BECHYŇSKÝ

MÌSTSKÝ ZPRAVODAJ

LEDEN 2003

REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY
Ministerstvo vnitra stanovilo podle § 3 zákona č. 314/2002 Sb.,o
stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s
rozšířenou působností, správní obvody obcí s pověřeným obecním
úřadem a správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem.
Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 15. srpna 2002 č.
388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným
obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
zařadila Město Bechyně pod správní obvod Tábor. Městský úřad
Bechyně nadále zůstal pověřeným obecním úřadem.
Od 1.1. 2003 je správní obvod obce s pověřeným
obecním úřadem BECHYNĚ vymezen územím obcí :
Bechyně, Březnice, Černýšovice, Dobronic e u Bec hyně,
Haškovcova
Lhota, Hodětín, Hodonice,
Radětice,
Rataje,
Sudoměřice u Bechyně, Záhoří.
Vzhledem k tomu, že reforma státní správy přinesla změnu některých
kompetencí na různých stupních správních orgánů, připravuje MěÚ
pro občany souhrnnou informaci o činnosti odborů MěÚ Bechyně.

Vymáhání dluhů na nájemném
V minulých letech výraznì vzrostl poèet neplatièù nájemného v obecních
bytech. Mìsto se proto snažilo jednat s dlužníky o zpùsobu uhrazení jejich pohledávek. S
mnohými byly dohodnuty splátkové kalendáøe, avšak jen málokdo z dlužníkù dohodu
dodržel. Mìsto proto pøistoupilo již v minulém období k soudnímu vymáhání dluhù.
Žaloby na neplatièe podává buï mìsto samo nebo ve spolupráci s advokátní kanceláøí. Je
potøeba zdùraznit, že úspìšnost mìsta v soudních sporech je stoprocentní. V pøípadech,
kdy žalobu podává advokátní kanceláø, stíhá dlužníka mimo jiné i povinnost uhradit vysoké
(nìkolikatisícové) náklady soudního øízení.
Neplatí-li dlužník dobrovolnì, co mu soud uložil, pøistupuje mìsto k
soudnímu výkonu rozhodnutí. Penìžité pohledávky se uspokojují buï srážkami ze mzdy
nebo prodejem movitých vìcí dlužníkù. Øízení je zdlouhavé, zpravidla však vede k
uspokojení naší pohledávky.
Mezi nejménì populární opatøení mìsta proti neplatièùm patøí ukonèení
nájmu (žalobou na vyklizení bytu, pøípadnì žalobou na pøivolení k výpovìdi z nájmu).
Jakmile se mìsto jednou rozhodne s neplatièem nájem ukonèit, postupuje nekompromisnì
a v rámci soudní exekuce nakonec vyklizení bytu dosáhne. Z poslední doby (øíjen až
listopad 2002) mohu uvést tøi úspìšnì vyklizené byty na sídlišti Na Libuši (èp. 618, èp.
696, èp. 660). Nìkteré exekuce probíhají pomìrnì nenápadnì, nebo dlužník se z bytu
pøedem odstìhuje, soudní vykonavatelka byt úøednì otevøe, zkonstatuje stav a pøedá jej
mìstu. Jiné exekuce probíhají díky dramatickým projevùm vyklizovaných osob pod
dohledem dalších obyvatel sousedních domù.
Na závìr bych chtìla upozornit všechny dlužníky, že mìsto mùže ( a podle
zákona o obcích i musí) spoleènì s dlužnou èástkou vymáhat také pøíslušenství
pohledávky. Poplatek z prodlení èiní 2,5 promile za každý den prodlení a mnohdy je tento
poplatek z prodlení o nìkolik tisíc vyšší než samotný dluh.
V. Fišerová

Příprava nové vyhlášky
Rada města Bechyně uložila MěÚ připravit návrh nové
vyhlášky o podmínkách pro pronajímání městských bytů. Návrh by
měl nově upravovat i dobu trvání nájmu.

Upozornění čtenářům MZ
V minulých letech si občané stěžovali na pozdní
doručování Městského zpravodaje. Proto MěÚ v loňském roce
zařídil spolehlivou distribuci této tiskoviny vždy začátkem každého
měsíce. Pokud se přesto stane, že nový výtisk nedostanete,
zkontrolujte si, zda máte označenou a dobře přístupnou schránku.
Pro ty, kteří chtějí někdy výtisk MZ navíc, třeba pro své
známé z jiných míst, sdělujeme, že zbylé MZ jsou k dostání v
knihkupectvích v Libušině a Písecké ulici, případně i na sekretariátu
MěÚ.

Bytenes Bechynì, spol s r.o.
Na Libuši 614, 39165 Bechynì
tel. 381 213 383, fax 381 213 381
Žádáme nájemce uvedených hrobových míst, aby kontaktovali
správce høbitova na shora uvedené adrese.
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Bechyòské country v Pardubicích
Mìsto Pardubice je pro každého známé pøedevším jako mìsto
perníku a hokeje, pro èleny country klubu Chaos a dìtského kroužku
Tokaheya z Bechynì je pak vrcholem jejich taneèního snažení. První
prosincový víkend zde totiž již ètvrtým rokem probíhá možná nejvìtší
soutìžní klání v country a pøíbuzných tancích u nás, nazvané Pardubická
Ryengle. Mezi úèastníky ze všech koutù naší republiky i výbornými
soubory ze Slovenska nechybìli zatím ani jednou i taneèníci z našeho
mìsta.
V letošním roce byla Bechynì nejmenším mìstem, které mìlo
v soutìži zastoupení. Pøesto se její jméno neztratilo. Dìtský soubor
Tokaheya, pracující pod vedením Hanky Dvoøákové a Honzy Mìšana
pøi Školním klubu ve Staré škole, se umístil v první polovinì výsledkové
listiny. Ještì lépe si v hlavní soutìži dospìlých vedl Chaos. S
pøedtanèením Mávej v choreografii Hanky Wolfové postoupil do
semifinále a o jediné místo mu mezi dvaadvaceti soutìžními
vystoupeními uniklo šestièlenné
finále. I tak je 7. místo úspìchem
a impulsem pro další èinnost,
vždy lepší byly pouze dva èeské
soubory z Prahy a Brna a kluby
slovenské.
Country klub Chaos by chtìl
podìkovat za finanèní podporu,
které se mu dostalo od
mìstského úøadu a od manželù
Krátkých, i za možnost využívat
prostory Staré školy i kulturního
domu k pravidelným tréninkùm.
Zároveò se touto cestou obrací
na všechny zájemce o tanec, aby
se pøišli zapojit do èinnosti
souboru. Vždy Pardubická
Ryengle je i pøíští rok!
Za Chaos J.B.

MEDAILON
MUDr. František KVĚTOŇ
(31.3.1921-4.16.1989)
N ek lid né min u lé s to let í
ovliv nilo nucenými přesuny
oby vatelstva živo ty c elýc h
generací. V Bechyni se tak, v
důsledku záboru takzvaných
Sudet, se svými rodiči octl v roce
1 9 3 8 v y stě h ov a ný , t eh d y
s e d mn ác t i l et ý s t u de n t
t ř e b o ň s ké h o g ym n as i a ,
českovelenický rodák František
Květoň.
Rodin a prožívala těžkou
dobu, otec opustil v Českých
Ve l en i cí c h z a ve d en o u
pekařskou živnost a stal se
úředníke m Hosp od ář skéh o
družstva v Bechyni. Květoňovi
bydleli nejdříve ve mlýně v Zářečí
u Mrázů, potom v dalších
podnájmech.
Mladí lidé hledali únik z těžké válečné reality hlavně v
přírodě a ve sportu. Mladý student, který se v Českých Velenicích a v
Třeboni věnoval aktivně téměř všem dostupným sportům (1. liga
tehdy „české házené“, tenis, fotbal, hokej, lyžování) siv novém bydlišti
okamžitě našel své vrstevníky se stejnými zájmy. Vytvořila se
přátelství a parta na celý život. Bratři Kolářové, Honza Simota, Tonda
Lenz, Karel Šašek, Tonda Trojáček, Evžen Illín, bratři Mrázové,
později Franta Dousek, Karel Švehla, Majka Čech a mnoho dalších.
Kamarádi se potkávali rok co rok na bechyňské plovárně, v hospodě
„U Šašků“, potom „Na panské“, při sportu, při nesčetných táborácích a
ohníčcích, později s manželkami a ratolestmi.
Po skončení války, během které František Květoň
odmaturoval a byl totálně nasazen, odešel v roce 1945 studovat na
lékařskou fakultu University Karlovy do Prahy. Otec, který celou válku
čekal na návrat do rodných Českých Velenic, zemřel v roce 1946 v
důsledku zjištění totální devastace a rozkradení rodinného majetku
Malinovského hordami.
Protože represe německá byla vystřídána represí
sovětskou, někteří z kamarádů emigrovali, jiní byli postiženi ztrátou
svobody. Všichni ale, pokud to bylo možné, nacházeli vždy cestu do
svého městečka nad klidně plynoucí Lužnicí a věděli, že město jejich
mládí je nezklame, že zase zazní písničky od „Šašků“ a krásné léto
zahojí šrámy na duších.
František Květoň ukončil studia pouze za podpory maminky
v roce 1950, v témže roce se oženil s táborskou rodačkou Věrou
Lhotákovou, s kterou měl dvě děti Ing. Pavla (9.5.1953) a Mgr. Janu
(4.11.1958) žijící v současnosti v Bechyni. Od roku 1950 pracoval jako
lékař v pelhřimovské nemocnici pod vedením známého chirurga a
uznávaného odborník MUDr. Jaroslava Pujmana. Po absolutoriu
mnoha školení v oboru traumatologie a plastické chirurgie se MUDr.
František Květoň stal vyhledávaným chirurgem a odborníkem na
úrazovou chirurgii horních končetin. Již v šedesátých letech v
pelhřimovské nemocnici prováděl se svými kolegy úspěšné
transplantace kožních štěpů, operace postranních koleních vazů,
zavedl angiografii, aortografii a další, na svou dobu velmi progresivní
a moderní operační metody a vyšetření. I přes tehdy neodpustitelné
kádrové „škraloupy“ se stal na sklonku své kariéry primářem
chirurgického oddělení pelhřimovské nemocnice. Byl oblíbeným,
lidským a svérázným lékařem, na kterého jeho dosud žijící pacienti
vzpomínají s láskou.
Pelhřimovskou nemocnicí prošlo v letech úspěšné praxe
doktora Květoně mnoho bechyňských občanů. Potkávali se zde
Bechyňáci, kteří se léta nesetkali a na chirurgii ležel vždy alespoň
jeden Bechyňák. Primář Pujman doporučoval Dr. Květoňovi, aby na
svém razítku měl kromě pelhřimovské taky „bechyňskou nemocnici“.
I když se Dr. František Květoň v Bechyni nenarodil, svou
přívětivou a krásnou Bechyni měl nade všechno rád. Chybělo
skutečně pouhých několik dnů k tomu, aby se dožil konce
komunistického režimu, který se negativně podepsal na jeho osobním
a profesním životě. Zemřel 4. října roku l989 a je pochován na
bechyňském hřbitově.
Ze vzpomínek:
Při hokejovém utkání v barvách Bechyně proti Bernarticím kdesi na
bernartickém rybníku utrpěl F.K. zranění, které mu komplikovalo
sportovní vyžití po celý život. Brusle se mu zařízla do škvíry v ledu

a došlo k poškození menisku v koleni. Zranění se projevovalo tím, že
zcela bez předchozího varování se poraněné koleno zablokovalo,
noha zůstala většinou v pravém úhlu a srovnala se až po injekci do
kolenního kloubu. Tyto injekce si F.K. aplikoval sám, koleno si ale od
nikoho zoperovat nenechal, litoval, že si operaci nemůže provést
vlastnoručně.
Za smutného období rakouského „anšlusu“ přijela ze
zabraného pohraničí do Bechyně rodina Květoňova.
František se ihned zapojil do bechyňského sportovního
dění. Byl výborným hokejistou a hlavní oporou volejbalu, který byl v té
době v Bechyni na vysoké úrovni. Volejbalových turnajů se
zúčastňovaly přední kluby jako Slavie, Sparta a další ligová mužstva.
Rok 1945 přinesl šťastnou atmosféru - mohli jsme opět začít
studovat. František se svědomitě připravoval na medicínskou dráhu a
byl mi velkou oporou při mém studiu anatomie. Ale také nechyběl při
„náročných toulkách Prahou“ s ostatními Bechyňáky, včetně
fotbalových expertů Karla Stropnického, Schmidtmayera, Kafky,
Matějky, Hlaváčka i zástupce Zářečí, mohutného ochránce Tondy
Trojáčka.
Po dokončení studií pracoval celý život v nemocnici v
Pelhřimově, nejdříve jako lékař-chirurg a mnoho let jako primář.
Naše cesty se ale nerozešly, v Bechyni trávil všechen volný
čas. Byly to šťastné chvíle na plovárně, karnevalech, u táboráků a v
neposlední řadě v hospůdce u Šašků.
V mých vzpomínkách je František velkým člověkem, velkým
přítelem a velkou lékařskou osobností. Jistě mu patří poděkování
mnoha Bechyňáků, o které jako lékař pečoval.

M. Kolář, ak. sochař

Siesta MUDr. Květoně s Karlem Šaškem

ŽIVOTNÍ JUBILEA - PROSINEC 2002
75 let
77 let
78 let
79 let
80 let
81 let
82 let
83 let
88 let
90 let

Hladká Jiřina
Staňková Marie
MUDr. Trnka Jindra, Šoltysová Elfrieda,
Bumerlová Eva
Kukrálová Božena
Jaroš Josef
Zunt Jiří
Přibyl František
Hlaváček Miloslav, Bezecná Milada
Podlipský Václav, Blažková Marie
Čeřovská Marie

ŽIVOTNÍ JUBILEA - LEDEN 2003
89 let
88 let
87 let
85 let
80 let
79 let
78 let
77 let
76 let
75 let

Zedníček Jaroslav, Napravilová Josefina
Jelínková Anna
Koukol Jan, Kovaříková Marie
Kratochvílová Dagmar, Zíková Anežka
Koukolová Anna
Kabát Karel
Kavanová Božena
Berka Jan, Písaříková Pavla,
Vanková Helena
Pluhař Pravdomil, Jánská Milada,
Jedličková Marie
Panoch František, Jelínek Alois,
Matoušková Božena, Menšíková Věra

GRATULUJEME
Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

Otevřené setkání klasických
amatérských divadelních souborů

Vernisáž ve středu
29. ledna v 17.00 h.

Výstava potrvá do pátku
28. února 2003.

O tevře no de nně: Po - Pá 15.00 - 17. 00, So - Ne 1 4.00 - 17.00
Vstupné: dospělí 10,-Kč / děti 5,-Kč

Pátek 31. ledna - neděle 2. února / Prostory Kulturního domu
Sobota 18. ledna / 15.00 hod. / VS / Vstupné: 25,- Kč / Zábava,
soutěže, tanec, ale i odměna za masku. To vše s Vojtou Vítem.

Středa 22. ledna 19.30 hod. / VS - stolová úprava / Vstupné 79,- Kč
Předprodej vstupenek od 2. ledna v kanceláři KD.

PROGRAM
Pátek 31. 1.
Velký sál 18:55 - 19:00

Zahájení přehlídky

Velký sál 19:00 - 20:40

DS Vltavan Týn nad Vltavou
Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky

Malý sál

21:00 - 22:15

Divadlo Kámen Praha
Viktor Dyk: Karkulka a Můra

Foyer

22:30 -

Povídání o viděném (Ostře sledované
vlaky + Karkulka

?

Sobota 1. 2.
Malý sál 9:30 - 10.25

DS Vicena Ústí nad Orlicí
Jana Staňková na motivy P.H.Camiho:
CAMI(áda)

Velký sál 10:30 - 12:00 DS Rachtámiblatník Praha
Jindřiš. Netrestová na mot. K.J. Erbena:
Pták Ohnivák
12:00 - 13:00 o b ě d
Foyer

13:00 - 15:00 Povídání o viděném (CAMI(áda) + Pták
Ohnivák

Malý sál

15:15 - 16:15 Divná Bára Praha
Ivo Fischer: My se vlka nebojíme

Velký sál 16:30 - 18:20 Divadelní spolek Svatopluk Benešov
Oldřich Daněk: Nástup dam
18:20 - 19:30 v e č e ř e
Foyer

Úterý 28. ledna / 19.00 hod. / Malý sál / Vstupné 40,- Kč
Astrovečer připravili manželé Pavlíčkovi na téma "Co o nás vypovídá
aura". Po skončení besedy je možné si domluvit individuální návštěvu.

19:30 - 21:30 Povídání o viděném (My se vlka nebojíme + Nástup dam)

Velký sál 21:45 - 22:45 Divadlo Luna Stochov
Luboš Fleischmann podle F. Kafky:
Proměna
Neděle 2. 2.
Foyer
9:30 - 10:30

Povídání o viděném (Proměna)

10:30 - 11:00 Závěrečné resumování a následně pak
oběd a odjezdy domů
Na organizaci přehlídky se podílí:
Město Bechyně, KD Bechyně, OS Tatrmani, Jihočeský kraj,
IPOS - Artama Praha, Ministerstvo kultury ČR, Nadace VIA
pro místní iniciativy z prostředků programu fondu místního
rozvoje, podpořeného Rockefeller Brothers Fund
a Citibank a.s. Praha, Ing. Radim Svoboda, Keramika Sušer,
Jihotvar v.d. Bechyně a Keramika Barták Bechyně

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

Některé větší akce, které ve spolupráci s městem Bechyně, obcí Sudoměřice u Bechyně, Okresním úřadem v Táboře, ARTAMOU-IPOS, Českou
hudební společností, Společností ekumenických setkání s Biblí a uměním, Sdružením keramiků, Centrem kultury armády České republiky, Sdružením pro tvořivou dramatiku, IDM Praha,...a dalšími pro region, kraj i národ organizují KD Bechyně a OS Tatrmani. Tyto veřejně prospěšné aktivity jsou podporovány a realizovány za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Jihočeského kraje, Nadace VIA pro místní iniciativy
z prostředků programu Fondu místního rozvoje, podpořeného Rockefeller Brothers Fund a Citibank, a.s. Praha, Ing. Radima Svobody a dalších.

31. leden - 2. únor / Kulturní dům Bechyně.

1. - 20. červenec / KD, ZUŠ a Klášter Bechyně

Klasická přehlídka pro klasické amatérské divadelní soubory celé
České republiky, které klasicky pracují na klasických textech, jež pak
v klasických scénách klasicky hrají pro klasické diváky. Cílem přehlídky je oživení vztahů a tvůrčí práce v souborech a se soubory, které
zůstávají vedle (zdánlivě) preferovaných experimentujících amatérských divadel poněkud zapomenuty, či upozaděny.

Ekumenické setkání s Biblí a uměním. Sučástí je i výstava obrazů.

14. - 15. březen / Kulturní dům Bechyně

18. - 27. červenec / Sudoměřice u Bechyně

Krajská loutkářská přehlídka všech jihočeských loutkářských amatérských souborů s možností postupu na národní přehlídku v Chrudimi.

11. - 13. duben / Kulturní dům Bechyně
Krajská jihočeská přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů, ze které postupují nejlepší dětské kolektivy na
Dětskou scénu. Hlavním cílem přehlídky ale je poznávání práce
druhých, konzultace a inspirace.

18. - 27. duben / 4. - 10. srpen / 8. - 14. prosinec
Kulturní dům Bechyně

Tibetská léčebná relaxace a účinná metoda pro oživení těla a mysli.
Velmi dobře se hodí pro všechny věkové kategorie. S její pomocí se
lze zbavit četných tělesných i psychických napětí, zvýšit svůj energetický náboj, zlepšit schopnost koncentrace a obnovit jasnost svého smyslového vnímání. Cvičení dále vyrovnává emocionální stránku naší bytosti a uvádí do rovnováhy a harmonie naše tělo, mysl a smysly.

Měsíc koncertů, hudebních kurzů a seminářů našich i zahran. umělců.

13. - 20. července / Kulturní dům Bechyně

Seminář je určen všem, kdo se chtějí pokusit o prvý, či již opakovaný
kontakt se základní hmotou - s hlínou. Součástí semináře je divadelní
festival DIVADLO V TRÁVĚ. Protože se na semináři pracuje nejen
hlínou, ale i se dřevem, lze říci, že se tu spojují nejen materiály, ale i
různé výrazové formy.

21. - 27. července (VI.)/ KD, Klášterní zahrada, město
Pod vedením zkušených lektorů hledají seminaristé výrazové prostředky a dramaturgické možnosti divadla hraného ve volném prostředí (ulice, parky, letní tábory, letní divadelní scény). Ze semináře si odnášejí znalosti a dovednosti pro divadlo v plenéru nezbytné.

25. - 27. červenec / Klášterní zahrada
Celostátní přehlídka všech souborů, kteří chtějí hrát pod volnou oblohou ve svěží trávě. Od roku 1998 organizujeme v rámci festivalu i týdenní seminář o vztahu prostředí a divadla.

17. srpen / 13 hod. / Klášterní zahrada (XII. ročník)

25. - 27. duben / Kulturní dům Bechyně
Je to setkání všech zájemců, kteří se pokouší prostřednictvím předmětu, tvaru, či barvy navázat kontakt s druhými. Po akci, která má tentokráte téma "Kontrasty", zůstávají objekty po celý rok nainstalovány na
chodbách Kulturního domu. Příznivá odezva jak aktivních účastníků
minulých setkání, tak všech návštěvníků kdysi nehostinných chodeb
Kulturního domu naznačuje, že i tento způsob komunikace je nejen
možný, ale i potřebný.

Setkání příznivců dechové hudby. Jedna z nejvíce navštěvovaných
kulturních akcí v Bechyni.

9. září / 14 hod. / Kulturní dům Bechyně
Na konci každé letní sezóny a na začátku sezóny podzimní pravidelně
zvou organizátoři kulturních akcí všechny své spoluorganizátory, sponzory i přátele. Při lehkém pohoštění a po krátkém zhodnocení uplynulé
sezóny dochází ke vzájemnému setkání a volné rozpravě všech přátel
dobré kultury v Bechyni. Bývá pravidlem, že na tomto setkání vznikají

30. duben

nové projekty, vylaďují se některé nedostatky a připravuje se nová sezóna.

17.00 hod. / Kulturní dům, ulice, náměstí a stadion v Bechyni
V obnovené tradici Čarodějnic našli , především mladí občané
bechyňského regionu velké zalíbení. Putování průvodu čarodějnic
bechyňskými ulicemi, "slavnostní projevy", svatby čarodějnic" a pochopitelně i jejich pálení přivádí do průvodu stále více účastníků. Tak se
v Bechyni staly Čarodějnice staronovou lidovou slavností.

Balotatrmaniáda je setkání přátel lehkého humoru při stavbě modelů
teplovzdušných balónů.

9. květen / KULTURNÍ DŮM BECHYNĚ

16. - 19. říjen / Kulturní dům Bechyně

Krajská jihočeská postupová přehlídka dětských sólových recitátorů.
Postup na Dětskou scénu pro nejlepší je zajištěn.

26. - 28. září / Sudoměřice a Kulturní dům Bechyně

Celostátní středoškolská dílna divadla a dramatické výchovy. Dílna je
určena především mladým lidem, studentům a žákům škol, které zajímá divadlo a dramatická výchova. Nahlížení se také stává nahlédnutím do tvorby a tvůrčích invencí mladých naší republiky.

14. - 18. května / Kulturní dům Bechyně
Národní festival divadelního a slovesného umění AČR-tedy především
divadlo, poezie a malé formy. K tomu soutěž mažoretek České republiky. Rozborové semináře, setkání se začínajícími autory.

28. červen - začátek září /Klášterní zahrada Bechyně
Instalace zahradních keramických plastik keramiků, převážně absolventů bechyňské SPŠK a pražské VŠUP.

5. - 7. prosinec / Kulturní dům Bechyně
Faustování je národní přehlídka loutkářských divadel hrajících pro mládež a dospělé. To nejlepší, co se v České republice urodilo, má na začátku prosince schůzku v Bechyni. Protože Faustování je i tvůrčí
dílnou, ve které význační odborníci vedou diskusi o dosud nehotových
představeních, která na Faustování odvážné, především studentské
soubory, přivážejí, dalo by se říci, že Faustování je i setkáním studentského divadla, které pracuje s předmětem a loutkou.

HVOŽĎANY - dokončení z minulého čísla
Prvním hospodářem, který si v obci pořídil žací stroj v r. 1921, byl
rolník Josef Polívka. V r. 1928 přibyly dva žací stroje u Fr. Lály a Jos.
Skaláka, ten si jako první v obci pořídil vyorávač brambor v r. 1929.
první čistící mlátičku zakoupil v r. 1929 Jan Pileček. Tyto první
vlaštovky znamenaly první kroky hodné následování, ale netýkaly se
bezprostředně celé obce. Zato nápad a realizace vodovodu měl velký
význam pro celou obec, která vždy trpěla nedostatkem vody.
Myšlenka jeho zřízení byla častá, ale nabyla určitosti, i když velmi
složité, až v roce 1922. utvořilo se „Hospodářské vodní družstvo pro
opatření pitné a užitkové vody ve Hvožďanech“ na popud řídícícho
učitele Františka Jáchyma. Podle průzkumu se voda z vyvěrajících
pramenišť /na louce J. Polívky/ měla zachytit sběrnými zářezy a
betonovými pramennými jímkami. Voda měla být sváděna do
betonového vodojemu a z něho rozváděna do obce a do domů
odbočkami a pro požární bezpečnost bude zřízeno sedm požárních
hydrantů. Ale než se žádost vyřídila, zkušební zářezy zchátraly,
polámaly se nebo zasypaly. Až v r. 1924 díky vrchnímu stavebnímu
revidentovi ing. Ed. Procházkovi se práce pohnuly vpřed. Realizační
práce začaly až na jaře 1926, pokračovaly však velice rychle a dne
28.6.1926 byla voda již vpuštěna do potrubí a do všech připojených
usedlostí. Celkový prostavěný náklad činil219.933,66 Kč.
Z hlediska tehdejšího hospodaření měla velký význam mostní
váha /zvláště pro hospodáře prodávající dobytek/. Ta obci velmi
chyběla a byl to nemalý investiční náklad. Kde ji instalovat, kde sehnat
peníze? Po jedenácti letech bylo vybráno místo nad malým rybníčkem
u kovárny a vybrána firma V. Škáchy, výrobce vah v Českých
Budějovicích. Váha byla vybrána na 50 q s instalací a příslušenstvím a
ocejchováním za 6800,- Kč s tím, že obec provede výkop a vyzdění
podkladu i budku na své náklady. Plánek zapůjčil výrobce. Občané
výkop, výstavbu a dovoz provedli bezplatně. Cestmistr R. Havel
daroval kameny z obruby kamenného mostu ze silnice z Bechyně do
Radětic, který byl přestavěn, kameny uloženy v Bechyni. Tak se tehdy
šetřilo.
V obci byly tři rybníčky, které se však nehodily k chovu ryb, byly pro
kachny, husy, plavení dobytka a zalévání zahrádek. Rybník u školy byl
už tak zanesen bahnem, že v něm bylo jen několik centimetrů vody.
Nános bahna byl až 1,5 m vysoký. Proto se obec rozhodla v r. 1934 k
vyvezení rybníka a hlavně následné úpravě návsi. O bahno byl mezi
hospodáři velký zájem, protože je to dobré hnojivo, bohužel zájem
přerostl až v chamtivost některých. Po mnohých diskusích se
přikročilo k vybudování nové hráze: šlo o kamennou hráz s
cementovou maltou a horní betonovou deskou, na zavážení tzv.
břicha bylo spotřebováno asi 280 for hlíny.

Následujícího roku 1935 bylo však třeba náves vyštětovat a
vyštěrkovat. Obě akce byly provedeny bezplatně občany obce /nu, s
poznámkou, že vždy ti „nejchytřejší“ se všem pracím vyhnuli. Vždyť to
známe/. V r. 1971 došlo k částečné úpravě vozovek na bezprašné. V
témž roce byla budována prodejna potravin a pohostinství Jednota,
které bylo dokončeno v r. 1973 v akci Z.
Okupaci a 2.světovou válku prožívali občané Hvožďan zdánlivě v
klidu, protože žádné drastické represe se jich nedotkly. Ale jistě
působil stres a obavy z vývoje situace, obavy o osud země, obce a
samotných rodin. V březnu roku 1939 německá letadla rozhazovala
letáky o vytvoření protektorátu, obyvatelé se s okupanty poprvé
setkali až na jarmarku v Týně nad Vltavou. V mysli občanů zůstává
zachován výrok policisty Severy z Bechyně. Když přinesl starostovi
obce vyhlášky a starostův pes na něho štěkal, prohlásil: "Kuš, teď
musíš štěkat německy!“ Zavedly se opět dodávky zemědělských
produktů-kontingenty /jako bychom opisovali situaci z 1. světové
války/. Při nesplnění následovaly rekvizice, prohlídky chalup, hledání
úkrytů to si občané zopakovali v 50.letech. Úkryty byly různé a
vynalézavé: pod hnojem aj. Byl také vydán zákaz tance a zábav.
Konaly se ovšem tajně i přes udělované pokuty. Tyto úkryty, zábavy,

špatné zatemnění aj. zase byly zdrojem informací pro udavače,
kterých také nebylo málo. Ať si každý poradí se svým svědomím.
Na nucených pracích ve Vídni a v Říši během války pracovala řada
hvožďanských občanů, mužů i žen. Na jaře r. 1944 byli povoláni do
tzv. Vlasovova vojska Zachar Vorobjev a jeho syn Jan /emigrant po
ruské revoluci, který se ve Hvožďanech oženil a hospodařil/ a Josef
Spiss, který se narodil v Rusku. V r. 1945 byli zajati a odvedeni do
Sovětského svazu. Vorobjevovi pracovali jako vězni na Urale v
dolech, Zachar tam zemřel a jeho syn Jan se po zdlouhavém
vyřizování vrátil se ženou a dcerou zpět do Československa. Josef
Spiss zůstal v Rusku.
V březnu 1945 obdržel obecní úřad příkaz, aby zajistil byty pro
německé uprchlíky z území, které obsadila Sovětská armáda. Pro tyto
„hosty“ byly připraveny místnosti ve škole, sál u Hošků /hostinec u
Bendů/, i v soukromí. Začátkem dubna 1945 přišli první běženci z
Brna a východního Německa. Ke konci dubna přijela do vsi druhá vlna
běženců z východního Pruska od řeky Nisy, ti byli umístěni po
usedlostech, většinou v tzv. výměnkách. Tato druhá vlna přijela
vlastními koňskými potahy a traktory. Byla to celá vesnice s dětmi a
služebnými, živili se z vlastních zásob. Služební byli většinou z Polska
a Ukrajiny. Celkem to bylo asi 170 osob. Poslední transport byl
ubytován i ve stodolách.
5.května 1945 byly po zprávách sejmuty německé nápisy a
vyvěšeny čsl. vlajky. 7. května přijela dvě auta a odvezla část
uprchlíků, ostatní byli shromážděni u školy, ty odvezly pod
ozbrojeným nátlakem povozy ve směru na Dražíč. Všichni směřovali k
Podolsku, kde na druhé straně Vltavy byla americká armáda. Do
místního rybníka naházeli Němci různé věci /i rozmnožovací stroj/,
skupina SS dělala za sebou zátarasy na zátočinách nad
Šternberkem.
V okolních lesích bylo plno rozběhlých SS a vojska. Prováděly se
čistky, při nichž bylo zajato asi 50 německých vojáků, z nichž bylo
zastřeleno především vojáky Rudé armády 14 osob. Byli pohřbeni na
katastru obce, později byly jejich pozůstatky vyzdvihnuty a odvezeny.
Ostatní byli odvezeni na zámek v Bechyni, kde byl sběrný tábor.
Autentické výpovědi pamětníků nás usvědčí, že válka je zlá a že
nejhůře dopadnou nevinní mladíci ať z té či oné strany. Zmařené
životy bohužel dostatečně nevarují před dalšími násilnými činy, kde je
naše člověčenství?
Po r. 1945 se obec snažila o
další rozvoj, pořídilo se telefonní
spojení, kanalizace, upravily
silnice a chodníky. Nesmíme
zapomenout na iniciativu žen a
mládeže. Hvožďanské ženy
pořádaly zábavy, babské hody a
plesy, vyhrávání, brány u svateb,
tomboly, divadelní představení a z
výtěžků se uhradilo postavení
pomníku padlým z 1. světové
války a zhotovení a osazení
nového zvonu do kapličky, neboť
ten první byl odvezen Němci.
Občané sami vybrali peníze,
opravili kapličku, natřeli kopuli a
osadili zvon. Díky všem.
Z českého pohraničí byli odsunuti Němci, kteří se hlásili k Hitlerovi
a bylo třeba na jejich místa získat náhradníky. V letech 1945-46 odešli
do pohraničí tito hvožďanští občané: Marie Stejskalová, Vincenc
Medek s rodinou, František Lála, Jindřich Šerý, Josef Šerý, Josef
Jaroš s rodinou, kovář Vojtěch s rodinou, František Lála.
Čtenáři těchto řádků snad prominou časové přeskakování, snad
najdou logiku celků. Je třeba poděkovat kronikáři, řídícímu učiteli
Františku Jáchymovi, který vedl místní kroniku od r. 1928 do začátku r.
1939, kdy kronika musela být odevzdána do archivu v Milevsku.
Události z 2. světové války stručně doplnil učitel Vítězslav Smejkal.
Úvodní slova kroniky:
„Tato pamětní kniha založena byla pro obec Hvožďany, v
politickém okrese milevském. Podnětem k jejímu založení byl zákon
ze dne 30. ledna 1920 čís. 80 Sb. Zákona a nařízení a prováděcí
nařízení vlády ze dne 9. června 1921, čís. 211. Na základě těchto
ustanovení a přímé výzvy okresní politické správy v Milevsku pořídila
obec Hvožďany v červenci knihu tuto.
Kronikářem ustanoven a zápisy pořizuje František Jáchym, učitel a
správce školy zdejší. Narodil se 29. listopadu 1890 v Sudoměřicích u
Bechyně. Vzdělával se na obecné škole v Sudoměřicích, na
měšťanské škole v Bechyni a na ústavě ku vzdělání učitelů v Českých
Budějovicích. Po vykonané zkoušce dospělosti působil jako učitel na
obecných školách ve Březnici, v Jetěticích, Hodětíně, Klučenicích,
Bechyni a Zbislavi. Po zkoušce způsobilosti učitelské ustanoven byl
definitivním učitelem v Klučenicích. Dne 1. října 1913 nastoupil jako

KUDY CHODÍME - HVOŽĎANY - dokončení
jednoroční dobrovolník činnou službu vojenskou u 8.
střeleckého pluku v Praze.
Vojenskou službu válečnou v době světové války konal
na různých bojištích. Nejprve v Srbsku, později byl
účastníkem tuhých bojů v Karpatech, v Polsku a ku konci
světové války v Itálii. Po státním převratu dne 28. října
1918 a po vzniku Československé republiky zařazen byl
jako p odporučík v záloze k 5. pěšímu pluku
T.G.Masaryka.
Po svém návratu k občanskému povolání působil jako
učitel na obecné škole v Klučenicích až do dne 31. ledna
1920. Od 1. února téhož roku ustanoven učitelem a
správcem školy při zdejší škole jednotřídní. Dne 28.
dubna 1928 byl požádán obecním zastupitelstvem obce,
aby založil a vedl pamětní knihu obce zdejší. Práce této
ujal se dne 1. května 1928.“
Pan učitel Jáchym učil ve Hvožďanech do r. 1946, pak
odešel do Sudoměřic a na důchod na chalupu v
Hodonicích, kde ještě dělal účetního v JZD. Pan učitel
Jáchym byl duší všeho hvožďanského dění v uvedené
době, organizoval divadelní představení, besídky,
přednášky jak pro žáky, tak i pro ostatní obyvatele. Byl
velmi pokrokový, to vidíme při prosazování vodovodu,
vybavení školy, vybavení hasičského sboru a dalších
aktivitách.
Okolí Hvožďan je velice romantické. Po žluté značce
vystoupáme na Dubový vrch a sejdeme až na Rosín k
Lužnici. Zde po červené značce proti proudu kolem
Červeného mlýna přijdeme k chatovému táboru (dříve
bižuterie Jablonec) a odtud cestou vlevo zpět do
Hvožďan.
Částí této cesty vede značená cyklistická stezka z
Bechyně přes Hvožďany, tábor Jablonec, Rosín do
Koloděj a do Týna nad Vltavou.
Dáme-li se po silnici na Dražíč, přijdeme k rozsáhlým
lesům zvaným Plzíny, které jsou rájem houbařů a
borůvkářů. Vlevo od silnice je rybník Šternberk, z kterého
vytéká Bílinský potok a podél něho se dá rovněž dojít na
Dubový vrch nebo k Rosínu.
Nejkratší půvabná trasa vede z Hvožďan po žluté značce
kolem Obůrky přes říčku Smutnou (pokud je po povodni
obnovena lávka) do Bechyně na náměstí.
Mnohokrát děkuji hvožďanským občanům za
informace, doplnění, vzpomínky a krásné setkání nad
kronikou obce: pánům M.Hruškovi, L.Pokornému,
J.Skalákovi, J.Stachovi,F.Vaníčkovi, paní Mlázovské, pí.
Z.Vontrobové a manželům Ingrovým.
Z jejich informací a těcht o pramenů sestavila A.Plachtová

Literatura:
Chleborad,Arnošt: popis okresu
bechyňského.Bechyně,nákl.Okresní záložny hospodářské
1928.494 s.
Jáchym,František:Pamětní kniha Hvožďan.
Statistický lexikon obcí v zemi české úřední seznam míst
podle zákona ze dne 14. dubna 1920 č. 266 Sb. zákona a
nař. Vydán Ministerstvem vnitra a Státním úřadem
statistickým v Praze r. 1934.
Fábera,Fr. Vaníček,Fr. Zunt,Jos.: 80 let dobrovolného
požárního sboru ve Hvožďanech, vl.nákl.1985.22 s.

Kvalita dodávané pitné vody
Obce sdružené veVodárenském sdružení Bechyòsko jsou zásobovány ztìchto zdrojù:
- vrt B4 Nová Ves
- sbìrné studny Sudomìøice u Bechynì
- záøezy a sbìrné studny Bechyòská Smoleè zdroj pouze pro Bechyòskou Smoleè
- záøezy a vrt Hvožïany zdroj pouze pro Hvožïany

V pøípadì potøeby lze pitnou vodu nakupovat od Jihoèeského vodárenského svazu (JVS) -jedná
se o vodu z Øímovsképøehrady, která je upravována na úpravnì vody Plav.
Výroba, nákup a spotøeba vody v obcích VS Bechyòsko

Nová Ves
Sudoměřice
B. Smoleč
Výroba – celkem
Nákup JVS
Spotřeba -obce

1999
m3/rok
126 480
211 325
4 800
342 605
344 395
687 000

2000
m 3/rok
328 120
190 727
4 800
523 647
71 353
595 000

2001
m 3/rok
424 690
182 328
4 800
611 818
-15 650
596 168

Hvožďany-odhad

15 000

Kvalita dodávané vody je sledována provozovatelem vodohospodáøských zaøízení
dle Programu kontroly jakosti, který je v souladu s požadavky Okresní hygienické stanice Tábor a
pøíslušnými pøedpisy. Programbyl zpracován firmou Vodovody a kanalizace Jižní Èechy a.s..Voda z hlediska
jakosti je kontrolována jak ve zdrojích, tak ve vodovodní síti v jednotlivých obcích u spotøebitelù. Vzorky jsou
odebírány pravidelnì dle harmonogramu a rozbory vod jsou provádìny laboratoøí Útvaru kvality spoleènosti
Vodovody a kanalizace Jižní Èechy a.s. (detašované pracovištì Tábor).
Ve zdrojích je kontrolována jak voda surová, tak voda vyrobená vèetnì úèinnosti technologického
procesu na úpravnì vody Nová Ves (odkyselovacích filtrù). Jsou provádìny rozbory úplné, monitorovací
a provozní. Poèet rozborù stanovených dle pøedpisù pro rok 2003 je
ÚV Nová Ves - 26
Sudomìøice - 7
Bechyòská Smoleè - 4
Hvožïany - 12
Kvalita vody ve zdrojích Sudomìøice a Nová Ves svými parametry vyhovuje požadovaným
limitùm. Podzemní voda z vrtu v Nové Vsi z hlediska množství dusiènanù splòuje požadavky kojenecké vody,
kdy limit je 15 mg/l.
Z hlediska kvality jsou problémovými zdroji záøezy a sbìrné studny v Bechyòské Smolèi a
záøezy ve Hvožïanech. V obou pøípadech se jedná o zdroje vody vybudované ve 20. a 30. letech. V obou
pøípadech byly zahájeny pøípravné prácena propojení obcí na zdroje v Sudomìøicích a Nové Vsi.
Ve Hvožïanech je voda jímána záøezy a vrtem hlubokým cca 35m. Voda v záøezech pøekraèuje
hodnoty dusiènanù a je ovlivnìna hospodaøením na pozemcích a intenzitou srážek v lokalitì. Voda ve vrtu z
tohoto hlediska vyhovuje, ale vydatnost vrtu nepokrývá celkovou potøebu vody v obci, kdy v období kvìten záøí je nutné èásteènì využívat i záøezy. V souèasné dobì je obec zásobena pouze vodou z vrtu. Ve
Hvožïanech jsou navíc pøipravována opatøení naokamžité zlepšení tlakových pomìrù v obci.
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky rozborù ze zdrojù vody Nová Ves,Sudomìøice a Hvožïany.
Lo ka lita
Od b ěro vé m ísto
Čís lo v zo rku
Dat um
Col i/1 0 0m l
En t ero ko ky/ 10 0 ml
Dus ič na ny
Ba r va
Chl orid y
M an g an
pH
Síran y
Zá ka l
Že le zo
Dus itan y
CH S K -M n
Vo ln ý ch lo r
Vo d ivo s t
Pa ch

No v á V es
vo da
up r av en á
j ed no t ka
1 21 9

K TJ /1 0 0
K TJ /1 0 0
m g /l
m g /l P t
m g /l
m g /l
m g /l
m g /l
m g /l
m g /l
m g /l
m S /m

1 4.1 0.20 0 2
0
0
5,6
4
5,2
0
7 ,7 9
2
0,5
0 ,1 5
0
0,2
0 ,0 9
1 3,5
0

S u d om ěř ic e
Hv o žď an y
v od a u pra v e n á v rt- v o da
n e up rav en á
33 7
31 03
17 .4.20 0 2
0
0
1 7,9 2
4
16 ,6
0 ,0 0 7
6, 0 8
7
0
0, 1 4
0
0,4
0, 3 2
19 ,7
0

5 .11 .2 0 02
n e stan o v e n
n e stan o v e n
47 , 34
0
1 3 ,1
0
6 , 15
6
0
0 , 02
0 , 03
0 ,2
n e stan o v e n
24
0

V yh lá š ka
č .3 76 /20 00 Sb .

L im ity
0
0
50
20
10 0
0,0 5
6 ,5 -9,5
25 0
5
0,2
0,5
3
0 ,0 5-0 , 3
25 0
2

Podklady poskytla Ing. Tebichová,Vodovody a kanalizace Jižní Èechy a.s.,Útvar kvality, detašované
pracovištì Tábor, AÈOV Kosova 2894, Tábor.
Pøi kontrolách jakosti vody ve vodovodní síti je stanoven poèet odbìrù, odbìrná místa a rozsah analýz
vzorkù.
Bechynì - dvì odbìrná místa, celkem 24 rozborù (1 x za mìsíc námìstí Protivínka
1 x za mìsíc Na Libuši mateøská škola)
Senožaty - jedno odbìrné místo, 4 rozbory (1 x za ètvrtletí è.p.2)
Hvožïany - jedno odbìrné místo, 4 rozbory (1 x za ètvrtletí bytovka)
Výsledky analýz pitné vody provozovatel zveøejòuje na nástìnce v prùjezdu Mìstského úøadu
v Bechyni. Kontrolní odbìry provádí nezávisle i Okresní hygienická stanice Tábor.
V období povodní provozovatel provedl mimoøádné odbìry vzorkù pitné vody
(15.8.2002), pøestože zdroje podzemní vody v Nové Vsi, Sudomìøicích ani Hvožïanech nebyly zasaženy.
Pøi rozborech nebyly shledány žádné závady. V období povodní byla na omezenou dobu voda
nakupována od Jihoèeského vodárenského svazu, protože došlo k výraznému nárùstu odbìru vody pro
Jihoèeskou keramiku, která mìla povodní ovlivnìn zdroj technologické vody u øeky Lužnice.
Ing.Zdenka Sosnová, Vodárenské sdružení Bechyòsko

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
Bechyňské veverky a veverčáci se sešli na šplhu o
tyči

Bechyně dne 19.11.2002 uspořádal Školní klub a 2. Základní
škola v Bechyni soutěž Bechyňská veverka. V tělocvičně 1.
Základní školy se soutěžilo ve šplhu o tyči pro žáky 1. až 5.
tříd.A nyní už výsledky na prvních třech místech:
1. třída
Dívky: 1. Roxana Rayová, 2. Lucie Berešová, 3. Adéla
Šterberová
Chlapci: 1. Petr Vondra, 2. Jaroslav Tauchmann, 3. Jan
Mikula
2. třída
Dívky: 1. Žaneta Piklová, 2. Lenka Chvátalová, 3. Anežka
Červinková
Chlapci: 1. Josef Bakule, 2. Daniel Vančura, 3. Michal
Dobiáš
3. třída
Dívky: 1. Světlana Rayová, 2. Štěpánka Macková, 3. Aneta
Komrsková
Chlapci: 1. Stanislav Kovářík, 2, Milan Sedlák, 3, Lukáš
Tácha
4. třída
Dívky: 1. Kamila Hořejší (nový rekord 3,72), 2. Lanka
Mrosková, 3. Andrea Tupá
Chlapci: 1. Cyril Komárek, 2. David Špaček, 3. Tomáš
Macášek
5. třída
Dívky: 1. Tereza Štachová, 2. Michaela Žočková, 3.
Veronika Škarvadová
Chlapci: 1. Daniel Bernát, 2. Jaroslav Drda, 3. Michal Krátký
Rekord ve šplhu drží Michal Vernarec výkonem 3,68 a Kamila
Hořejší výkonem 3,72.
Nashledanou za rok na příští Bechyňské veverce.
J.M. 7.A

Vážení sportovní přátelé,
dovolte, abych podal informaci o výsledcích družstev oddílu
kopané FC Bechyně v jednotlivých kategoriích po skončené
podzimní části sezóny 2002-2003. V našem oddíle jsou tyto
kategorie:
předpřípravka (žáci mateřských škol), mladší
přípravka (hráči do osmi let), starší přípravka (hráči do deseti
let), mladší žáci (do dvanácti let), starší žáci (do patnácti let),
dorost (do osmnáctilet), muži „B“ a muži „A“.
Příprav ky pro nezpů sobilé te rény sou těž
nedokončily. Mladší žáci jsou na 10. místě 1.A třídy (11
družstev). Starší žáci jsou na 2. místě se ztrátou tří bodů za
Bernarticemi. Dorost je na 3. místě 1.A třídy se ztrátou šesti
bodů za Chýnovem. Muži „B“ jsou ve středu tabulky okresní
třetí třídy. Muži „A“ vedou se ziskem 30 bodů a čtyřbodovým
náskokem před Spartakem Písek „B“ tabulku 1.B třídy a mají
velmi dobrou výchozí pozici pro jarní boje o postup do 1.A
třídy.
Jménem výboru FC Bechyně přeji všem našim
spoluobčanům pevné zdraví a životní pohodu po celý příští
rok, zvláště pak trenérům všech kategorií a sponzorům, bez
kterých by naše činnost byla nemyslitelná.
P. Zeleňák

Na konci loňského roku nepořádal městský úřad
vánoční posezení pro naše seniory. Tato tradiční
akce se nemohla uskutečnit, protože původně
vyčleněné finanční prostředky byly použity na
likvidaci škod způsobených srpnovou povodní.
Bohužel se nám nepodařilo zprávu otisknout v
prosincovém zpravodaji.

V. Fišerová

Podìkování
MŠ Jahùdka dìkuje paní Hrdlièkové „HRAÈKY“, hotelu
Jupiter, manželùm Lalákovým, Panochovým, Horákovým,
Richterovým, Tíkalovým, Starým a Kolmanovým za
sponzorské dary, kterými pøispìli na mikulášskou a vánoèní
nadílku našim dìtem. Všem pøejeme šastný nový rok 2003.

Městský úřad oddělení kultury Týn nad Vltavou, tel. 385 721 121

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ JARO 2003

Společenský dům Týn nad Vltavou - vždy v 19.30 hod.
Čtvrtek 16.1.2003
Pražská divadelní agentura Václav Hanzlíček
Robert Thomas - TURECKÁ KAVÁRNA

Tři brilantně napsané příběhy (Ustrašený svědek, Pes a kočka, Zlatý pan ministr)
se odehrávají v pařížské kavárně. Záměr francouzského autora je vždy jasný
pobavit diváka, dát mu napětí s překvapivou a nečekanou pointou. V režii P. Háši
herecké postavy ztvárňují: V. Vydra, N. Konvalinková, J. Boušková, M. Hádek a
další.

Čtvrtek 27.2.2003
Divadelní společnostHÁTA Olgy Želenské Praha
Marc Camoletti NA SPRÁVNÉ ADRESE

Velice veselá, šaramantní francouzká komedie nabízí řadu vtipných situací a
dialogů. Čtyři obyvatelky bytu se rozhodnou radikálně změnit svůj život a podají
si inzerát. Zájemci, čtvero mužů nejrůznějšího ražení se dostaví na uvedenou
adresu a zápletka je na světě. V režii M. Lorencové v alternacích účinkují: A.
Gondíková, I. Andrlová, M. Zounar, D. Rous, Zd. Mahdal, Vl. Čech, Olga
Želenská, L. Zedníčková a další

Úterý 18.3.2003
CD 2002 Praha
Jiří Janků, Petr Svojtka - PROKLETÍ RODU BASKERVILLŮ
Detektivní příběh je doplněn o řadu komických situací a překvapivých peripetií,
které byste marně hledali v knižní předloze. Svérázná povaha a jedinečné
vyšetřovací metody hlavního hrdiny nedají pachateli hrůzného činu šanci
uniknout. CD 2002 navazuje na úspěšné tituly uvedené v našem předplatném
např. (V zajetí filmu,Tři mušketýři, Nar. 28.října, Cesta kolem světa atd.) V hlavní
roli uvidíme R. Kalvodu, H. Čermáka, T. Kargera, A. Hrnečkovou a další

Duben
Jihočeské divadlo České Budějovice
Johann Strauss NETOPÝR
Nejslavnější dílo Krále valčíků je 130 let stálou součástí předních operetních
scén. Netopýr se vrací po 12 letech i do Jihočeského divadla, aby zde ve
vynikající režii Mil. Veselého a v hudebním nastudování P. Chromčáka přinesl
radost a pohodu všem posluchačům. Za zmínku stojí vždy noblesní provedení a
skvělá kostýmní výprava. Účinkují: K. Hájovská /M.Veselá, I. Szabó/E.
Štruplová, V. Janeček/M. Vojta j.h. a další.

Čtvrtek 15.5.2003
Divadlo Kašpar Praha
William Shakespeare RICHARD III.
Anglická renesanční hra o králi Richardovi obsahující záludné intrikování na poli
politickém i rodinném, kdy vraždy sloužili jako nástroj k prosazení zvrhlé
ctižádosti. Hra zahrnuje krvavé historické děje, úklady proti bratru Clarencovi i
žalostné zavraždění nevinných synovců.V režii J. Špalka hrají: J. Potměšil, M.
Steinmasslová, B. Navrátil, L. Vondráčková, F. Blažek/ Z. Velen, E. Elsnerová, T.
Karger a další

Červen
Pražská kulturní služba
John Murrell POSLEDNÍ LÉTO

Hra o dvou dějstvích ze života herečky Sáry Bernhardtové, která se stala mýtem
a legendou v druhé polovině 19. století. Skandální, skvělá, neobvyklá ve vztazích
ke konvencím několika dob. Její cesty světem jsou cestami triumfálními a
kamkoli zavítá, všude okamžitě vítězí. U nás proslavena především plakáty
Alfonse Muchy a vzpomínkami pamětníků.V režii H. Ižofové hrají: Marta
Vančurová a Vlastimil Harapes

Čtvrtek 19.6.2003
Divadelní soubor TY-JÁ-TR Praha
Jiří Suchý, Karel Jaromír Erben a Ferdinand Havlík - KYTICE I.
Půvabná inscenace s předlohou J. Suchého, s osobitou dávkou humoru a
geniální hudbou F. Havlíka, zůstává v podstatě Erbenovská. Balady - Bludička,
Vodník a Zlatý kolovrat mají stále co říci i dnešnímu divákovi. Hudební
nastudování: Luboš Vayhel, režie: R. Tesárková. Hrají: temperamentní a nadaní
herci DS Ty-já-tr. Představení se koná na OTAĆIVÉM HLEDIŠTI ve 20.30 hod., v
případě nepříznivého počasí ve Společenském domě Na Hlinkách.
Vážení pøedplatitelé a milí hosté,
ocitáme se opìt na prahu další divadelní sezony vycházející z kulturní tradice našeho mìsta. Díky
Vašemu zájmu se zde vytváøí vysoký kulturní standard, tolik potøebný pro kultivovanost ducha. Mìla
jsem to obrovské štìstí v této tradici a v tomto poslání pokraèovat, a proto pøíjmìte mé osobní
podìkování za dosavadní pøízeò a divácký zájem o divadelní pøedplatné. Rovnìž musím tlumoèit
podìkování pøedních hereckých osobností za pozornost a krásnou atmosféru, kterou vytváøíte v
hledišti.
Pøesto, že nelze vždy splnit narùstající finanèní i technické požadavky (naše nevyhovující hloubka
jevištì) hostujících souborù, vìøím, že nabídka na JARO 2003 Vás opìt osloví a pøivede další divadelní
diváky,kteøí dosud váhají a zároveò si pøeji,aby svou kvalitou se vyrovnala té loòské.
Pøíjemné divadelní zážitky a hodnì úspìchù v osobním životì pøeje za oddìlení kultury A.Jirásková
Cena předplatného na jarní sezonu 2003 za sedm divadelních
představení činí celkem Kč 980,-Objednávky předplatného do 6.1.2003 - oddělení kultury 385 721 121

Potøebná telefonní èísla
Lékařská služba první pomoci Bechyně
Lékařská služba první pomoci Tábor

381211048
381608207
381608787
Lékařská služba první pomoci Soběslav
381521238
Nemocnice Tábor - spojovatelka
381608111
Lékárna náměstí TGM 22
381213230
Lékárna - Libušina 163
381212332
Hasiči Bechyně
381213115
Policie ČR v Bechyni
381211014
Policie ČR Tábor
381254349
Městský úřad Bechyně - spojovatelka
381211012
381213912
fax
381213913
Česká pošta Bechyn ě
381212077
381213259
381213235
Vodovody a kanalizace Bechyn ě
381213493
/ČOV 381213374/
Bytenes, s.r.o. Bechyně
381213422
tech. služby
381212335
381212123
Jihočeská energetika Tábor
381781111
Český plynárenský servis Tábor
381263314
Český Telecom Tábor
565365211
Kabelová televize Tábor
381261201
Kabelová televize Milevsko
382521294
Česká spořitelna Bechyně
381213617
Komerční banka Bechyně
381211017
381212411
Kulturní dům Bechyně
381213338
381212433
Knihovna Bechyně
381213508
Autobusové nádraží Bechyn ě
381213464
Vlakové nádraží Bechyně
381211019
Farní úřad Bechyně
381213638
ZŠ Školní ul.
381213016
381212329
ZŠ Libušina
381211032
381212280
Školní jídelna Školní ul.
381213144
Panství Bechyně a.s. Zámek 1
381211221
Pohřební ústav Jiří Přibyl Bechyně
381213645
Pro případ havárií jsou k dispozici:
Vlček Josef st.
381213790,
Elektro:
Vlček Josef ml.
381211640,
Vlček Petr
381213790,
Ambrož Miroslav
381211190,
Vodoinstalace a topení:
Koliha
Tomek

602121298
606606120
606752825
606752825

381211824, 604422808
381249146, 728476644

Zvláštní škola v našem mìstì
Jistì si nìkteøí z Vás všimli, že se na budovì Základní školy na
Libušinì ulici objevila nová tabulka. Je na ní oznaèení Speciální
školy Tábor, odlouèené pracovištì Bechynì. Je to proto, že již v
minulém školním roce se Zvláštní škola Bechynì, spoleènì se
Zvláštní školou Mladá Vožice spojila se Zvláštní školou Tábor a
vytvoøily tak jeden subjekt. Pozdìji pøibyla ještì Škola pøi
nemocnici Tábor.
V souèasné dobì má naše odlouèené pracovištì dvì tøídy, ve
kterých je vyuèováno 18 žákù. O kvalitní provoz se starají 3
vyuèující, z toho dva speciální pedagogové. Dìti, které školu
navštìvují, jsou vyuèovány podle programu Zvláštní školy nebo
podle programu pro Pomocné školy. Získají tak povinné školní
vzdìlání, jsou však vyuèovány speciálními metodami, které
pøihlížejí k individuálním požadavkùm každého dítìte. Povinná
školní docházka pro žáky zvláštní školy je 9 let, pro žáky pomocné
školy 10 let. Po jejím ukonèení odcházejí témìø všichni žáci do
uèiliš, kde jsou pøipravováni pro další život.
Pokud byste mìli zájem o více informací o naší škole, mùžete
zavolat na tel. èíslo 381213758 a domluvit si návštìvu školy.
Pavla Ondøichová, vedoucí uèitelka odlouèeného pracovištì

Prosinec ve Staré škole
Na Vánoce se asi každý těší a pečlivě připravuje. Těch
několik svátečních dnů ale velice rychle uteče, a proto se ve škole
snažíme celý závěrečný měsíc roku dětem zpříjemnit a přiblížitjim
tradice vánočních svátků.
Vše začalo výzdobou školy, kterou si zaměstnanci, jako
každoročně, sami zhotovili. Jistě jste si krásně vyzdobeného a
osvětleného průčelí školy všimli při cestě na 1. adventní koncert,
na kterém se také podíleli žáci a učitelé naší školy.
K Mikuláši dostali žáci dárek - odpolední diskotéku.
Kromě tance, pro který zajišťovali hudbu žáci 9. tříd, mohly děti i
soutěžit v disciplínách téměř vánočních - házelo se střevícem,
pojídaly se perníky a lovily ryby. O sváteční atmosféru se
postarali i sami žáci - někteří přišli v masce čertů, Mikulášů nebo
andělů.
Nejhezčí maska byla vyhodnocena a odměněna
sladkostmi. O tom, že se tato pravidelná akce líbí, svědčí i již
tradičně velká účast více než 170 dětí. Poděkování patří všem,
kteří se podíleli na její organizaci.
V rámci hodin výchov a odpoledních družin si děti
vyráběly svícny, pekly a zdobily perníčky, vyzdobily si své třídy a
připravily si odpolední besídky, na kterých se sešly i se svými
třídními učiteli.
Všechny tyto prosincové akce zakončili učitelé a
vychovatelky v pátek 20. prosince ranním zpíváním koled před
budovou školy pro všechny žáky, ale i kolemjdoucí.
H.M.
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