vychází z mé následujícízkušenosti:
Návrh úpravy námìstí:
Propotøebysouèasnosti bez narušení historiènosti místa:
- park vjižní èásti ponechat,upravitdle stávajícíhoprojektu
ponechat kašnu, stojánek,stromySvobody, zasadit vánoèní strom
ponechat stromy a sochu sv. Janapøed kostelem
støední prùjezdní komunikaci zrušit
rozšíøit chodníky kolem domù /souèasnéstromyasi vykácet?/
vedlechodníkù udìlat širokou objezdovou komunikaci
vedlekomunikace udìlat parkovištì kolemcelého námìstí
celý støed vydláždita vymezit žulovými patníky /bez trávy/
støeduvnitø obvodového parkovištì ponechat jenpro pìší
nové/existující/ osvìtlení umístitv øadì sžulovými patníky
umístit jen nejnutnìjší minimum dopravních znaèek
policii pøemístit mimo starémìstona lepší místo/bývalý dùm služeb/
Zdùvodnìní návrhu úpravy:
Pokud je úprava øešena podle souèasného stavu pouhým pøedláždìním, jenámìstí ponecháno pro
potøeby minulých staletí a nemùže vyhovovat ani potøebám souèasnosti, tím ménì potøebám
budoucnosti. Pøístup nákladních aut do Záøeèí i výjezd z mìsta je pøes nový most. Rychlý prùjezd
námìstím je nadbyteèný. Kruhový objezd námìstí zbrzdí vjezd, prùjezd do zámku, do Záøeèí, na
Vìtrov i po námìstí zùstane zachován. Øidièi nebudou rychle vjíždìt na námìstí jen pro otoèení do
zpìtného smìru aopìt rychle vyjíždìt.
Naopak široká objezdová komunikace umožní nutný pøístup aut a dodávku zboží kamkoliv kolem
námìstí i pøístup osobních aut do všechdomù. Parkovištì kolem celého námìstí umožníparkování
mnoha aut pøímo pøed hotely, restauracemi, u pošty, u telefonního automatu, pro nákup, i v nedìli
pro návštìvu kostela. Pøímo proti kostelu je možné øešit a vyhradit místo pro parkování autobusu k
výstupu turistù nebo pro pohøeb.
Dopravní øešení je možné bez pøíliš mnoha dopravních znaèek. Široké chodníky umožní v letní
sezónì volný pohyb lidí kolem výloh obchodù, pøed restauracemi a sezení v mnoha
pøedzahrádkách. V chodnících pak mohou být i stromy. V zimì umožní odklízení snìhu na
chodnících a spolu s obvodovými parkovišti i z komunikace bez nutnosti jeho odvozu z námìstí.
Velká støední plocha pro pìší bude skuteèným námìstím, je pouze nutné ponechat vjezd pro
mechanismy na èištìní a kropení v létì a k projetí pìších cest v zimì. A správnì øešit odvodnìní
srážkových vod a rozmístìní kanalizaèních vpustí, žádné plochy ani plošky trávníkù. Vhodné
rozmístìní nejlépe pevných lavièek blízko pošty, restaurací, obchodù, parkoviš cyklistù i aut, u
kostela, naslunkui ve stínu vìže, stromù èi kolem zimních prùchozích cestpìšíchje pøedpokladem
prooživenínámìstí turisty i místními. Zvláš bude-li pøíjemnýpohled na budovy kolem a rozhledpo
námìstí.
Horní severní èást prostoru pro pìší /støedu/ je možné ponechat volnou pro tržištì. Auta trhovcù
mohou parkovat na parkovištích za patníky, stánky mohou stát na prostoru pro pìší nad pevnými
lavièkami. Souèasný zpùsob trhu však mùže být v budoucnu také pøeložen na jiné, více vyhovující
místo.
Závìr.
Vím, že popsaná pøedstava není jediným možným øešením. Nepochybuji, že projekt musí dìlat
odborníci.Chápu,že „obec“ nemá zbyteèné peníze!
Snad proto je vhodné, aby se co nejvíce obèanù zajímalo o budoucí øešení a snažili se k nìmu
vyjadøovat. Genius loci tohoto prostoru není v penìzích obce, ale v jeho jedineèné kráse a v
pochopeníobce, že jeho úpravu nesmí vidìt prismaty „co to stojí“ nebo „co za to dostanu“!
Vždy genius tohoto místa se mùže ztratit navždy, jako je tomu se støedovìkými hradbami, západní
brankou apod.
Teprve po promyšlené úpravì lzevymyslit a umístit „prùvodce po námìstí“tøeba i do dlažby tak, aby
vtipnì provádìl místní i cizince celá pøíští desetiletí. Ale a bude úprava jakákoliv, mìla by být v
budoucnu vzhledná i funkèní.
Pøeji mémurodnému mìstu, abyse jeho námìstí stalo„centrem“, jaké si toto mìsto nejenzaslouží,
ale pøedevším o jaké se zaslouží jeho obèané!
František Kocourek

ČINNOST SBORU PRO OBČANSKÉ
ZÁLEŽITOSTI
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) již dlouhou
dobu zajišťuje rozesílání gratulací nejstarším občanům města
k životním jubileím. Bohužel, po přijetí zákona na ochranu
osobních údajů, již nemohou být seznamy občanů, kteří se
dožívají určitého věku, aktualizovány podle údajů z evidence
obyvatel.
Proto si Vás, vážení senioři, i Vás, rodinní
příslušníci, dovolujeme touto cestou požádat o pomoc.
Na matrice Městského úřadu v Bechyni jsou k
dispozici tiskopisy na udělení souhlasu se zpracováním
osobních údajů. Žádáme občany, kteří se v roce 2003 dožijí
věku 70 let a více, aby souhlas se zpracováním osobních
údajů SPOZu i městskému úřadu udělili.Ti občané, kteří
udělili souhlas se zpracováním osobních údajů v loňském
roce, nemusíjiž tento tiskopis vyplňovat.
V. Fišerová

ŽIVOTNÍ JUBILEA - LISTOPAD 2002
75 let
76 let
77 let
78 let
79 let
82 let
84 let
93 let
95 let

Vaníček František
Birko Jakub
Čáp Josef, Škrétová Blažena,
Rychtářová Milada
Procházka Juraj, Počtová Zdeňka
Šítek Ladislav, Komínek Antonín,
Stach Eduard
Vágnerová Milada
Cícha Jaroslav, Hyklová Ludmila
Holá Alžběta
Suchanová Marie
GRATULUJEME

Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

Vítání občánků
Dne 22. října 2002 byli přivítáni starostou města Bechyně,
Jaroslavem Matějkou, noví bechyňští občánci:
Judita Voborská, Kristýna Strouhalová, Adam Berka,
Magdaléna Marie Kaňáková, Natálie Jančaříková, Štěpán
Fiala, Daniel Šafránek, Filip Eschner, Michal Strejc, Terezie
Anna Šlechtová, Karolína Klůfová, Petr Štojdl, Daniel Mazur,
Kateřina Kratochvílová, Vojtěch Picálek.

Město Bechyně nabízí na odkoupení

VOLNÉ BYTOVÉ A NEBYTOVÉ
JEDNOTKY:
bytové jednotky:
ul.Písecká 755/12
ul.Písecká 719/7
ul.Písecká 914/6
ul.Písecká 720/9
Na Libuši 825/10
nebytový prostor:
ul.Písecká 911/17

byt 1 + 1
byt 3 + 1
byt 4 + 1
byt 1 + 1
byt 3 + 1

2

35,69 m
64,49 m2
71,66 m2
2
35,69 m
2
62,39 m
2

22,40 m

odhadní cena
114.717,-Kč
196.171,-Kč
375.571,-Kč
117.616,-Kč
195.829,-Kč
109.841,-Kč

Volné jednotky budou prodány uchazeči, který podá
nejvyšší nabídku,přičemž nejnižšínabídka je odhadní cena.
Veškeré informace které se týkají prodeje a pravidel pro
prodej můžete získat na MěÚ Bechyně tel. číslo 381 211
012, 381 213 912, 381 213 913, Bytenes Bechyně, s.r.o.,
tel.číslo 381 213 480, na vývěsce a úřední desce a na
internetových stránkách www.mestobechyne.cz

Upozornění na ověřování provozuschopnosti
jednotného systému varování a vyrozumění
Na základě vyhlášky Ministra vnitra k přípravě a provádění
úkolů ochrany obyvatelstva č.380/2002 Sb., částka 133,
budou počínaje měsícem říjnem 2002, každou první středu v
měsíci ve 12.00 hodin spouštěny sirény po celé ČR. Tato
pravidelná aktivace jednotného systému varování bude
sloužit k ověření provozuschopnosti. Akustické přezkoušení
sítě poplachových sirén bude uskutečněno signálem
„Technická zkouška sirén“ ( trvalý tón v délce 140 vteřin).

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
Šachový spolek Bechynì na vìdomost dává :
Do Bechynì pøichází liga !!

Tak jsme se doèkali. V minulé sezonì pøekvapivì, ale
zaslouženì vybojovaná liga zaèíná. V kádru krajských
pøeborníkù nedošlo k žádnému divokému shánìní posil.
Nakonec ani není za co! Hrát tedy budou dlouholeté stálice
Pepík Janeèek, Pavel Houdek, Štefan Bernáth, Vráa Šastný,
Vašek Absolon, Honza Marek, Milda Hrubant a bernartická
nadìje Pavel Malý. Hostování z Týna i na letošek potvrdili Jirka
Brom a Filip Valtr. Proti loòsku se tedy o vyztužení sestavy
postarají pouze naši dlouholetí kamarádi z Tábora Lojza Bartoš
a Vašek Hašek.
Nedìláme si žádné velké iluze, jak asi bude naše poèínání v
této soutìži vypadat. Bereme to spíše jako velký svátek a
odmìnu za mnohaletou snahu nás všech a pøedevším dlouhé
øady všech našich pøedchùdcù, kteøí reprezentovali Bechyni už
od roku 1930, kdy byl šachový klub v našem mìstì založen.
Chceme tímto pozvat všechny pøíznivce šachové hry máteli èas a chu, pøijïte se podívat. Domácí zápasy hrajeme v
kulturním domì v klubovnì è. 3 vždy od 10,00 hodin.
Pravidelné informace z prùbìhu bojù ligových, ale i
divizních, kde hraje naše béèko, mùžete pravidelnì sledovat i v
naší klubové skøíòce na køižovatce u „staré“ školy.
V.Šastný
Naši domácí ligoví soupeøi :
1.10.
Sokol Písek
17.11. Sokol Vyšehrad
1.12. Baník Sokolov
12.1. Sokol Tábor
16.2. Sokol Plzeò Letná
16.3. Sokol Klatovy

Kanoistické závody v Blovicích
Bechyňští vodní slalomáři zakončili závodní sezónu na
tradičních podzimních závodech v Blovicích. Závody ve
slalomu a sjezdu se jeli ve dnech 5. a 6. října na řece Úslavě.
Osmičlenné závodní družstvo z Jiskry Bechyně se zde
neztratilo. V silné konkurenci obsadili naši borci několik
medailových míst. V kategorii nejmladších žáků ve slalomu po
oba dny zvítězil Tomáš Macášek a stal se celkovým vítězem.
Na druhém místě skončil po oba dny druhý Ludvík Medřický. V
deblkanoích dvojice Michal Háša Jan Pazourek ml., skončili v
mužské kategorii celkově třetí. Dvojice Měšťan Zdeněk
Měšťan Pavel dojela celkově pátá. Ve sjezdu na kajaku zářil
Michal Háša, dlouholetá opora našeho oddílu. V kategorii
mužů vyhrál oba závody ve sjezdu a stal se celkovým vítězem
této kategorie. Jan Pazourek byl celkově pátý. V deblkanoích
bratři Měšťanové ml. Skončili na tří kilometrové trati sjezdu
dvakrát druzí a druzí skončili i celkově. V kategorii předžáků
dojel Tomáš Macášek na třetím místě a Ludvík Medřický na
pěkném čtvrtém místě. Tímto závodem ukončili tito dva naši
nejmladší závodníci své účinkování v nejmladší kategorii tzv.
předžáků a v příštím roce nás budou reprezentovat v kategorii
mladších žáků. Oba tito závodníci, spolu se Silvou Mayerovou
a Markem Házim, kteří též přecházejí do této kategorie, se jeví
jako velké naděje kanoistického oddílu TJ Jiskra Bechyně.
Josef Macášek předseda oddílu

POSEZENÍ O PÁTÉ

13. listopadu 2002
v 17.00 do uèebny 6.B v 1. pavilonu

Značení ulic v Bechyni
V øíjnu tohoto roku byla dokonèena v Bechyni výmìna tabulí s názvy ulic za oznaèení nové,
èastìji však bylo doplnìno chybìjící znaèení, popøípadì byly odstranìny v minulosti špatnì
umístìné staré a nevzhledné tabule. Celkem bylo použito 135 tabulí, které jistì napomohou všem
obèanùm k dobré orientaci vemìstì. V pøíštím roce se ještì pøedpokládá oznaèení nìkterých lokalit
mìsta smìrovými tabulemi.
Mìstský úøad Bechynì dìkuje tímto všem vlastníkùm tìch nemovitostí, na kterých byly
umístìny tabule, za vstøícnost a pochopení pøi realizaci celé akce.
Dne 23.záøí 2002 probìhla dobrovolná sbírka Dendobré vùle poøádanáNadacíOlgy Havlové
ve spolupráci se skautskou organizací. Do této akce se zapojilo i bechyòské støedisko, jehož èlenové
by touto cestou chtìli vyjádøit velký dík všem, kteøí na konto této sbírky pøispìli. Vybrané peníze
budou použity na odstraòování následkù nièivých srpnových povodní v zaøízeních pro opuštìné a
handicapovanédìti. Díky obyvatelùm a návštìvníkùm Bechynì pøibylo na kontotéto nadace 19.245
Kè!
Chtìli bychom podìkovat také Mìstskému úøadu, který nám vyšel vstøíc a velmi nám s organizací
této akce pomohl. A nesmímezapomenoutani na ochotnépaní vÈeské spoøitelnì, které nám peníze
znovu pøepoèítaly (poprvé byly poèítány na MÚ) a bez poplatku odeslaly na úèet nadace Olgy
Havlové. A abytìch podìkování nebylo málo, za sebe bychchtìlamoc podìkovat všemdìtem, které
se této akce s námi úèastnily,a rodièùm, kteøí je velmi ochotnì omluvili zcelodenního vyuèování.
Za bechyòské støedisko Hanèa

Ze školních lavic ve Školní ulici
Dne 26.záøí se na naší základní škole uskuteènil „Evropský den jazykù“. Škola i
nástìnky ve tøídách byly plnéobrázkù evropskýchstátù doplnìnéo text v pøíslušném jazyce. Hned
první hodinu jsme se odebrali do tìlocvièny, kde zazáøily kostýmy zástupcù Skotska, Nìmecka,
Finska, Španìlska, Anglie, Norska, Slovenska a dalších evropských zemí. Nechybìli ani zástupci
našeho národa. Pøi pøehlídce kostýmù nás asi nejvíce zaujali Skoti. Maska paní uèitelky Mièanové
„Englishlady“,pøilákala pozornost nejen moji, aledoufám, že i ostatních.
Poté se pan øeditel, mimochodem pøevleèený za Skota, odebral na návštìvu druhé
základní školy.Doprovázeli jej zástupci jednotlivých zemí,jejichžkostýmy bylynejvýraznìjší.Prošli
nìkoliktøíd a každou zemi pøiblížili pùsobivým výkladem.
Naškolese zatímpøipravovalapod dohledempaní uèitelkySmržové slavnostní tabule z
vybraných pochoutekstudené kuchynì jednotlivých zemí. Pochutnali si nejenom žáci, ale i uèitelé.
Dìvèata, která navštìvují pøedmìt domácnost, se mohla ubìhat, aby vše stihla. Mezi hlavní chody
patøily: lasagne, yor schyre pudingg, budapìšská pomazánka, farmáøská pochoutka, anglická
slanina, dunajská klobása, nìmecká peèená buchta, balkánský sýr, tortelinový salát, polenta a
jiné…
Z tohoto dne si vìtšina žákù i uèitelù odneslazajímavé informace oevropských zvycích
astátech: o anglicképohostinnosti, španìlské kuchyni, bøišních taneènicích, norských lyžaøích,
oskotském oblékánía mnoho dalších vìcí, které nám rozšíøily obzor ojiných národnostech.
Již se všichni tìšíme na záøí pøíštího školního roku, kdy bychom si rádi tuto celoškolní
akci zopakovali.
Jana Valentová, žákynì 7.B

Město Bechyně děkuje Mgr. Eriku Machartovi
za finanční příspěvek na opravu lávek na říčce Smutné
ve výši 500 000 Kč.
Město Bechyně děkuje vodáckému oddílu Žbrundíci za
účinnou pomoc při opravě a vyčištění mostu na soutoku
Smutné a Lužnice.
Vážení spoluobčané.
Dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční sedmou výstavu betlémů, která se
bude konat ve hvožďanské „staré škole“ ve dnech 14. a 15. 12. 2002 a
otevřena bude vždy od 9.30 do 17.30 hod.
Slavnostní zahájení bude 14. 12. 2002 v 9.30 hod.
Srdečně Vás zveme a doufáme, že se v hojné míře zúčastníte tohoto
předvánočního setkání.
Výstavní výbor Hvožďany

NOVÁ POZIMNÍ KOLEKCE OD ŠkodaAuto

ŠkodaFabia E a s y
Cena od 219.900 Kč
Motor 1.2 HTP/40 kW

ŠkodaFabia T o p
Cena od 369.900 Kč
Motor 1.4 MPI/50 kW

ŠkodaFabia S a f e t y
Cena od 279.900 Kč
Motor 1.2 HTP/40 kW

ŠkodaFabia Combi Easy = od 289.900 Kč

ŠkodaFabia Attractive = zákaznická výhoda až 47.600,-- Kč

ŠkodaOctavia Family = za 488.900 Kč

ŠkodaOctavia Business = za 538.800 Kč

Akce „VAŠE STARÉ ZA NAŠE NEJNOVĚJŠÍ“
VýHODA Až 25.000,-- Kč (ODKUP VOZU NA PROTIÚČET)
ZVEME VÁS K NÁM DO AUTOSERVISU A ZVEME VÁS NA PŘEDVÁDĚCÍ JÍZDU S VOZY ŠKODA !!!
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