DUBEN 2003

SLOUPEK STAROSTY
KALEIDOSKOP UDÁLOSTÍ
V poslední dobì došlo k nìkolika jednáním s pøedstaviteli Krajského úøadu v Èeských
Budìjovicích o poskytnutí dotací na lékaøskou službu první pomoci. Na jednání rady
mìsta 24. bøezna byla schválenasmlouva o dotacích na LSPP, kteránám zajišuje více jak
900tisíc Kè pro tento rok.
Vzhledem ke špatnému stavu komínucentrální kotelny na Písecké ulici bylo rozhodnuto, že
v letošním roce musí dojít k opravì. Bylo osloveno nìkolik firem, pro uvedenou opravu byla
vybrána firma Caminus s. r. o. Praha, která komín opraví za celkovou èástku 912 tis. Kè.
Bìhem dubna (nejpozdìji kvìtna) 2003 by koneènì mìla zaèít výstavba domu s
peèovatelskou službou. V souèasné dobì probíhají jednání o pøípravì smlouvy na získání
dotací od Státního fondu rozvoje bydlení, které by mìly být ve výši 26,6 mil. Kè.
S politováním musím oznámit, že se komplikuje pøestavba koupalištì. Pùvodnì jsme
pøedpokládali, že koupalištì opravíme a otevøeme pøed letní sezonou, ale ukazuje se, že
pøíprava opravy je natolik komplikovaná, že s nejvìtší pravdìpodobností nestihneme
letošní létokoupalištì otevøít.
V návaznosti na povodnì v loòském roce byl pøepracován „Povodòový plán Mìsta
Bechynì“. Plán byl zpracován firmou KOORDINACE s. r. o. Tábor, a to se zapracováním
všech zmìn, které se objevily v zákonech a vyhláškách. Následnì také probìhlo školení
povodòovékomise MìstaBechynì.
Zaèátkem bøezna byla zøízena na internetové adrese http://bis.mestobechyne.cz nová
služba proorganizace v našem mìstì. Jedná seo tzv. „Bechyòský informaèní servis“, což
je redakèní systém, v nìmž mohou místní organizace, školy èi sportovní oddíly
zveøejòovat informace o své èinnosti. Cílem je umožnit obèanùm Bechynì získávat
aktuální informaceo kulturním aspoleèenskémdìní vnašem mìstì.
Dosavadní zpùsob zveøejòování informací v Bechyòském zpravodaji je vzhledem jeho
periodicitì a danému rozsahu èasto nedostaèující. Èlánky pøispìvatelù je nutno krátit,
popø. odkládat jejich zveøejnìní. Tento nedostatek mùže nahradit právì publikování na
Internetu, které bechyòským organizacím nyní nabízíme. Navíc ty organizace, které z
jakéhokoliv dùvodu nemají své internetové stránky, mohou s pomocí BIS tento
nedostatekalespoò èásteènì nahradit.
Jak BIS funguje, mùžete zjistit na uvedené internetové adrese. Zároveò nabízíme
možnost využívat tuto službu dalším organizacím, které mají zájem. V pøípadì zájmu
kontaktujteMìstský úøadv Bechyni. Služba není urèena komerèním subjektùm.
Jaroslav Matìjka

Lékaøská služba první pomoci
Vážení obèané, chci se s Vámi podìlit o nejèerstvìjší informace z jednání kraje, krajské
poboèky VZP, Èeské lékaøské komory aSdružení praktickýchlékaøù z1. bøezna 2003.
Lékaøská služba první pomoci /do 22 hodiny/ je spíše považována za prodlouženou
ordinaci, za pøekonanou službu tìm, kteøí nezvládli navštívit lékaøe v jeho ordinaèních
hodinách. Od r. 1992 je zøízena modernìjší forma pomoci pro záchranu života „Rychlá
záchranná pomoc RZP „.Tento nový obor neodkladnépéèe opacienty ohrožené naživotì
se neustále vyvíjí a jeho posádky jsou specielnì vzdìlávány pro ošetøení životnì
ohrožených stavù, napø. bezvìdomí, dušnost, srdeèní onemocnìní, akutní chirurgická a
interní onemocnìní, úrazy.
Po zavolání RZP na tel. èísle 155 nebo 381 251 079 se ohlásí školená dispeèerka, která
Vaši žádost vyhodnotí a vyšle vùz RZP s posádkou : lékaø, zdravotní sestra èi záchranáø a
øidiè. Tentokvalifikovaný tým používá sanitu dobøe vybavenou pøístroji. Služba RZP tvoøí
územní prostorovou sí s dojezdem do cca 15 minut od zavolání. Pro nás z Tábora nebo
Týna n. Vlt. Pacienta ihned na místì vyšetøí a poskytne nejnutnìjší zabezpeèení.
Nezneužívejme tuto službu, zbyteèné výjezdy mohou jinde chybìt pøizáchranì života.
Proto je tøeba zlepšit spolupráci obèanù s praktickým lékaøem, kterého si sami zvolíte.
Volte lékaøe, kterého si vážíte, kterému chcete svìøovat svoje problémy. Plòte rady svého
lékaøe, vìtšinu problémù lze vyøešit v ordinaèní dobì. Nezapomínejte na zodpovìdnost
každého z nás o své zdraví. Víte, že máte 1x za dva roky nárok na preventivní celkovou
prohlídku, jejíž souèástí dle vìku pacienta je EKG, stanovení cholesterolu a cukru? Váš
lékaø má o Vás vìdìt vše podstatné a umìt Vám poradit. Pokud je dobrá spolupráce
léèeného pacienta s lékaøem, je menší pravdìpodobnost náhlých pøíhod. Pokud již naše
zdraví je ohroženo, doèkáme se kvalitnípéèe formou RZP.
Pøeji si, abych se se svými pacienty setkávala více pøi preventivních prohlídkách a radách,
co udìlat, aby našezdravíbylo stále dobré.
(redakènì kráceno)

MUDr. Hana Sedláèková - Øezníèková

Krátce z jednání zastupitelstva 19.3. 2003
- Zastupitelstvo schválilo nová pravidla pro pronajímání městských
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bytů. Podle nových pravidel bude pořadník poprvé sestaven za
červenec 2003. Původně sestavený pořadník podle staré vyhlášky
(č.31/99) zůstává v platnosti do 30.6.2003.
Přijata vyhláška o zajištění veřejného pořádku. Podnětem pro přijetí
této vyhlášky bylo velké množství stížností na provoz některých
restauračních zařízení ve městě. Vyhláška omezuje provozní dobu
v provozovně čp.13 a hudební produkce v provozovně čp. 11.
Schválen prodej tří volných bytových jednotek o velikosti 1+1
zájemcům, kteří v nabídkovém řízení (tzv.obálková metoda) podali
nejvyšší nabídku. Za prodej těchto tří bytových jednotek získá
město celkem 1.050.000,-Kč.
Odsouhlasen záměr prodeje volného nebytového prostoru v
čp.911 Písecká ulice (bývalá provozovna krejčovství), který bude
nabídnut k prodeji za nejvyšší nabídku (obálkovou metodou) .
Nejnižší podaní bylo stanoveno na 80.000,-Kč.
Odsouhlasena změna v prodeji
pozemku na výstavbu
supermarketu. Došlo k zrušení prodeje firmě Indes Invest s.r.o a
odsouhlasen prodej formě Inter Cora,spol. s.o. , která pozemku
postaví supermarket Edeka.
Mezi Městem Bechyně a TJ Jiskra Bechyně došlo k dohodě o
převodu budovy sauny, která se nachází na stadionu, do majetku
Města Bechyně. Tento majetkový převod souvisí s připravovanou
rekonstrukcí celého areálu letního koupaliště.
Schválen převod některých pozemků od Pozemkového fondu na
Město Bechyně. Jedná se o pozemky v lokalitě schváleného
regulačního plánu zóny pro služby, podnikání a komerci. Celková
výměra pozemků je 62945 m2.
Zastupitelstvo rozhodlo s účinností od 1.července 2003 o sloučení
Mateřské školky Na Libuši 920 s Mateřskou školkou Jahůdka.
Veškerá práva, závazky a správa majetku přecházejí po 1.červenci
2003 na příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jahůdka,
Bechyně, Na Libuši 859.
Na základě vyhodnocení nákladovosti odpadového hospodářství
za rok 2002 bylo rozhodnuto o ponechání poplatku za komunální
odpad ve výši 410,-Kč za osobu. Snížený poplatek u osob od 70 let
ve výši 205,-Kč rovněž zůstává zachován. Zvýšené náklady na
odpady uhradí město ze svého rozpočtu.
(fs)

PRODEJ NEBYTOVÉHO PROSTORU
bývalé krejčovství v čp. 911
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Města Bechyně ze dne
19.3.2003 nabízí Město Bechyně k odprodeji volnou nebytovou
jednotku č. 911/17. Jedná se o nebytový prostor v přízemí domu čp.
911 Písecká ul. Bechyně (provozovna bývalého krejčovství) o
výměře podlahové plochy 22,40 m2 za nejvyšší nabídku, přičemž
nejnižší nabídka činí 80.000 Kč.
Zájemci mohou své nabídky podávat na podatelnu Městského
úřadu v Bechyni, na formuláři, který je na podatelně k dispozici a to
ve lhůtě nejpozději do úterý 22. dubna 2003 do 11.00 hodin.
Nabídka musí být v zapečetěné nebo dobře zalepené obálce s
výrazným označením "Prodej jednotky č. 911/17 Neotvírat".
Bližší podmínky pro účast v soutěži o prodej jednotky stanoví
Pravidla pro prodej volných bytových a nebytových jednotek.
Informace o prodeji jednotky na tel. 381 211 012 Dr. Hrušková, p.
Bittnerová. Prohlídka jednotky je možná po předchozí telefonické
dohodě na tel 381 213 383 nebo 381213 382.

JARNÍ SBÍRA VĚCÍ PRO CHUDÉ
proběhne tentokrát v sobotu 3.května od 9 do 17 hodin a v neděli
4.května od 10 do 13 hodin. Jako obvykle bude na nádraží ČD.
Bližší údaje najdete na plakátech, případně na tel. 737 709 047.

Josef Haškovec
/1879 - 1950/

Pocházel ze Senožat, kde se narodil
19.3.1879 v rodině malého zemědělce
Františka Haškovce a matky Marie, roz.
Pulcové. Byl nejstarší z pěti dětí.
Po měšťanské a St.odborné škole
keramické v Bechyni, kterou absolvolal
v r.1896, studoval jeden rok na
Umělecko průmyslové škole v Praze.
Studium přerušil pravděpodobně z
finančních důvodů, jeho otec v té době
j iž n ež i l. Z a mě s t ná n í n a še l v
k eramický ch z ávod ech v P raze ,
Vysokém Mýtě, ve Vídni, i ve „Výrobním
družstvu keramickém v Bechyni“. V r.
1909 získal živnostenský list a otevřel si
keramickou dílnu v Bráníku u Prahy. Vyráběly se tam keramické
kachle a formy na ně.
Při mobilizaci v r. 1914 nastoupil do rakouské armády.
Dostal se na ruskou frontu a začátkem r. 1915 přešel do zajetí. Jako
zajatec pracoval v Ust-Kamenogorsku pro ruského podnikatele. Se
skupinou zajatců prováděli štukovou výzdobu domů. Později se
účastnil v zajateckých táborech náboru do československého vojska.
V prosinci r. 1915 odešel do vojska také. Proděla celou ruskou
anabázi,dílem jako úředník u polního soudu.
Po skončení války organizoval odjezd nemocných a
starších legionářů do vlasti. Sám odjížděl až se čtvrtým transportem.
Jejich loď byla poškozena v Japonském moři. Celý transport čekal na
její opravu několik měsíců v japonském Kobe. Vrátil se přes Terst až v
roce 1919.
Už se nesetkal se svou ženou, která zemřela během války v
Praze. O dva syny se starali příbuzní. V r. 1920 se oženil s Annou
Kazimourovou z radětického mlýna. Dcera Jana byla mnohem mladší
nežjejí bratři.
Roku 1921 se J. Haškovec ucházel o místo dílovedoucího
na St. odborné škole keramické v Bechyni, toto místo ve stejném roce
získal. Zde působil až do svého odchodu do důchodu 19.3.1939.
V průběhu svého působení na této škole se velmi aktivně
podílel na obhajobě její existence, ať v letech 1921-1923, tak hlavně v
letech 1933-1935. Nebylo lehké odolat lobbystické skupině kolem
ředitele ing. Arnošta Staška a obhájit smysl této školy v Bechyni, která
měla býtzrušena a přeložena do Prahy.
Citace z jedné mnoha resolucí, jejímž byl hlavním mluvčím a
spolubojovníkem prof. J. Šimáka:
„Vzdor všem /uvedených přednostem školy/, vyskytují se
stále u nás z různých stran určité snahy směřující ke zrušení
bechyňské keramické školy a ku jejímu přeložení do Prahy. Marně
hledali bychom věcných důvodů, které by opodstatňovaly tyto snahy.
Jsou-li proto nějaké věcné důvody, pak jsou tak
všeobecného rázu, že je možno je aplikovati na všechny naše ostatní
odborné školy.
Specielních věcných důvodů, jež by se mohly vztahovati jen
ku škole bechyňské, tu absolutně žádných není. Jsou zde ale ovšem
důvody jiné, čistě osobního rázu dotýkající se jen několika vlivných
osob a rodin a snad i samotné existence nově vybudované keramické
školy v Praze.
Došlo-li již k té pošetilosti, že byla bezdůvodně ohromným
nákladem a přepychově vybudována nová keramická škola v Praze,
která jinak zeje prázdnotou, není to ještě žádný důvod proto, aby byla
zrušena prosperující škola bechyňská.
Upozorňujeme celou naši veřejnost na tyto neoprávněné
snahy určitých kruhů a žádáme všechny odpovědné činitele, aby
veřejným, jasným a určitým prohlášením učinili přítrž všem těmto
pokoutním snahám.
Škola bechyňská, má-li zůstati věrna své tradici a pracovati
dále ve svém dosavadním směru, potřebuje k tomu vedle hmotných
prostředků také zabezpečení existence a duševního klidu všech jejích
spolupracovníků.
Toho docíliti lze jen tím, bude-li všem rušivým a překládacím
snahám již jednou provždy učiněna přítrž. Bechyňská škola a celé
jižní Čechy si toho zasluhují.“
Ve spolupráci s „Výrobním družstvem keramiků v Zářečí “
navrhoval různé typy stáložárných kachlových kamen. Uvědomoval si
význam kamen v domácnostech jak po stránce hospodářské,
zdravotní, ale i po stránce estetické. Z těchto zásad vznikla jeho
stáložárná šamotová kamna značky „META“ s dokonalou výhřevností

při malé spotřebě paliva a s velmi
úhlednou dekorativní formou.
Dále to byla přenosná
sezonní stáložárná kamínka
ne patrnýc h roz měrů. Ale s
vysokou výkonností v provozu.
Napsal i řadu odborných článků o
správné obsluze násypných i
stáložárných kamen.
Jako všichni učitelé a
profesoři škol v Bechyni se účastnil
spolkového a společenského
živ o ta n ap ln o. B yl č len e m
ok r e sn íh o z a st u p it e ls tv a v
Milevsku, předsedou školního
výboru lidové školy hospodářské,
členem správní rady Keramické
akciové společnosti, předsedou
jednoty čsl.obce legionářské,
starostou tělocvičné jednoty Sokol
atd. Založil „Lovecký klub pro
Bechyni a okolí “ v r. 1936, jehož
účelem „jest vésti a nabádati své členy k správnému a hospodárnému
provozování myslivosti a poskytnouti jim i milým našim lázeňským
hostům hojné a dobré příležitosti k provozování loveckého sportu.“
Po válce znovu začal pracovat ve spolcích a politice. Rok
1948 byl pro něj velkým zklamáním. Zhroutila se demokracie, o kterou
celý život usiloval. Jeho známí a přátelé byli souzeni a odsuzováni, jiní
odešli do emigrace, mnozí měnili názory a převlékali kabáty. To
všechno poznamenalo poslední léta jeho života. Zemřel 13.7.1950.
-js-

Pozn.redakce: Je třeba zdůraznit, že vskutku nebýt iniciativy ředitele
St. odb. školy keramické p. prof. Josefa Šimáka a p. učitele Josefa
Haškovce, tato bechyňská škola by byla zrušena. Někteří profesoři
silně toužili po působení v Praze a využívali k prosazení svého
záměru i příbuzenské vztahy na ministerstvu - nově vzniklé škole v
Praze se říkalo „ Trucbechyně „.

-ap-

Účetní doklad pro legionáře v japonském Kobe.

"LOUPEŽNÍCI NA CHLUMU", střelecká společnost uspořádala 10.
listopadu 1934 pro své přátele zaječí hody v sále hotelu Panské
spojené se slavnostním odhalením spolkového obrazu. Obraz, dílo
prof. K.Valouška, je vtipnou vkusně komponovanou rušnou skupinou
zdařilých karikatur "loupežníků", která líčí "hrdinské činy" jejich
loveckých výprav.

Zahájení výstavy v pátek 4. dubna
v 18.00 hod. Výstava potrvá do 30.
dubna 2003.
Eva Vlasáková
1957/1961 Výtvarná škola V. Hollara
1961/1967 VŠUP Praha (atelier prof.
F. Muziky) 1983/85 Pilchuck Glass
School, Stanwood, WA, U S A (E.
Eisch, C. Rainey).
Zabývá se kresbou, mimo grafiky
užité stále více grafikou volnou a
malbou. V roce 1982 první instalace,
od roku 1983 práce se sklem, v poslední době převážně tvorba autorského taveného skla. Je členkou
SČUG HOLLAR, Nového sdružení
a Crocodille Club.
Účast na symposiích grafických a sklářské tvorby ( Zwickau, Legnica,
Předklášteří u Tišnova, Nový Bor, Frauenau, Lednické Rovne, Lauscha,
Mexico D.F., Seto). Vyučuje na letních školách v USA, Mexiku, Japonsku a Itálii.
Od roku 1978 realizovala přes 70 samostatných výstav (Švédsko, Dánsko, Belgie, Polsko, Španělsko, Mexico, Německo, Rakousko, Japonsko, USA).
Z VÝZNAMNÝCH OCENĚNÍ / 1983 INTEREXLIBRIS - Frederikshavn,
1985 Mini Print Barcelona (hlavní cena) / 1988 XII. Bienále Brno (bronzová medaile) / 1992 Kristallnachproject, Philadelphia, USA / 1997
GRAFIKA ROKU Praha.
ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH / Moravská galerie Brno / Graphische
Kunstsammlung, Dresden / The Art Institute Chicago / Dansk Plakatmuseum, Abyhoj / Frederikshavn Kunstmuseum, Dánsko / The Print
Club, Philadelphia, USA / UPM Praha / Kunstsammlungen der Veste
Coburg, BRD / Glasmuseum Frauenau, BRD / Art Museum Győr / Museum Narodowe, Warszava / Národní galerie Praha aj.

Neděle 6. dubna Velký sál / 13.00 -16.00 hod.
...poznejte tajemství orientálních tanečnic a harémových princezen.
CO VÁS ČEKÁ: Výuka základů orientálních tanců - podle pramenů
egyptských, tureckých, indických, arabských a háremových.
Ideální pohybová aktivita pro všechny ženy bez rozdílu věku. Cvičení pro zformování postavy, zvýšení kondice, relaxaci a zábavu.
Určeno pro začátečníky - příprava k pravidelným kurzům. Přihlásit
a zaplatit kurzovné můžete v kanceláři KD. Kurzovné: 378,- Kč.

Pátek 11. - sobota 12. dubna
Prostory Kulturního domu
Jihočeská přehlídka dětských divadelních,
loutkářských a recitačních kolektivů, ze které
postupují nejlepší dětské kolektivy na národní
Dětskou scénu.

Otevřeno denně: Po - Pá 15.00 - 17.00 , So - Ne 14 .00 - 17.00
Vstupné: dospělí 10,-Kč / děti 5,-Kč

Program je uveden na druhé straně listu.

Čtvrtek 3. dubna / Malý sál / 19.00 hod./ Vstupné: 60,- Kč

Vstupné: I. místa 220,- Kč / II. místa 190,- Kč / III. místa 150,- Kč
Průřez nejlepšími muzikály uvedenými v České republice jako jsou
Jesus Christus, Kleopatra, Hamlet, Johanka z Arku, Drákula a jiné.
Vše provedeno ve velmi barevné a pestré choreografii a scéně
s kulisami, s účastí nejznámějších českých travesti umělců.
Představení připravila pražská agentura SueEllen s KD v Bechyni.
Předprodej vstupenek v kanceláři KD.

Středa 16. dubna / Velký sál / 19.00 hod.
Sníte o ideálním partnerství, o větším úspěchu i v dalších vztazích
a v zaměstnání...
Cokoli si přejete - 3000 let staré asijské učení o způsobu života
a umění bydlet, má pro každou situaci nějaký trik v zásobě. Jsou to
všechno jen čáry máry?
Feng Shui vychází z toho, že vše, co nás obklopuje, sestává z
energie. Tím je myšlena univerzální duchovní síla. Tuto neviditelnou energii Číňané nazývají "čchi". Podle nich prospívá tělu i duši,
pokud se ovšem správně dávkuje. Proudí-li neomezeně, stává se
z ní naopak negativní síla a může způsobit problémy.
V překladu znamená Feng - vítr a Shui - voda. Vítr zde představuje
vše, co je nehmotné, jako např. vliv hvězd, astrologické jevy, neviditelné síly, vesmír, ale i opravdový vítr. Shui - voda pak znázorňuje
fyzickou krajinu, všechno živé i neživé, tedy i člověka a vše hmotné.
Na závěr lze říci, že se jedná o komplexní systém obsahující více
oborů, jako je stará Čínská věda, astronomie, astrologie, tradice,
geomantie, věštectví, filosofie a lidová moudrost.
Odkud přišlo Feng Shui? Toto učení vzniklo v Číně, ale jeho univerzálnost je tak velká, že jeho principy platí všude na Zemi.

Lektorkou astrovečera bude ALENA TEPLICKÁ.

Pátek 18. - neděle 27. dubna / Prostory Kulturního domu
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. Seminář vede klinický psycholog Matthias Steurich,
M.A.

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

Neděle 27. dubna /Velký sál/ 14.00 hod./ Vstupné: 85,- Kč
Mottem nového představení je otázka:
"Už jste si někdy hráli s opravdovou
živou hračkou?"
Michal Nesvadba v tomto představení
vystupuje jako první živá hračka na světě, se kterou si mají děti možnost hrát
a zažít spoustu legrace. Bude hračkou
velmi učenlivou, která se díky svým
divákům nakonec naučí
tolik báječných věcí,
že se z ní na konci
představení
stane ne
Superman,
ale SUPERMICHAL, který je jednoznačně
báječný až fantastický.
To však není zdaleka vše! I sami
malí diváci se během představení
promění v hračky - v hračky pěkně
srovnané v poličkách, s nimiž si
Michal hraje, soutěží a odměňuje
tak, aby se aktivně zapojilo co nejvíce dětí a nejen těch několik
v prvních řadách. Pak je ale zase
vzorně uklidí na jejich místa v poličkách - řadách sedadel, tak jak to
mají také děti dělat se svými
hračkami doma.
D Ě T I P O Z O R ! Přímo na místě Vám můžou rodiče pořídit
od Michala i dárek - každý dostane fotku - kartičku s Michalem
a od živého zajíčka Nesquika dostanete zdravou dobrůtku tyčinky
nebo kuličky Nesquik.
Představení připravil Pragokoncert ve spolupráci s Kulturním domem v Bechyni. Předprodej vstupenek od 1 . dubna 2003 v kanceláři KD a nebo si je můžete objednat telefonicky (381 213 338).

Jihočeská přehlídka dětských
divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů, ze které
postupují nejlepší dětské kolektivy na národní Dětskou scénu.
Přehlídka se koná pod záštitou
Jihočeského kraje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy.
Na organizaci přehlídky se podílí:
Město Bechyně, Kulturní dům,
Pedagogické centrum České
Budějovice, OS Tatrmani, Ministerstvo školství ČR, IPOS Artama
Praha, Radim Svoboda Praha,
Nadace VIA, Keramika Sušer,
Jihotvar v. d., Jaromír Ernekr
a Keramika Barták.

Pátek 11. dubna
Velký sál 9.00 - 9.10
Velký sál 9.10 - 9.25

Zahájení
ZUŠ Jindřichův Hradec

TVRDOŠÍJNÝ LOVEC
Velký sál 9.30 - 10.10 Divadélko Růžek České Budějovice

TALÍŘ

Malý sál 10.10 - 11.00 Divadelní soubor Bouček Vimperk

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Klubovna 11.15 - 13.15 Povídání o viděném
Malý sál 14.20 - 14.30 Vyhláš. nejlepších ze všech nejlepších
Malý sál 14.30 - 14.50 Dramat. soubor ZŠ Bechyně, Školní ul.

OSTROV PRO ŠEST TISÍC
BUDÍKŮ
Velký sál 14.55 - 15.15 Dramík České Budějovice

DVA IVANOVÉ
Malý sál 15.20 - 15.35 Recitač. soub. ZŠ Za Nád ražím Č.Kruml.

POLEDNICE
Velký sál 15.40 - 16.00 Prdlouši Jindřichův Hradec

PROČ?
Malý sál 16.00 - 16.20 Úsměv Bělčice

SNĚHURKA
Pátek 25.- neděle 27. dubna
Klubovna č. 3 a prostory KD
Tématem letošní Výtvarné hromádky
nebude tentokráte téma ideové alébrž
materiálové. Podařilo se zajistit jisté
množství gramofonových desek i s obaly.
Takže tématem Výtvarné hromádky se tudíž stává GRAMODESKA.

Klubovna 16.40 - 17.45 Povídá ní o vidě ném
Malý sál 19.00 - 19.30 Divadélko Růžek České Budějovice

EMISAR
Sobota 12. dubna
Malý sál

9.00 - 9.40 Lannovka České Budějovice

Velký sál

9.45 - 10.20 Lannovka České Budějovice

TŘI PŘADLENY
ŠATY ANEB
ŠKATULE HEJBEJTE SE
Malý sál 10.20 - 10.35 Velíšek ZŠ Velešín

Středa 30. dubna / Odlet od Kulturního domu v 17. hod.
Průvod za doprovodu harmoniky zakončíme na stadioně zapálením
symbolického ohně.

DEDEČKOVY HODINY
Klubovna 11.00 - 12.00 Povídání o viděném
Velký sál 12.05 - 12.15 Ukončení Bechyňského

JARA

SRDEČNĚ VÁS ZVEME. VSTUP VOLNÝ!

Sobota 3. května / Velký sál / 9.00 hod./ Vstupné: 50,- Kč/
Děti do 10 let zdarma
Celostátní postupová soutěž pro děti, juniory a dospělé.

Kulturní dům nabízí od 1. dubna k pronájmu místnost o celkové výměře 28,5 m. Místnost je v prvním patře Kulturního domu. Bližší
informace u ředitele KD Josefa Brůčka nebo na tel. 381 212 433.

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

SENOŽATY
Minule jsme chodili „Ve stodolách“, dnes pùjdeme dál a výš, od keramické
školy na další køižovatku, kde se silnice rozbíhá tøemi smìry. My se vydáme smìrem
severním, stále dokopce. Vlevonecháme benzinovou èerpací stanici a ulici Za Trubným,
vpravo budovu Energetických závodù aVýkupního podniku. Za ním je dùm,ve kterém mìl
pøedpùl stoletím výrobnulikérùpan Dudycha.Tehdyto byl poslední bechyòský dùm tím
smìrem. Jenže za ta desetiletí vyrostlo naproti pøes silnici z rodinných domkù Sídlištì
5.kvìtna a nad bývalou likérkou výrobna keramiky p. Sušera a autoopravna p. Hubáèka.
Tato nová zástavba se nazývá U vodojemu a skuteènì o pár desítek metrù dál spatøíme
zajímavou stavbu vodojemu z 20. let minulého století. Pøi její prohlídce si mùžeme
zanotovat lidovou píseò „ U Bechynì na kopeèku zelená se..“ Ano, stojíme na nejvyšším
kopci v okolí Bechynì, na Šibenièním vrchu. Má nadmoøskou výšku 433 m a své jméno
dostal od zaøízení, na nìmž byli trestáni na hrdle zloèinci èi rebelové. Takový trest musel
být vidìt z daleka, proto sešibenice stavìly na kopcích.
My teï také vidíme daleko:po obou stranách rozlehlá pole, za zády Bechyni a
pøedsebouvesnièku Senožaty. Její malebnostkazí dvoupatrová bytovka ze70.let na jejím
okraji, kteráse pramálo hodí k pùvodní selské zástavbì. Silnice nás vede naobdélníkovou
náves, kterou protíná a pokraèujedál naOpaøany. Uprostøed návsi pod dvìma mohutnými
kaštany je kaplièka se zvonièkou, silnici po pravé stranì vroubí lípy. Selské domy kolem
návsi jsou vìtšinou opravené, jediný patrový dùm proti kaplièce je pøichystán na novou
fasádu, o tomto domì bude ještì zmínka. Za vsí vpravo pod velkou lípou stojí sloupová
Boží muka.
Nyní trochu historických údajù:
Senožaty ( døíve Senožata ) jsou obec nevelká rozlohou, poètem domù i obyvatel. Nikdy
nemìly vlastní školu ani poštu, to vše vèetnì fary, železnice azdravotnictví mìli obyvatelé
Senožat v Bechyni. Odedávna se tu lidé zabývali zemìdìlstvím a chovem dobytka. Z
historických pramenù víme, že na území dnešní obce a v jejím okolí sídlili lidé už v dobì
bronzové. Svìdèí o tom nálezy v mohylách v polích. Ve støedovìku tu byl pouze jediný
vladycký statek senožatský, rozkládal se v místech onoho patrového domu na návsi a
rozrùstal se smìrem na východ. Tento statek po vymøení rodù Machù a Stegnerù daroval
František hrabì ze Šternberka r. 1634 za vìrné služby Vojtìchu Perghammerovi,
pozdìjšímu hejtmanu bechyòského panství. Perghammerùvsyn však statek neudržel a r.
1669 jej koupil zpìt Jan Norbert ze Šternberka. Statek se však dál nazýval
Perghamerovský. Støídali se na nìm majitelé i nájemci a kolem nìj zaèaly rùst další
usedlosti. R. 1697 bylo v Senožatech krom vladyckého statku dalších šest usedlostí, v
dalším století r. 1785 zdebyli titohospodáøi a tyto budovy podle domovníchèísel:
1. Jakub Haškovec
7. Jan Jelínek
2. Jakub Hladký
8. Antonín Chmel
3. JanVavøina
9. Panský ovèín
4. Jakub Šonka
10. František Kníže
5. Obecní dùm
11. Matìj Chmel
6. Obecní dùm
12. Václav Šonka
Obec se dále rozrùstala, pøibývalo obyvatel i domù. V r. 1914 pøed vypuknutím I. svìtové
války tu bylo 95 obyvatel a 28 domù. Tato válka zasáhla krutì do života Senožat. Do bojù
museli narukovat všichni muži do 39 let vìku, tedy nejen svobodní, ale i otcové rodin.
Osm z nich v bojích padlo. Pøipomíná je køíž s jejich jmény, který jim spoluobèané
postavili vedle kaplièky. Èteme na nìm tato jména:
JosefKníže zè. 21
Josef Benda z è. 16
JosefViteka zè. 7
Frant. Benda z è. 16
Frant.Kníže zè. 23
Frant. Chmel z è. 27
Václav Haškovec z è. 4
Frant. Kabourek zè. 14
Na konci I.svìtové války mìly Senožaty 28domùa jen 84 obyvatel. Povzniku
samostatného Èeskoslovenska a následné pozemkové reformì získali noví majitelé v
Senožatechcelkem20 hapùdy abývalýdvùr Perghamerovský koupil jako zbytkovýstatek
„ velice pokroèilý rolník „ Jan Haškovec, rodák z Haškovcovy Lhoty. Na osudu tohoto
rolníka a jeho potomkù mùžeme sledovat osudy jednoho selského rodu od dvacátých do
devadesátých let minulého století. Vnuèky Jana Haškovce dodnes vzpomínají na
dìdeèkovo vyprávìní, jak on jako ètrnáctiletý synek z poèetné rodiny odešel za prací do
Vídnì, jak se tìžce protloukal a tvrdì šetøil, aby si mohl splnit sen stát se samostatným
hospodáøem. Jak potom statek rozšiøoval, pøikupoval pole, založil sad, stavìl silnici z
Boreènéhodo Lhoty… Byl také èlenem pøedstavenstva bechyòské Záložny a obecní rady
v Senožatech. Jistì i jeho zásluhou byly Senožaty v r. 1926 elektrifikovány a pøipojeny ke
skupinovému vodovodu.Téhož roku zde byl založen hasièskýsbor aSenožaty se otevøely
pokroku.
Klidný vývoj pøerušila II.svìtová válka a nìmecká okupace r. 1939. Rolníci
sabotovali dodávky pro Øíši, a když jim hrozily tresty od okupantù, pomohla tøeba rychlá
hospitalizace v táborské nemocnici s fingovaným akutním onemocnìním, tak
zachraòoval své klienty bechyòský MUDr. Nehasil. Pøesto byl Jan Haškovec st. (koncem
30. let pøedal hospodáøství synu Janovi) zatèen a vìznìn v souvislosti se zatèením èlenù
pøedstavenstva bechyòské Záložny. Našel se mezi nimi zrádce, který gestapu udal
spolupráci nìkterých se zahranièním odbojem. Všichni byli pozatýkáni, vìznìni anìkteøí
popraveni (mlynáø Kazimour). Jan Haškovec st. byl propuštìn teprve, když se prokázalo,
že na osudném zasedání chybìl.
Váleèná léta byla tìžká a lidé si je snažili odlehèit. Aè v Senožatech nikdy
nebyl ochotnický spolek, pøece tu jednou, právì ve 40. letech místní sehráli divadelní

pøedstavení. Bechyòský uèitel Jaroslav Lenz nacvièil se senožatskými dìtmi a mladými
lidmi hru s názvem „ Statek našeho Franty „ a s úspìchem ji hráli v místním hostinci. K
tomu perlièka nìmecké cenzury. Franta se místo „ z Ameriky „ musel vrátit „ z ciziny „
Nìmecko pøecebylo s Amerikou ve válce!
Ještì jedna událost z konce války se váže k Senožatùm. Jediné bomby, které
byly v okolí Bechynì svrženy, spadly do pole u Senožat. Stalo se to ve sluneèném
nedìlním dopoledni v pøedjaøí 1945. Senožatští se právì vraceli z kostela z Bechynì, když
huèení spojeneckých bombardérù nad jejich hlavami pøehlušily mohutné detonace a z
pole u Šibenièního vrchu vylétly k nebi gejzíry hlíny. Celé nedìlní odpoledne pak proudily
z Bechynì davy lidí prohlédnout si dva velké trychtýøovité krátery, které bomby v poli
vyryly.
Po válce nastává nový rozvoj. Obec se doèkala autobusového spojení s
Bechyní, senožatské dìti už nemusely do bechyòské školy pìšky. V obci byla kovárna s
posledním kováøem p. Všeteèkou (byl zároveò i zvoníkem), také prodejna tabáku U
Suchanù a hostinec U Honsù. Poèátkem 50. let však zaèali chodit agitátoøi pøesvìdèovat
rolníky o nutnosti spoleèného hospodaøení. Ti však o družstvu nechtìli ani slyšet a tak to
také øešili: vždy veèer pøed pøíchodem agitátorù byla ves jak po vymøení, všude uklizeno,
zamèeno, všichni „spali“. To ovšem nemohlo trvat vìènì. Vzpurným zemìdìlcùm byly
pøedpisovány tak velké dodávky, že je pøi nejlepší vùli nemohli splnit. Za nesplnìní byly
vysoké pokuty a kdo nezaplatil, byl vìznìn dokonce prý i v bechyòské šatlavì. Jindy bylo
nìkolik hospodáøù odvezeno na okres do Týna a tam celý den pøesvìdèováno o nutnosti
kolektivizace. Odpor senožatských rolníkù mìlo zlomit zatèení Jana Haškovce ml.,
hospodáøe z nejvìtšího statku v r. 1956. Byl totiž uznávanou autoritou nejen pro dobré
pracovní výsledky, ale také pro své morální vlastnosti. Byl také po válce v èele obce. Když
byl zatèen a odsouzen pro nesplnìné dodávky na 18 mìsícù nucených prací, bylo mu 54
let, mìl rodinu ženu a tøi dcery (nejstarší byla vdaná ) a roèního vnouèka. Souèástí trestu
bylo i propadnutí nemovitého majetku ve prospìch státu. Statek byl dán pod správu
Státníhostatku Sobìslav (správce Maruška), ovšem úroduještì musela sklidit aodevzdat
paní Haškovcová s dcerami. Ani po odpykání trestu se Jan Haškovec nesmìl do Senožat
vrátit, mìl úøednì zakázaný pobyt v celém týnském okrese. Azyl našel u švagra ve
Zbìšièkách okres Milevsko a s manželkou se scházel na hranici okresù u Lhoty. Když
chtìl vidìt dcery a malá vnouèátka, pøicházel do rodného domu za tmy a za tmyodcházel,
aby nebyl nikým spatøen. Jeho žena dostala pøíkaz k vystìhování. Pan Haškovec našel
práci i bydlení v Mìšicích ve školním statku táborské Zemìdìlské školy. Tam se za ním
pøestìhovala manželka s nejmladší dcerou. Prostøední dcera žila v té dobì u pøíbuzných v
Praze, aby alespoò ona mohla absolvovat støední školu. Nejstarší dcera s rodinou se
odstìhovala ze zdevastovaného rodného domu o rok pozdìji, v r. 1959 do bytovky
Keramických závodù v Bechyni, kde byli oba s manželem zamìstnáni. V r. 1969 se do
Bechynì na dùchod vrátili i manželé Haškovcovi.
Po uvìznìní a následném vypovìzení J. Haškovce z obce bylo v r. 1958
družstvo v Senožatech založeno, ale už v r. 1961 je pøevzal Státní statek Sobìslav jako
úpadkové. Státní statek tu hospodaøil do konce roku 1977, od r. 1978 byly Senožaty
zaèlenìny do JZD Lužnice, kam patøily i Rataje, Dobronice, Haškovcova Lhota, Radìtice a
Hvožïany. Totodružstvo hospodaøilodo 90.let.
Po zmìnì politického systému a s ní související zmìnì zákonù došlo
poèátkem 90. let k restituènímu navracení majetku také zemìdìlcùm. Ovšem èást života,
prožitou neprávem v nesvobodì a ponížení lze tìžkonìèím nahradit.
Dnes jsou Senožaty vesnièkou klidnou a tichou. Není tu ani hostinec, ani
prodejna, stálých obyvatel ubývá. Pro srovnání: v r. 1926 zde bylo 28 domù a 160
obyvatel, v souèasnosti je tu 38 domù, ale jenom 100 obyvatel. Z tìch 38 domù je pouze
26 obydlených trvale, ostatní slouží jako rekreaèní chalupy. K Senožatùm patøí samota
Vìtrov se 4 domy, z nich 2 jsoutrvale obydlené.
Pøitom je v Senožatech tak pìknì. Místní obyvatelé i chalupáøi peèují o své
domy i jejich okolí. O kaplièku a Boží muka se léta stará paní Korbelová, pomáhá jí paní
Škarvadová. Škoda, žekaplièka neušla osudu mnoha jiných a bylanedávno vykradena.

Vìtšina obyvatel dojíždí za prací mimo obec, školní dìti jezdí dennì do školy
v Bechyni, studenti do støedních škol v regionu. Bechynì však jde Senožatùm naproti.
Zatímco ještì pøed pùl stoletím byla od nich vzdálená 3 km, dnes je o 1 km blíže a pùjde
ještì blíž. Za Sídlištìm 5. kvìtna je v plánu nová obytná zóna i s obchody a službami, takže
zapár letmožná budouSenožaty souèástí Bechynì, kdo ví….
Dìkuji za spolupráci na tomto èlánku paní H. Pollákové, M. Korbelové a J.
Honsové, za doplnìní informací p. F. Honsovi, F. Panochovi a pracovnicím matriky Mìú.
Historické údajejsou pøevzatyz knihyA. Chleboráda Popisokresubechyòskéhoz r. 1928.
M. Kubešová

Upozornění pro podnikatele

Co se skrývá za za projektem „PØÍRODNÍ ZAHRADA“

1.ledna 2002 nabyl účinnosti zákon 185/2001 Sb., o odpadech. § 83
stanovil, že platnost rozhodnutí o souhlasu nakládání s
nebez pečnými odpady vydané o kresním úřadem podle
předchozího zákona 125/1997 Sb., o odpadech, končí dnem 31.12.
2003. Podle § 16 zákona 185/2001 Sb., s nebezpečnými odpady
může původce nakládat jen na základě souhlasu příslušného orgánu
státní správy. Všichni původci, kteří nakládají s nebezpečnými
odpady, od ledna 2004 musí mít souhlas k nakládání s
nebezpečnými odpady podle zákona 185/2001 Sb. Proto
upozorňuji všechny, kterých se nakládání s nebezpečným odpadem
týká, o zkontrolování svých dokladů.
V roce 2002 tento souhlas na základě žádosti vydával Okresní úřad
Tábor, od ledna 2003 souhlas (do 100 t nebezpečných odpadů za
rok)na základě žádosti vydává Městský úřad Tábor, odbor životního
prostředí, který je umístěn na Husově náměstí.
Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
podle vyhlášky 383/2001 Sb. jsou zejména:
- Jméno, příjmení nebo název firmy, bydliště a místo podnikání
- IČ žadatele
- jméno, příjmení a místo trvalého pobytu fyzické osoby oprávněné
jednat jménem žadatele
- seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se
kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a
způsoby nakládání s nimi

Pøírodní zahrada není totéž co zahrada užitková nebo okrasná. V
èem spoèívá rozdíl proti „obyèejné“ zahradì ? V pøírodní zahradì využíváme
výhradnì pøírodních forem ochrany a výživy rostlin, jejich vzájemné
spolupráce a podpory, podporujeme užiteèný hmyz i další organismy, které
omezují rozvoj chorob a vliv škùdcù. Do pøírodní zahrady nepatøí žádné
chemické postøiky ani umìlá hnojiva. Pøírodní zahrádkáø umí využít k ochranì
rostlin výluhù roslin jiných, které odpuzují škudce, vyrobí si sám kvalitní
kompost, tìší se z pestrosti života kolem sebe.
Kolik hnojiva skuteènì potøebuje zelenina, ovoce, trávník nebo
kvìtiny ? Jde to skuteènì i bez chemie? K èemu je vlastnì potøeba druhová
pestrost rostlin a živoèichù ? Co s plísní na rajèatech ? Máte na zahrádce
trápení se slimáky amšicemi ?
V rámci projektu „Pøírodní zahrada“ vám mùže poskytnout
odpovìdi na všechny tyto otázky i øadu dalších, které vás napadnou pøi vaší
cestì k pøírodní zahradì. Nabízíme radu a pomoc po telefonu, osobní
konzultací s poradcem, i písemnou formou. K tématu pøírodní zahrady
postupnì vydáváme soubor tématických sešitù (Pøírodní prvky zahrady, Má
bylinková zahrádka, Zelináøská zahrada, Zahrada pro dìti, Ovoce v domácí
zahradì).Celý soubor sešitù je možné zakoupit v poradnì (popø. zaslat poštou,
pak je nutno poèítat s navýšením ceny o poštovné) za cenu 70,- Kè, jednotlivé
sešity po 10,- Kè.
V knihovnì Rosy je možno si dále zapùjèit odbornou literaturu,
souboru diapozitivù a videofilmu z pøírodních zahrad, získat potøebné kontakty
a adresy na zahradní architekty, kteøí vám s návrhem pøírodní zahrady
pomohou.
Projekt „Pøírodní zahrada“se uskuteèòuje v návaznosti na
stejnojmenný projekt v sousedním Dolním Rakousku. V souèasné dobì fungují
dvì poradenská místa, kam se mùžete se svými dotazy obracet. V Èeských
Budìjovicích pracuje poradna každou støedu od 13 do 18 hodin od dubna do
øíjna (vèetnì) kromì období hlavních prázdnin a v Brnì každý ètvrtek od 14 do
17 hodin ve stejném období roku.
Adresy: ROSA,o.p.s., Nádražní 55, 370 01 Èeské Budìjovice, tel. 387 432
030, Dùm ekologické výchovy Lipka, Lipová 20, 602 00 Brno, tel/fax: 543
211 264 a e-mailová adresa: prirodni.zahrada@quick.cz

Ing. Blažková, MěÚ Bechyně

Reminiscence na medailon o MUDr. Františku Květoňovi
Nebyl bechyňským lékařem, ale byl lékařem Bechyňáků.
Kdo by neznal Frantu Květoně. Statný sportovní typ, přímý člověk,
jedinečný kamarád, vynikající chirurg. Prázdniny každoročně trávil
ve své Bechyni, kam jednou se chtěl vrátit i natrvalo. Chodíval s
námi na plovárnu, byl jedním z plovárenských povalečů, vášnivě a
dobře hrál volejbal a nohejbal. Miloval toto město, jeho lidi, přírodu a
široké jeho okolí.
Když nám bylo zle a nevěděli jsme co a jak, obraceli jsme
se na nemocnici v Pelhřimově, pod ochranu MUDr. Květoně. Sám
několikrát jsem vyhledal jeho pomoc, neboť jsem mu bezmezně
důvěřoval. Musím říci, že mně byla vždy poskytnuta pomoc v
plném rozsahu, ale takovou on poskytoval každému. On věděl co
je to bolest, nejistota. Franta byl obrovsky lidský, citlivý a já nikdy
nemohl pochopit, jak může vzít do ruky skalpel a říznout do
člověčího těla. A vidíte, uměl to. Citlivě, s rozvahou a plným
vědomím odpovědnosti.
V pelhřimovské nemocnici bylo jedno oddělení
Bechyňáků. Někdy to Frantovi vyčítali, ale on nedovedl dělat rozdíly
mezi Bechyňáky a Pelhřimováky. On neděll rozdílu mezi lidmi.
Každý byl pro něho pacientem, všem se věnoval stejně, cele,
odpovědně.
Přišel jsem jednou k němu s tím, že už jsem na konci
svých sil. „Kecáš“, byla jeho odpověď a dal se do práce. Byla to
taková prohlídka, nazval bych jí generálkou. Kus po kuse prohlédl
moje tělo, ani kousek nenechal bez povšimnutí a výsledek byl, že
jsem zdráv. A skutečně po vyřknutí tohoto ortelu jsem byl zdráv.
Předcházející potíže zmizely, nastala opět duševní pohoda.
Psychika se napravila, chuť do života se vrátila.
Podobných údržbářských prací na mém těle provedl
několik. Vždy s úspěchem. I když jsem byl pacientem rušivým,
někdy snad i neukázněným, nikdy mně neodmítl.
Jen jednou jsi mne, Františku, zarmoutil a to tehdy, když
Tě Bůh povolal na pravdu Boží. Zemřel jsi takřka vestoje, u válu, jak
vy, chirurgové, říkáte operačnímu stolu, v plné práci. Zapomněl jsi,
že jsme měli spolu dohodnutou operaci žlučníku? Již jsem se na ni
připravoval a náhle jsem dostal parte, že již nejsi mezi živými.
Ty kameny ve žlučníku mám dodnes a již s nimi půjdu do
hrobu. Neznám chirurga, kterému bych důvěřoval jako Tobě. Děkuji
Ti za všechno. Děkuji Ti za všechny Bechyňáky, kterým jsi vrátil
chuť k životu.
Jednou tam někde nahoře nashledanou
RNDr. J. Bumerle

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Sbor dobrovolných hasièù v Bechyni dìkuje všem sponzorùm, kteøípøispìli rùznými dary
na tradièníhasièský bál konaný 8. bøezna 2003a tak opìt zviditelnili vlastní podìkování za
nezištnou pomoc od bechyòských hasièù pøi pomoci v nouzi v rùzných životních
situacích a tak zmenšení jejich následných škod. Veškeré finanèní prostøedky získané z
plesu budou opìt použitypro veøejnì prospìšnou èinnost sboru dobrovolných hasièù
Dìkujeme.
za výbor SDH Bechynì - velitel hasièù Douda M.

T. C. K. TOKAHEYA
Již devátým rokem funguje při školním klubu 2.ZŠ v Bechyni kroužek
country tanců. Za tuto dobu se vystřídalo několik vedoucích, ale
kvalita náplně zůstává stále vysoká. V letošním roce kroužek
navštěvuje 28 dětí z obou základních škol. Za celou dobu trvání
kroužku se děti zúčastnily několika soutěží a absolvovaly mnohá
vystoupení - na přelomu listopadu a prosince loňského roku to byla
například soutěž „Pardubická Ryengle“, 1. března letošního roku
soutěž „O táborský kalich“ a z vystoupení uveďme předtančení na
dětském maškarním bále v kulturním domě a na Hasičském plese.
V nejbližší době se chystáme na přehlídku tanců do Strakonic (12.4.),
chystáme nová předtančení na školní akademie a velmi rádi bychom
se zúčastnili dalšího ročníku soutěže „Pardubická Ryengle“.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem rodičům za jejich
pochopení pro naši činnost.
Náš velký dík patří manželům Márovým, kteří mají prodejnu obuvi na
náměstí, za to, že nám velmi pomohli při shánění obuvi pro naše
„děti“, a majitelkám prodejny M&M v bývalém Jitexu u
autobusového nádraží, díky nimž mají všechny naše „děti“ krásné
taneční oblečení. Ještě jednou Vám všem moc a moc děkujeme.
t. c. k. Tokaheya

ŽIVOTNÍ JUBILEA - DUBEN 2003
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Hrušková Anna, Hrachovinová Vlasta
Navrátilová Marie
Rybová Božena
Hladký Jaroslav
Dohnal Vladimír, Richterová Ludmila,
Staňková Marie, Jílková Blažena
Hrachovina Vladimír, Horáček František
Písačka Jan, Pítra Jaroslav,
Hrubá Vlasta, Bendová Květuše,
Hommérová Vlasta
Dohnalová Jarmila, Mikšovská Jiřina
Čiháková Vlasta, Klobásová Anna,
Haškovcová Jaroslava, Šachová Věra
Novotný Vladimír
Dorňáková Anna, Dlouhá Marie
GRATULUJEME
Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

JARNÍ ÚKLID V BECHYNI
Zimu už máme kalendářně za sebou a tak jako každý rok stojí před
Městským úřadem Bechyně, Bytenesem Bechyně a občany úkol
zabezpečit jarní úklid v Bechyni. Po dohodě úřadu a Bytenesu budou
přistaveny valníky a velkoobjemové kontejnery následovně:
KONTEJNERY:
31.3.2003 sídl. Obránců míru (u trafostanice), Písecká ulice (louka k
ulici Za Trubným) a Na Libuši (u trafostanice)
1.4.2003 Široká ulice, 5. května (prodejna Elexpres Elektroservis) a u
vlakového nádraží
2.4.2003 Školní ulice (louka proti škole), Křižíkova čtvrť (za kinem),
Zářečí (u konzumu)
VALNÍKY:
31.3.2003 Plechamr (křižovatka), Michalská ulice a Fáberova ulice
(na spojnici)
5.4.-6.4.2003 Senožaty (náves), Hvožďany (náves) přistaveny dne
4.4. 2002 od 14 hodin

Kontejnery a valníky budou přistaveny vždy od 8 hodin,
odvoz bude ihned po naplnění, nejdéle však v 17 hodin.

ŽÁDÁME OBČANY, ABY VEŠKERÝ ŽELEZNÝ ŠROT, LEDNICE
APOD. ODKLÁDALI NA HROMADU VEDLE KONTEJNERŮ !!!
Do kontejneru a valníku patří:
veškerý objemný komunální odpad, který se nevejde do popelnic
(matrace, co nejvíce zmenšené části nábytku, koberce, apod.),
Špatně nebo zcela nekompostovatelné zbytky zahradního odpadu
(hodně zkrácené větve a kmeny, apod.)
Do kontejneru v žádném případě nepatří:
veškerý nebezpečný odpad (televize, lednice, zbytky barev, zářivky,
vyjetý olej, apod.), Tříděný odpad (papír, sklo, plast, železo),
kompostovatelný odpad ( pohrabky trávy, hnůj), uhynulá domácí
zvířata, běžný komunálníodpad, stavebnísuť a kameny
Kam s odpadem, který do kontejneru nepatří ?
Vytříděný odpad patří do kontejnerů na separovaný odpad.
Nebezpečný odpad patří do sběrného dvora v areálu technických
služeb Bytenesu Bechyně s.r.o. s provozní dobou: Po, St 7-17 hodin,
Út, Čt 7-15 hodin. Odběr je pro občany Bechyně zdarma.
Král Miroslav, jednatel Bytenesu Bechyně s.r.o.

Program FC Bechyně na duben 2003

12.4. ve 14.00 hraje dorost s Osekem, v 16.00 "B" mužstvo s
Myslkovicemi
19.4. v 9.00 žáci s Bernarticemi, v 17.00 mužstvo "A" s Božeticemi
21.4. v 10.00 naši nejmenší s FK Tábor
27.4. ve 14.00 hraje dorost s Katovicemi a v 17.00 muži "B" sPojbuky

Florbal - SK Rakeťáci Bechyně

Po odehraných 14 kolech základní části soutěže tým obsadil 3 místo a
postoupil do závěrečné nadstavby ligy, která proběhne 29.3.2003 v
Jabloncia 12.4.2003 v Benátkách n/Jizerou.

Městská knihovna děkuje za dlouholetou podporu
své činnosti p.Andrejsové

Přece jsme se dočkali !!!!
Česká liga - 8.kolo - Bechyně 16.2.2003

Šachový spolek Bechyně
Sokol Plzeň Letná

4,5
3,5

Soupeř zvučného jména a slušných výsledků byl očekáván
až překvapivě s optimismem. Všechno nám navíc hraje do karet.
Jedno auto dorazilo později o 15 minut, druhé si přidalo 15 dalších a
při představování se nám nálada ještě vylepšila. Honza Marek
vyhrává kontumačně a vedeme 1:0 - je jich jen 7!
Od začátku stojíme celkově velmi dobře, leckde jsou i
patrné výhody. Ke třetí hodině hry dává rovnou pozici za remízu Vráťa
Šťastný, ale zakrátko je vyrovnáno. Štefan Bernáth neodolal
narůstajícímu tlaku. Radost západočechů netrvá dlouho. Vašek
Hašek nemilosrdně zadusil všechny pokusy plzeňské madam a s
velkým jásotem opět překlápíme vedení na naší stranu.
V ten moment začínáme věřit ve veliké překvapení a naší
první a opravdu senzační výhru. Ve zbylých čtyřech partiích nestojíme
hůř, spíš naopak. Pavla Houdka k podpisu remízy donutila časová
tíseň. Pepík Janeček pak dal lepší pozici takticky za remízu, protože.
ve zbývajících partiích už bylo jasné, že naši prohrát nemůžou. Jirka
Brom zremízoval úžasně kombinační partii plnou taktických obratů a
obětí, Lojza Bartoš zase odehrál partii v pohodě, rozumně se vyhnul
riziku a nedovolil soupeři nic.
A byla radost náramná!!
Zbývající zápasy v Bechyni : 16.3. Sokol Klatovy B
Zbývající zápasy venku : 2.3. TJ Pankrác, 30.3. SK Líně

SOBOTA 5.4. - 9.00 hodin
Tradiční jarní běh BECHYŇSKÉ SCHODY
Rodačka z Bechyně na halovém
MS atletů v Birminghamu
Jako růže v trní si mohla připadat
výškařka IVA S TRAKOVÁ na
nedávném halovém MS atletů ve
Velké Británii v Birminghamu.Tato
dvaadvacetiletá výškařka narozená
v Bechyni se stala jedinou ženou ve
vý p r av ě atl e tů Č R.P ův o d ně
tenistka, začala s výškou před pěti
lety a loni se již nominovala na letní
ME v atletice,které se konalo v
Mnichově.Letos si opět vybojovala
účast ve vrcholné soutěži atletů.
Přestože na světovou špičku ještě
nestačila,všichni jsme jí drželi palce
a věříme,že svoje rodiště Bechyni
bude dobře reprezentovat při
sportovních soutěžích po celém
světě.
Miroslav Beneš

FESTIVAL FOLKOVÝ KVÍTEK 2003
Dvanáctý roèník festivalu Folkový kvítek probìhne letos opìt v pøírodním divadle
na Konopišti u Benešova, dne 10. kvìtna. Od devíti hodin vystoupí FLERET s Jarmilou
Šulákovou, po témìø dva roky trvající odmlce Vlasta Redl a KAŽDÝ DEN JINAK, Jan Nedvìd a
POKLAD, ŽALMAN A SPOL, NEZMAØI, THE BACKWARDS ( SK ), SAMSON A JEHO PARTA,
COP, Slávek Janoušek a BANDA, Zuzana Navarová a KOA, JARMARK, TY SYÈÁCI,
DÉMOPHOBIA, ÈANKIŠOU, FOLKŠOK, ŠANY, Žofie Kabelková, T.E. BAND, Jiøí Šmidt a
dvanáct finalistù autorsko interpretaèní soutìže v žánru folku a country do osmnácti let z celé
Èeské republiky. Festival bude uvádìt Radek Havel, Vláïa Rùža, Franta Mifek a Jeroným
Lešner. Pro dìti poøadatelé pøipravili dopoledne plné her a soutìží, kde nebudou chybìt konì,
rýžování zlata a rafting na rybníce. Pøijïte podpoøit soutìžící, pøijïte si užít devatenácti
hodinový maratón folkové a country hudby. Více informací na www.folkovykvitek.cz

Společnost rodáků a přátel Bechyně zve své příznivce na jarní
setkání v hotelu Jupiter dne 12. dubna 2003 ve 14 hodin.

MUDr. Jiøí Trska si dovoluje oznámit
otevøení psychiatrické a homeopatické praxe od 1.4.2003
v budovì polikliniky, 2. patro, Sakaøova ulice, Týn nad Vltavou.
Žádám klienty, aby se objednávali na telefonním èísle
385 731 034, nebo e-mail: tpsych@tiscali.cz

Velikonoční dílničky na nové škole
Pro velký úspěch s dílničkami v době adventu jsme se
rozhodli zavést tradici výtvarných a řemeslných dílniček
pro děti a rodiče. Velikonoční dílničky se uskuteční dne
15. dubna 2003 v 16,00 hodin v prostorách naší školy.
Přijďte všichni, kdo si chcete netradičně ozdobit vajíčko
a nebo uplést pořádnou pomlázku.
Výbor SRPDŠ

Mladí hasièi soutìžili v Bechyni
V sobotu 25. ledna 2003 se uskuteènil 2. roèník soutìže mladých hasièù Bechyòský
sedmiboj. V prostorách Staré školy se utkalo 17 hlídek z Jistebnice, Bechynì, Nedabyle,
Sezimova Ústí a Zhoøe. Díky Školnímu klubu a SDH Bechynì se bojovaloo vìcné cenydo
klubovny i sladké odmìny pro mlsné jazýèky závodníkù. Nejèestnìjší odmìnu putovní
pohár si i letos vysloužila bechyòská hlídka, tentokrát ve složení Petr Pokorný, Jirka
Škaloud a Ondra Èervinka. V hodnocení oddílù zvítìzila Jistebnice. Všichni zúèastnìní
prožili víkend jistì pøíjemnì i užiteènì protože kdo si hraje, nezlobí a ještì se lecos nauèí
ao to nám pøi práci s mládeží jde pøedevším.
Podìkování patøí zejména vedení Staré školy a školní jídelny za poskytnutí prostor,
dospìlým hasièùm za organizaèní zajištìní soutìže a mladým hasièùm za dobrou
reprezentaci Bechynì anašehosboru.
M.W.
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