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Váženíspoluobčané,
Ti z Vás starších snáze pochopíte náš záměr navázat na

projekt Kulturního domu a základní umělecké školy v Bechyni
nazvaný Genius loci. Ale i Vy, mladší a mladí, jednou zestárnete a
zamyslíte se, v jakém městě jste žili Vy a Vaše děti, jakou historii
toto město prožilo. Možná víme více o době Přemyslovců nebo
Rožmberků než o době z našeho hlediska nedávné. Mnoho
pamětníků není, ti již odešli z tohoto světa k naší lítosti. Proto se
snažíme zachytit vzpomínky těch stávajících. Díky jim za to.

První sondou do minulosti je rok 1945, budeme rádi, když
svými vzpomínkami také přispějete. Z uveřejněných příspěvků se
potvrdila domněnka, že každýsi po tolikaletech pamatujesvou část
zážitků, které nejsou totožné, a proto se již nepodaří dáti
dohromady absolutní pravdu o událostech těch let. Ale to by nebylo
možné ani po pár dnech v r. 1945, každý má svůj úhel pohledu a
citové prožití.

V tomto čísle Městského zpravodaje uveřejňujeme část
vzpomínek bechyňských občanů. Děkujeme za ně, i za ty, které
postupně otiskneme. Není přece povinností je zveřejňovat pouze v
květnu. Děkujeme i za ty, které se teprve rodí ve Vašich myslích.
Napovíme o dalších úmyslech: vydat medailony občanů, kteří byli
popraveni, umučeni, vězněni či jinak persekuováni v době
2.světové války. Také vzpomínky na ruské vojáky, kteří tu s námi
chvíli žili a bydleli. Také řadu dokumentárních písemností a
fotografií. Jistě se ve Vašich rodinách najdou patřičné dokumenty.
Děkujeme předemza Vaši spolupráci.

Nebylo mi ještì ani dvanáct v kvìtnu pìtaètyøicátého roku, ale docela dobøe
si vybavuji tu atmosféru oèekávání konce válkya svobodného života. Všichni, i mymalí,
jsme tenkrát mysleli na to, jestli zažijeme válku na vlastní kùži, každý dumal, jak pøežít
frontu, soused v kolonii kopal tøeba na zahrádce jakousi zemljanku, mùj otec mìl zas
vyhlédnutou ve skalách u lhoteckého zájezku jeskyni, krytou køovím, tam prý odvezeme
pár nejpotøebnìjších vìcía snadpøežijeme. Alenakonec to dopadlo úplnì jinak.

V sobotu 5. kvìtna v poledne jsme byli u babièky z kolonie na obìdì.
Poslouchali jsme rádio a slyšeli zprávy, které hlasatelé zámìrnì komolili. A pak vysílali
první výzvu, aby lidé pøišli na pomoc rozhlasu. V Praze došlo k povstání proti
nenávidìnému nacistickému režimu. U rádia jsem vydržel až do veèera a doslova hltal
každou zprávu.A pak i následující dny.Ostatnì, ucho na rádiumìl tehdy celýnárod.

Vzpomínám hlavnì na osmý májový den, kdy celý svìt už slavil konec
váleèného bìsnìní, z Londýna vysílali pøenos jakési slavnosti, a myslyšeli samé špatné
zprávy o tom, co se dìje vPraze. V tentýž den se všakzaèalo støílet i v Bechyni. Pamatuji
se, jak nám svištìly nad hlavami kulky, když jsme na zahradì v kolonii vìšeli s matkou
vyprané prádlo. Hned jsme utíkali domù. A když jsmepo veèeøi šli od babièky domù na
námìstí / bydleli jsme tehdy v domì hned vedle muzea /, potkali jsme u nìkdejšího
parèíku pøed Lososovýmináklaïáky.nanichž jeli nìmeètí vojáci s namíøenými samopaly
na lidi, kteøí šli po ulici. Nevystøelili, pøesto nahánìli hrùzu, strach. Veèer pak, když se
šeøilo, stála u parku pøed dnešním mìstským úøadem kolona nákladních aut, do nichž
nosili Nìmci ze zámku, ale i èeští kolaboranti peøiny, kufry a všelijaká zavazadla. Ráno 9.
máje už ponich v Bechyninebylaani památka.

Pak pøijeli Rusové, už do opuštìného mìsta, byli unavení, zaprášení,
vìtšinou jeli na žebøiòácích tažených koòmi, ale všichni jsme je nadšenì vítali. Na
námìstí sevytvoøily jakési kroužky, kdese diskutovaloza vydatné pomoci pana inženýra
Smíška, nìkdejšího legionáøe na Rusi. Nikdo jiný snad rusky neumìl. Panovalo
všeobecnéveselí,Rusovéhráli na garmošky, zpívalo se, skalní sokolové pøišli v krojích.

Pamatuji se dokonce dobøe i na první dny poté. Nemohu nevzpomenout
zejménaonìch pochodùotrhaných Nìmcù, byla to smìs vojákù i civilistù, byly tamženy
i dìti v koèárcích, staøí, mladí, zdraví i nemocní. Prùvod doprovázeli ozbrojení Rusové.
Šli ulicí, jak se døíve øíkalo „ve stodolách“, smìrem k mostu a pak nìkam dál. Na
chodnících stáli naši lidé, èasto poraženému nepøíteli nadávali, sem tam padla i nìjaká
facka nebo rána holí. Pøed Chmelovými, co je dnes hospoda U draka, byla halda
nìjakého døeva, na ní jsem sedìl i já a na vlastní oèi jsem vidìl menšího chlápka, jehož
jsem pøedtím v Bechyni nikdy nespatøil, jak jednomu z tìch dìtí, byla to malá holèièka,
vytrhl z rukou panenku a nìkolikrát jím to malé ubohé stvoøení praštil. Polil mì pocit
studu a už v tìch dìtských letech jsem si uvìdomil, jaká lùza se deremezi slušné lidi. Na
ty šourající se Nìmce jsem se sice samozøejmì díval s pocitem, že to co vidím, je
nepatøièné.Bohužel, mstu brali èasto dosvýchrukou lidé nepovolaní. Ale taková to byla
doba.

-vf-

Vzpomínka na Protektorát Böhmen und Mähren
Pamatuji na záøijový veèer 1938, kdy prezident Beneš vyhlásil mobilizaci.

Ulice našehomìsteèka byly plné lidí. Ženy sustaranými tváøemi snámi dìtmi a debatující
hlouèkymužù odhodlaných bojovat a chránit naši zem. Procházeli jsemulicí k námìstí a
dlouho do noci se debatovalo. Byly otevøené obchody, lidé nakupovali pøikrývky a jiné
potøeby i zásoby potravin. I když se zatím nedìlo nic dramatického, prožívali jsme
tentokrát dosud nepoznanou úzkost. A pak došlo ke zradì malého demokratického
státeèkua kpøipojení „Sudet“ kVelkonìmecké øíši.

V následujícíchmìsících se zatím nic významného nedìlo, lidé však cítili, že
brzy bude zle. 15.bøezen 1939 byl trpkým zaèátkem. Nìmecká okupace zaèala postupnì
pronikat až k nám. Byla ukonèena èinnost Sokola, legionáøù z prvé svìtové války a všech
vlasteneckých spolkù. Nám dìtem konèil skauting a pravidelné setkávání pøi cvièení v
Sokole.Objevila se tu i snaha o založení „Kuratoria pro výchovu mládeže“ a nakonec zde
Kuratoriumvzniklo, odezvumezi skauty neboSokoly nemìlo.

V poèátcích Protektorátu jsme ještì chodili do školní budovy postavené v
roce 1928, pozdìji jsme se o školumuseli dìlit s nìmeckoumládeží, která byla v Bechyni
ubytována. Lázeòský areál byl okupován nìmeckými dìvèaty z Hannoveru a hotel Panská
sloužil chlapcùm z Hitlerjugend. Jejich pravidelné pochody ulicemi s hlasitým zpìvem
nacistických pochodù v nás vyvolávaly vztek i bezmocnost. Chodili jsme zpoèátku do své
školní budovy již pouze na odpolední vyuèování, protože v dopoledních hodinách patøila
budova výhradnì nìmecké mládeži. Pozdìji se èeské dìti musely spokojit s narychlo
pøipravenými nouzovými prostorami v rùzných èástech mìsta, což bylo pro vyuèující
hodnì nároèné. Vyuèovalo se u Podlahù, u Pichlù, Fárníkù, v budové uzavøeného
mìstskéhomuzea atd.Muzejní budova sloužila v tédobì ještìmnoha jinýmúèelùm.

Vydávali se zde potravinové lístky, pracovalo zde celé mìstské zásobovací
oddìlení, byly tu kanceláøe sociální péèe a samozøejmì byla zrušena klubovna
chlapeckého i dívèího skautskéhooddílu.

Kromì školní mládeže byl do Bechynìnastìhován i Kinderlager-zaøízení pro
dìti pøedškolního vìku asi od dvou let. Staøí lidé, kteøí žili v charitním domì na námìstí
TGM , byli i se øádovými sestrami, které o nì peèovaly, vystìhováni. Uvedená tøípatrová
budova sloužila pak až do konce války tìmto dìtem. V prostorách zámku byli ubytováni
nìmeètívojáci aposádka zde sídlila až do kvìtnovýchdnù1945.

Období Protektorátu doléhalo tvrdì na všechny obèany. Úøady, obchody,
živnosti musely mít èesko-nìmecké oznaèení, navíc s nápisy „èeská arijská živnost“. Ve
veèerních hodinách semìsto utápìlo ve tmì. Oknabytù musela být zatemòována, svìtlo
nesmìlo ani skulinkou pronikat do ulice. Ven se chodilo s baterkou nebo zpola
rozsvícenou lucernou. Vše bylo pøísnì sledováno. Kontrolovaly se zásoby potravin, byly
pøedepisovány dodávky zemìdìlských produktù-vajec, mléka, obilí, skotu i vepøù.
Domácí porážky-„zabijaèky“ musely být úøednì povoleny a z nich se ještì napø. z vepøù
odvádìlaurèitáèást sádla a krupon.

Po celém území Protektorátu byl pod trestem smrti zakázán poslech cizího
rozhlasu, protože pravdivé informace z fronty byly zatajovány. I toto mìli okupanti s
pomocí nìkterých èeských kolaborantù podkontrolou.

Z Bechynì byly za Protektorátu odvezeny ètyøi zvony. Dva z vìže farního
kostela a dva z kostelíku sv. Michaela na høbitovì. Mniši ve františkánském klášteøe žili v
urèité izolaci, a proto prožili období okupace bez pohromy. Bechyòského p.dìkana
P.F.Kocába Nìmci zavøeli a na faøe zùstal pouze p.kaplan P.J.Parkos, který pøišel do
Bechynì v roce 1939 z èeského pohranièí. Vyuèování náboženství ve mìstì i okolních
vesnicích pokraèovalo díky jemu a kvardiánu kláštera P.Kunoviánkovi. Na všechny z nich
však došla øadav dobìnového temnapo roce 1948.

Bechynimuseli v roce 1942 opustit všichni obèané židovského pùvodu. Byli
o d v e z e n i d o Ter e z í na a o d t u d d o l i k v i d a è n í c h t á b o r ù , k de

(dokonèení na str.2)



Konec války

Jel jsem na kole smìrem k Poušti. Asi pìt set metrù od posledního domu ležel za pøíkopem u stromu
nìmecký voják. Zastavil jsem, díval se chvíli , pak jsem pøistoupil až k nìmu. Mìl vyzuté boty pod
hlavou, jako by spal. Byl to starší muž s knírkem. Nedýchal. Dal si boty pod hlavu a asi rychle
dodýchal, takžedoprovodná strážuž s nímnemohlanic dìlat.
Dlouho, dlouho jsem sena tohomrtvéhomuže díval. Nìkde v Nìmeckumìl svùj domov, rodinu, dìti,
tady pod stromem, kousek od Bechynì, unaven, k smrti utrmácen usnul. Dlouho jsem se díval, vidìl
jsem, že ten Nìmec je vlastnì obyèejný ubohý Èlovìk. Bylo mi šestnáct let. Poprvé vmém životì, tam
nad tím starším mrtvým mužem se mi stalo, že jsem si nìco takového uvìdomil. V tøicátém devátém
patnáctého bøezna jsempoprvé uvidìl nìmecké vojáky. Jeli po Libušinì tøídì namotorce se sajdkárou,
pak bydlel i po domech, kde bývali letní hosté, až se pøestìhovali do zámku. Naproti námu Zuntùbývali
letní hosté, na jaøe se z oken vyklánìli wehrmachtové, na ulici nám nabízeli bonbony, ale doma nás
varovali, nic si od nich neberte, jsou to Nìmci. Jakoby nám ty bonbony nabízel pohádkový drak. Pak
celou válku Nìmec bylo nìco, co se mìlo zabít, rozstøílet, rozbombardovat, vyhubit. A já vidìl jakoby
spícího staršíhomuže a vidìl jsem, že je toobyèejnýèlovìk.
Pak tohomrtvého vojákanaložila na náklaïák pohøbívací èeta zøízená revoluèním národním výborem a
byl uložen do veliké jámy vykopané na louèce u mostu. Ta jáma byla asi padesát metrù od viaduktu
mezi Fuèíkovou alejí a lesem, když jedeme od mìsta na most po levé stranì. Podle její velikosti tam
mohlobýt uloženo až dvacet tìl.
Bechynì daleko od fronty byla využita pro menší vojenskou posádku na zámku, která se obèas
zvìtšovala, námìstí bývalo plné vojenských aut, která pak zmizela, když se jednotka odsunula nìkam
do boje. Bylo tu plno vojenských rodin a Hitlerjugend. Po odsunu židù jsme jako tøída chodili uklízet
uvolnìné byty pro nìmecké rodiny. Hitlerjugend byla ve školách, v hotelích, lázních a my jsme mìli
vyuèování støídavì v keramické škole, u Bydžinských a vmetodistickémodlitebnì. Další tøídy byly i po
hospodách.

Bylo naším zvykem, jakmile se na jaøe oteplilo,
trávit èas u Zlého víra. Bylo tam dobré skákání
do vody ze skal a na skalách se pìknì
opalovalo. Tam jsme také zaslechli støelbu a
rychle utíkali domù,. U nás byla paní
Neèástková s brašnou první pomoci a ve sklepì
jsme chystali obvazištì pro ranìné. Otec byl v
boji, revoluèní výbor získal nìjaké zbranì od
maïarského vojska a ty byly využity pro obranu
mìsta. Po neúspìšném jednání nìmecká
p osádka ze zámku z aútoèila . Vojá ci
postupovali obchvatem ulicemi kolem
námìstí. Otecbyl s nìkolika støelci v hospodì u
Šaškù. Smìrem od Kozího plácku a od
synagogy postoupili nìmeètí automatèíci do
Libušiny tøídy. Na rohu u Kvasnièkova

železáøství støelec nejprve vystrèil samopal a pokropil hlavní ulici. Pøed železáøstvím zasáhl uèitele
Kovaøíka. PanKvasnièka vyprávìl, že se tento samopalník nad padlýmuèitelemKovaøíkem ptal, kdo to
byl, jestli má dìti. S kulomety a auty se nìmeckáposádka zmocnila prùjezdu námìstím.KarelŠašekmi
vyprávìl, že k nimvtrhli vojáci. Náš otec spolu s dalšími prchali z obklíèení, pøes dvùr apøelézali zídku.
Pak se pøes dvorky a zahrady dostal i až na Parkány a odtamtud pøibìhl otec domù. Jeden nìmecký
vojákmíøil na našeho otce a ptal seKarla, kdo to je akolikmádìtí. Pak prý pušku sklonil.
Z této pøestøelky mám také vzpomínku, jak si ve sklepì naše Alena vzpomnìla, že na dvorku je koza.
Jeden dobrý øezník námprodal kozu namléko. Ale nenadojili jsme nikdy ani ètvrt litru.Koza zchromla
a my ji poøád krmili , øezník tvrdil, že se rozdojí. Vyváželi jsme ji na dvùr na vozíku. Pøes náš dùm
hvízdaly støely z kulometù, které letìli z námìstí. Museli jsme tu kozu uklidit do chlívku. Jako zdroj
mléka byla ta koza tak drahocenná. Pak jsme tu kozu zabili, ale maso se nedalo ukousnout. Ten dobrý
øezník nám radil, že koza je nejlepší uzená. Aby se v láku rozležela. Ale ani uzená koza nebyla k
ukousnutí. Tak abychom to prý umleli. Ale mlýnek by se spíš roztrhl.Museli jsme to spálit v kamnech.
Ten dobrý øezník námprodal jakodojnou starou kozu, kteroudostal nautracení.
Tak konèilo šest váleèných let. Pøíjezd Rudé armády znamenal definitivní konec. Mávali jsme vojákùm
pokrytým vrstvou prachu na neménì zaprášených vojenských autech amerického pùvodu. Pak
postupnì dojíždìli i dlouhé kolony vozù tažených koòmi. V našem domìsídlil plukovníkSokolov.Mìli
nìkolik džípù na našem dvorku.My jsme spali s otcem vpatøe. Pøes den se v domì pohyboval poèetný
štáb, v kuchyni jejich kuchaø pøipravoval spoustu jídla, veèer bývaly spoleèné veèeøe a zábava. Na noc
se do domustáhlo ještì plno dalších vojákù a bylo jich po podlaze jeden vedledruhého.Myslím, že asi
po mìsíci se s námi plukovník Sokolov louèil a øíkal, že se pøesunují na Japonsko. Pak u nás bydleli
støídavì dva až tøiRusové, až do jejich odchodu napodzim ètyøicátéhopátého roku.
Jižní Èechy byly ušetøeny pøímých bojù, válku jsme poznávali z filmù a fotografií, to nejhorší,
koncentráky a nejstrašnìjší váleèné zábìry jsme poznali vlastnì až po válce. Pro nás jako dìti to bylo
jako hrozná strašidelná pohádka. Když poMnichovu pøišli do Bechynì uprchlíci ze Sudet, nechápali
jsme, oè jde. Prostì Mirka Èivrná a Líba Èížkù a Vlastièka Kupkù k nám pøišly do tøídy. Pan Èivrný byl
stárkemv hornímmlýnì, Kupkovimìli zahradnictvíu horníhomlýna,Èížkovi bydleli u Bydžinských.
Když Helenka Poprù, Líba Eisnerù a Kamík Fišerù zmizeli z Bechynì, vùbec jsme nemìli potuchy, oè
vlastnì jde. Asi anidospìlí až do konce války netušili, co se snimi všemi stalo.Eisnerùmìli koloniál za
rohem smìrem na Plechamr, chodili jsme k nim hodnì nakupovat. Poprovi mìli látky a šaty naproti
Panské. Fišerovi bydleli na Parkánech. Jen podle mé pamìti zmizelo z Bechynì asi sto židù. Pøesné
èíslo nevím. Pak se øíkalo, co si pamatuji já, že se vrátil jediný, starý Parýzek. Ale nìkdomi to vyvracel,
že snad se vrátilo nìjaké dìvèe. Jestl i tak nebo onak, všechny ty rodiny s tolika dìtmi, s babièkami a
dìdeèky i nejmenšími miminky zmizely. Naráz. Odešli jednoho dne na nádraží a víc jsme je neuvidìli.
Jsou na svìtì lidé, kteøí masové vyvraždìní židù popírají. To by pak mìlo znamenat, že celá válka byla
jenomnìjaká zlá pohádka.
Strašlivá zlá pohádka, ve které Nìmec bylo nìco na zabití, zastøelení, roztrhání, jak jsme do toho jako
dìti vrùstaly. V šestnácti letech nadmrtvým jakoby spícím nìmeckýmvojákem jsem poprvé pochopil,
že i oni jsou lidé, že jsme prožili hrùzy lidského šílenství a že to pro nás š�astnì skonèilo. Co jsme
tenkrátmohli vìdìt, jak to budepokraèovat až na pokraj atomové války.

Majka Èech

Vzpomínka na Protektorát Böhmen und Mähren
(dokonèení z první strany)
zakonèili své životy v plynových komorách. Z øad bechyòských Židù
bylo celkem 52 obìtí. Po válce se vrátil pouze starý pan Spitz.

V koncentraèním táboøe zahynul také zubní laborant pan
Synek, v Klatovech byl popraven pan mlynáø Karel Kazimour a v Terezínì
zahynul pan Václav Tùma, velitel bechyòskýchhasièù.

Doba to byla tristní, mnoho Sokolù, legionáøù a dobrých
pøátel z okolníchmìst bylo od samého zaèátku Protektorátu vyslýcháno a
zavøeno. Nikdo nevìdìl, kdy na základì nìjakého, tøeba i nepravdivého
udání, si pøijedou i pro nìho. Pøesto se dìlalo mnoho zakázaných vìcí.
Vlajky, knihy, obrazy a jiné upomínky na odboj a Masarykovu republiku
putovaly na pùdu anebo do zemì.

Na mládež tvrdì dolehlo totální nasazení na práci v továrnách
v Nìmecku, kde byli tito mladí lidé vystaveni èastým leteckým náletùm.
Mladí z Bechynì mìli díky Bohu štìstí, vrátili se domù ke konci války ve
zdraví. V posledním období Protektorátu se vztahoval Totaleinsatz i na
mladší studenty støedních škol, které byly uzavøeny. Chlapci pracovali pøi
budování zákopù a zátarasù, dìvèata v zemìdìlství nebo v podnicích
vyrábìjících potøeby proWehrmacht.

Od poèátku roku 1945 navzdory posledním váleèným
útrapám žili lidé již v nadìji budoucího svobodného života. Naše mìsto
bylo ušetøeno leteckých náletù a bombardování. Pouze o Vánocích 1944
zde byla svržena jedna bomba u vodojemu na kopci k Senožatùm a druhá
spadla na dvùr v hostinci u Kašparù v nedalekých Hodonicích. V
následujících mìsících pøelétaly nad Bechyní spojenecké letecké svazy
témìø každý den, k dalšímu svržení bomb však již nedošlo. V posledním
období války pøišli k nám ještì navíc nìmeètí uprchlíci, øíkalo se tenkrát
„národní hosté“. Jim byla poskytnuta celá naše školní budova a veškeré
vyuèování zde bylo definitivnì ukonèeno. Po osvobození byla výuka
zahájena zde patrnì až ve školním roce 1945/46. Údaj nemohu upøesnit,
sama jsem již navštìvovala støední školu v Táboøe a bechyòské dìní mi
uniklo.

5.kvìtna 1945 pøibìhl k nám po poledni spolužák, Pøema
Èech, se zprávou o zaèátku pražského povstání. Praha zahájila boj o
rozhlas a obèané našeho mìsta chtìli také nìjakým zpùsobem vyjádøit
podporu velkému dìní. Shromáždili se na námìstí TGM a na vìži farního
kostela byla po letech vyvìšena èsl. státní vlajka, tentokrát již bez vlajky s
hákovým køížem, jak tomu bylo po celé období Protektorátu. Lidé
prožívali radostné chvíle svobody, pøipevòovali si na své odìvy trikolory,
sokolské, legionáøské a skautské odznaky. Nikoho v tìch hodinách
nenapadlo, že i zde se bude v pøíštích dnech odehrávat drama.

Na zámku stále zùstávala
nìmecká vojenská posádka,
která se nehodlala vzdát. Ani
èeští vojáci, kteøí pøi jeli v
následujících dnech, neuspìli.
Vysoký nìmecký dùstojník
nechtìl jednat s nikým z èeských
obèanù ani s vojáky nižších
šarží. Èekal na rozkazy svých
nadøízených. Snad proto došlo

osudnéhodne na námìstí kekrátké pøestøelce.
Ze zbranì jednoho z obèanù nebo našich vojákù vyšel náhodný výstøel,
který byl signálem k zahájení palby z nìmecké strany. Nìmci zaèali støílet
jak od hlavní zámecké brány, tak od druhého rohu námìstí, od vchodu do
bývalého pivovaru. Pøi pøestøelce byl zabit jeden nìmecký voják a dva
èeští obèané byli zranìni. Našimuži, kteøí mìli u sebe zbranì, se snažili co
nejrychleji dostat z námìstí a skrýt ve svých domovech revolvery, pušky i
sebe. Ozbrojení nìmeètí vojáci vyrazili v okamžiku do ulic, kde u budovy
dnešní prodejny Zuzana byl smrtelnì zranìn náš milý a oblíbený uèitel
Jan Kovaøík, který zemøel pøi pøevozu do táborskénemocnice.

Po této události vznikla ve mìstì urèitá panika a dostavil se i
strach z odvety Nìmcù. Nìkteré rodiny odcházely s dìtmi do blízkého
lesa, ostatní èekali ve svých bytech, jak se bude situace dál vyvíjet. Nìkteøí
muži i chlapci byli vzati jako rukojmí a uvìznìni v prostorách radnicenebo
zámku. Po zkušenostech z uplynulého období se nic dobrého
neoèekávalo a tak si vìtšina bechyòských prožila na závìr války tìžké
okamžiky.

Dne 10.kvìtna objevil se v Bechyni první Rudoarmìjec, který
pøijel na motorce. V dalších dnech pøejíždìly po mostì a projíždìly
Píseckou ulicí smìrem na Bernartice kolony sovìtských tankù, aut a
obrnìných vozù. To byly již dny radostné, plné slunce a provonìné kvìty
šeøíkù. Atmosféra tìch chvil se slovy snad ani nedá vyjádøit. Celé hodiny
jsme spontánnì vítali naše osvoboditele. Mladí se vozili na tancích od
Tyršova mostu až na konec Písecké ulice, zpívalo se, hrálo, tanèilo se.
Lidé seobjímali, radovali i slzeli.

Mylnì jsme vìøili, že je definitivní konec útisku a bezpráví a že
nás èekásvobodný život vnaší republice.

-M.P.-



POZVÁNKA
na oslavu svátku Svatého Floriána patrona hasièù

3. kvìtna 2003

Pøi této pøíležitosti se bude konat III. roèník soutìže
hasièských družstev v požárním útoku

Program oslav:

Sbor dobrovolných hasièù v Bechyni si Vás dovoluje pozvat na oslavy
SVÁTKUSVATÉHO FLORIÁNAnanám. T.G.Masaryka

.

11.00-12.00 pøíjezd hasièských sborù
12.30 nástup hasièských družstev
13.00 slavnostní zahájeníhasièskéhoodpoledne
hlavní soutìž v požárním útoku, kategorie ml. hasièi, ženy 2B, muži
3B na námìstí
ukázka nového hasièského vozidla PRAGACAS16NTS265 vpraxi
finálový souboj 5ti družstev snejlepším èasem
pøedání cen a putovních pohárù starostymìsta Bechynì

OHNI ZMAR A HASIÈÙM ZDAR

O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MÌSTA BECHYNÌ

Po celý slavnostní den bude otevøeno hasièské muzeum otevøené v
novì adaptovaných prostorách mìstského muzea. Mùžeme se
pochlubit svìtovými unikáty z historie hasièství. Pøijïte si
prohlédnout velice zajímavé historické exponáty staré 300-400 let,
plátìné koše ruènì šité, kožené hadice z volské kùže, odznaky,
uniformy, pøilby, první vodní dìlo vhistorii, zakládací listiny adalší
historické pøedmìty, ale i novinky!
Pøijïte mezi nás, prohlédnout si hasièské historické exponáty
podívat se a povzbudit mladé hasièe a hasièská družstva pøi jejich
soutìžení.
Shlédnete vozidlo, které je tady pro Vás, pro Vaši ochranu, jak
domù, tak v první øadì životù.

Osudy mlynářů
„Panotec“, mlynáø FrantišekBlažek koupil mlýn Na prádle v roce 1925. Tento

mlýn s pilou byl založen kolem r. 1580, nachází se na levém bøehu øíèky Smutné, pøi cestì
mezi Radìticemi aSenožaty. JménoNa prádle pocházíod místa, nakterém je postaven, sem
chodily kdysi radìtické a senožatské ženyprát prádlo. (Jeho historie, historie rodu Krajícù,
Hánovských, Šifnerù, Honsù, Eisnerù bude popsána na jiném místì.) My si povšimneme
historie mlýna a jeho osazenstva v dobì 2. svìtové války. Pan Blažek se oženil s Marií
Fáberovou z Hodonic, mìli spolu dceru Marii. Mlýn byl plnì funkèní až do dob 2. svìtové
války, kdy byl v provozu v urèených èasových etapách, protože Nìmci nìkteré mlýny v
urèitém období zaplombovali, aby ty, které urèili pro provoz, mohli uhlídat z dùvodu tzv.
„èerného mletí“. Samozøejmì v každém mlýnì se mlelo tzv. na èerno, aby se pomohlo
hospodáøùm a potažmo obyvatelstvu kraje. Mlynáøi si vedli „mlecí knížky“, kdo, co a kolik
obilí dovezl a koliksi namletého odvezl.

A tak jednou v r. 1942 pøišla èeská „hospodáøská kontrola“. Uzavøela se s
otcem do jizby, kam nikdo jiný nesmìl. Ale to neznali paní mlynáøku, moji matku, ženu
bystrou, praktickou a také ráznou. Ta vìdìla, že v místnosti na psacím stole je tzv. mlecí
knížka. Nezvána vtrhla do místnosti a aniž by vìdìla, o èem se jedná, bouchla do stolu se
slovy: „A takhle to nebylo!“, èímž odvedla pozornost kontroly a nenápadnì odnesla tuto
kompromitující knížku, která by posloužila jako dùkaz zakázaného mletí. Zároveò poslala
dìveèky s avízem do Senožat aRadìtic, aby se hospodáøi nehlásili o své namleté obilí, žeje
vemlýnì kontrola.

Jindy pøišla kontrola a zjiš�ovala, jestli podle dokladù, které se musely vést,
souhlasí váha obilí na hromadì.Chtìla, aby obilí vážilotec se stárkem, ale oniodmítli, že to
není jejich povinností, aby si to kontroloøi zvážili sami. Jelikož se jednalo asi o 60 q, tak od
tohoupustili.

V r. 1942 pøišel Josef Trojáèek, železnièní zamìstnanec na odpoèinku, trafikant
(otec 3 synù, jehomanželka Terezie byla rozená Nìmka a on se sám hlásil se svými dìtmi k
nìmecké národnosti a podepisoval se po nìmecku Trojatscheck). Žádal otce,mlynáøe, aby
mu jeho koèí odvezl obilí z pole. Otec odpovìdìl: „Není to nynímožné,máme žnì.“ Trojáèek
na to: „A� to tedy odveze vnedìli“, mlynáø Blažekmu odpovìdìl, žesi to s nímmusí domluvit
sám, žemu poruèitnemùže, protožemá právoplatné volno. „Konì apovoz Vámpùjèím.“

Trojáèek pak vyzvídal na B.D., koèím u mlynáøe, až od nìho vyzvìdìl, že vidìl
mlynáøe, jak zakopává zbranì pod vèelín. Pøedtím èetnictvo zapomnìlo na samotu Naprádle
pøi rekvírování zbraní, a tak seotec rozhodl zbranì nakonzervovat, zabalit a zakopat je. Byly
to 3 revolvery, puška a náboje. Tento koèí pracoval ve mlýnì 7 rokù a jistì vìdìl, že
pøechovávání zbraní je nìmeckými soudy trestáno smrtí. Zbranì na oznaèeném místì
gestapo našlo a mlynáø Blažekbyl zatèen. 15. srpna 1942 pøijel z Tábora gestapák Stumpha
s ním jeden Èech. Ptali se pracovníka ze mlýna, který vše prozradil, zavolali jej a sepsali s
ním protokol. Otec se pøiznal k zakopaným zbraním a šel je vykopat. Poté sepsali ještì i s
nímprotokol, naèež hoodvezli.

Paní mlynáøka po poradì s p. Grunclem, L. Trešlem, Svatkou Mohalovou-
Bumerlovou se odhodlala jí zapaní Feiklovou, která se pøátelila seStumphema prosila ji o
pomoc. Paní Feiklová skuteènìpomohla (jako i jinýmzBechynì),Stumph si Blažka vyzvedl
z basy v Táboøe, znehodnotil náboje a zbranì zamazali hlínou jako nepoužitelné a sepsali
nový protokol. Na základì nového protokolu probíhalsoud, mlynáø Blažek bylodsouzen na
2 roky,což v té dobì byl úplnýzázrak a záchrana života. Tyto dva roky si odsedìl ve vìzení ve
Zwickau, paní Blažkováplatilapobyt a stravu vevìzení.

Z kroniky Josefa Buriana je zápis o výpovìdi mlynáøe Františka Blažka do
protokolu:
„V dobì, kdy jsembyl zatèen auvìznìn v Táboøe pro nedovolené uschovávání zbraní, vešla
moje manželka Marie ihned ve styk s paní Feiklovou a požádala ji, aby v mùj prospìch
intervenovala u pana Stumpha u gestapa v Táboøe. Ona ihned Stumpha navštívila a v mùj
prospìch intervenovala. To se ihned projevilo pøi výslechu, který se mnou druhého dne
provádìl Stumph osobnì. Stumph se všemožnì snažil na pøímluvu pí Feiklové, aby moji
pozicipokudmožnoulehèil. Uvedl, že kdyby byl o pøípadu vìdìl jen o nìcomálo døíve, že by
byl celý písemný materiál sestavený k mé žalobì zahodil a to výslovnì na žádost paní
Feiklové. Dále podotýkám, že na její pøímluvu mnì dal Stumph pøidìlit nejlepší vìzeòskou
celu. Paní Feiklovámi ihned po mém zatèení pøineslapotøebné potraviny a v pozdìjší dobì
se rùzným zpùsobem snažila, aby mimojevìzení pokudmožno ulehèila.“

8. záøí 1944 se mlynáø Blažek vrátil domù, samozøejmì s nervy pocuchanými.
Asi po tøech nedìlích v noci štìkali psi, paní mlynáøka vyšla ven a vidìla na dvoøe jakéhosi
chlapa. „Co jste zaè? Co tu chcete?“ „Já jsem partyzán, byl jsemzavøený s Vaším mužem,
jdu ho navštívit.“ „Manžel je nemocný, nemùže pøijít. Ráno pùjdu do Radìtic, abych
nahlásila, že tu byl partyzán.“ Ráno šla opravdu do Radìtic a celou pøíhodu nahlásila, což
bylo dobøe, protože šlo o promyšlenou léèku gestapa. (Pøitom za války èasto pomáhala
opravdovýmpartyzánùmnoclehem i jídlemna vlastní nebezpeèí).

Opìt z Burianovykroniky:
„Po osvobození nebyl Trojáèek s rodinou zatèen, protože pøi odjezdu nìmecké posádky z
Bechynì rychlemìsto opustil souèasnì snìmeckými uprchlíky v noci z 8.na9. kvìtna1945
spoleènì s manželkou Terezií a 14-tiletým nezdárným synemAdolfem prchali k bavorským
hranicím, kde však tìsnì u obce Volar byli postupující americkou armádou vráceni zpìt a
Trojáèek s rodinou se pak pustil smìrem k Horažïovicùm, kde na nádraží èekal na vlakové
spojení s nadìjí, že se vlakem dostane do severních Èech, aby se tam zatím ukryl u svých
pøíbuzných, než semu podaøí pøekroèit nìmecko-èeské hranice.

Nenadálá náhoda však postavila Trojáèkovi do cesty mladého Nováèka ze
Lhoty Haškovcovy, který poznav na nádraží Trojáèka, požádal u vlaku službu konajícího
èetníka o jeho zatèení a bezpeèné zajištìní, ježto zBechynì mají o Trojáèka zájem. Nato byl
Trojáèek i s rodinou zatèen, vsazen do sbìrného tábora…. O tomto pøípadu vyrozumìná
èetnická stanice v Bechyni vyslala pakdva své pøíslušníky praporèíka Šroubka a strážmistra
Šobraautem doHoražïovic, odkud pak Trojáèek aspol. byli pøivezeni doBechynì.

Když eskorta v hasièském dopravním autu pøiblížila se na okraj mìsta do
Èechovy ulice, byl Trojáèek s rodinou z auta vysazen a pešky eskortován k okresnímu
soudu, aby bechyòští obèané uvidìli nyní již pokoøeného zrádce a svého dlouholetého
tyranavedeného pìškyÈechovou ulicí anámìstím, pøímodo vìzení.

A tu znenadání vbìhl eskortì do cesty mlynáø z Prádla František Blažek, který
byl Trojáèkemudán gestapu a vìznìnpro pøechovávání zbraní. Blažek se vrhl na Trojáèka a s
výkøikem: „Ty vrahu a zrádèe!“, zamýšlel udeøit tohoto nìmeckého špehouna a udavaèe po
hlavì. Stìží jen mohli eskortující èetníci zabránit, aby Trojáèek nebyl na místì zlynèován.
Trojáèek jen snažnì a opìtovnì stále prosil, aby byl chránìn pøed bitím, jehož se hroznì bál.
Sámse rány bál, jiné všakbezmilosrdenství domuèíren za úplatudával.“

Jeho dcera si tuto pøíhodu nepamatuje ani osobnì, ani z vyprávìní. Koèí B.D.
byl táborskýmlidovýmsoudem odsouzen k nuceným pracemza zrádcovský èin. Èást trestu
muposléze byla prominuta, jsou rùznévýklady, proè.

Žili jsme na samotì, také si jednou pamatuji, jak za�ukali na okno vojáci v
ruských uniformách s posunky, že mají hlad. matka je pustila do stavení, dala jim chléb a
mléko, vojáci jedli a odpoèívali. matkavšak vìdìla, o co jde, že to nejsou žádní ruští vojáci,
ale pøevleèení Nìmci na útìku. Prohlásila pøed nimi: „A to je dobøe, že sem ti ruští vojáci
chodí každou hodinu, aspoò se o vás dozvìdí a budou mít zprávy o vás.“ Nìmeètí „ruští“
vojáci rychlesbalili chléba ihned vypadli.

Pøijíždìly k nám však i ruské hlídky a zjiš�ovaly, jestli nejsou u nás v okolí
Nìmci. Jinak na naší samotì se nic pøevratnéhonedìlo. PánBùhzapla�.

-mh-



MEDAILON
Pan dìkan konèí své pùsobení v Bechyni. Všichni vìøící i nevìøící se louèí s
panem dìkanem, který zde pùsobil od 1.8.1990 do 31.3. 2003. Kolik
Bechyòáèkù pokøtil, požehnal pøi svatebním obøadu a s kolika se rozlouèil na
cestì poslední. Bylo jich bezpoèet, i když se to vdnešní dobì„nenosí“.

se narodil 18.6.1929 v Plzni. Ve svých
tøech letech se pøestìhoval s rodièi do
Klatov, kde prožil celé své mládí. Jeho
otec Jan (*1883) pocházel ze
sládkovské rodiny ze Sušicka z obce
Vrabèov. Byl z 11 dìtí, 9 chlapcù a 2
dìvèat. Dìti se vskutku rozprchly do
svìta, jeden z nich zakotvil na Ceylonu,
další v USA, kde byl jeho potomekv 80-
tých letech 20. stol. senátorem. Matka,
Anna roz. Nieszová (1899) pocházela
ze Sedmihradska v Rumunsku. Otec
jako voják z 1. svìtové války

se seznámil s její sestrou, oženil ses ní, ale bohužel tìžká nemoc jerozlouèila. V
dobì tìžkých posledních dnù pozval otec v r. 1927 její sestru, abypomohla pøi
jejím opatrování. Ta zùstala a otec se s ní poté oženil. Zøejmì splnil i pøání své
manželky.

Otec pana dìkana mìl v Klatovech obchod s textilem, byl opravdu
odborníkem ve své branži, což dokazuje i jeho post soudního znalce pro textil.
Kromì Jaroslavamìli ještì dceru Vìru (*1930).

P. Karl studoval na reálném gymnáziu v Klatovech, které absolvoval
v roce 1948. Málem byl odtud vyhoštìn: za války byli studenti na brigádì na
statku u Klatov, kde jednotili øepu. Protože si mladíci pøedstavovali sabotáž
Nìmecku i tak naivnì, že øepu vyhrabávali všechnu, byli za to „naším“
èlovìkem udáni na gestapu. Nicménì statkáø, Rakušan Korb von Weidenheim
žalobu stáhl a nic se nedìlo. Rakušák oproti èeskému udavaèi pochopil
klukovinu, pro niž by bylo zmaøeno studium dvou chlapcù. „Èeská povaha“
Jaroslavaprovázela pocelý život.

Za války, kdy otec jako soudní znalec musel urèovat cenu
zabaveného zboží, pøevážel èást zboží hlídaného bachaøi, aby ho bylo ménì a
tím pádem byly pokuty a tresty menší. Zboží ukládali s otcem do úkrytu ve
sklepì (netøeba zdùrazòovat, že Jaroslav i celá rodina se vystavovala velkému
nebezpeèí), po válce toto zboží vraceli majitelùm. A tak se opìt dostáváme k té
„èeské povaze“, kdy nìkteøí je obvinili, že nedostali vše nazpìt. Zapomnìli
rychle, že èást zabaveného zboží musela zùstat v nìmeckých skladech. Pro
dobrotu na žebrotu. Paradoxem je i to, že pøi vyšetøování Státní policií byla p.
Karlovi jun. tatoèinnost pøipsána jakopøitìžující okolnost.

V bøeznu 1948 se psaly maturitní písemky, po nichž bylo
Jaroslavovi oznámeno, že nebude pøipuštìn k maturitì jako syn kapitalisty a
pro náboženské zatížení. Po øediteli gymnázia židovské víry, který se vrátil z
koncentraèního tábora a po Únoru byl vyhozen, nastoupil jako správce školy
komunista z 1. republiky Vítovec, èlen pøedváleèného Devìtsilu, a ten se
postaral oto, aby byl studentpøipuštìn k maturitì.

Po gymnáziu studoval 2 roky na bohoslovecké fakultì v Èeských
Budìjovicích, do r. 1950. V záøí t.r. se pøihlásil na výjimeèné, dodateèné
zkoušky na lékaøskou fakultu v Praze a zase na zásah „èesképovahy“ bývalého
spolužákavýborKSÈ vKlatovech jeho studiumnedoporuèil se šalamounským
posudkem: „neprojevoval døíve zájem o studium pøírodních vìd“. Byl pøijat ke
studiu Rehabilitaèníhokurzuv Praze, s praxí zdea v Kladrubech. Tento kurz byl
pøedtím ètyøletý, nyní se ztenèil na pouhý rok. Studentùm tobylo divné, i to, že
se seznamují s technikami amputací a jiných váleèných operací. Byla to totiž
kamufláž , pøipravovali se de facto na frontovou práci ve válce v Korei. A zase:
prof. Hnìvkovský, pøednosta ortopedické kliniky v Praze, u kterého skládali
maturitní zkoušky, dostal od ministerstva pøíkaz, aby Karl maturitu nesložil.
Profesor však odolal s tím, že student dostane takové vysvìdèení, jaké si
zaslouží a že mu dá nejtìžší otázky. A jak to dopadlo? Jaroslav složil zkoušky
tak, že byl propuštìn s vynikajícím hodnocením, dokonce s dovìtkem
„rehabilitaèního inspektora“, èímž mìl právo vyuèovat další studenty a jeho
maturitní práci s dovolením použil pøednosta prof. Hnìvkovský do svých
skript.

Poté byl povolán k PTP na vojenskou službu 1. 10. 1950, kdy
nejdøíve prodìlal výcvik na Libavé, pak byl odvelen na Moravu do Šternberka,
kde si ho však 29.9.1951 „vyzvedlo“ Ministerstvo vnitra, jak se tehdy øíkalo
„Ministerstvo lásky“. Ve vìzení v Olomouci jen pøespal, pak byl deportován do
vìznice v Plzni, celou cestu vèerných gumovýchbrýlích, celou hlavukromì úst
a nosu omotanou obinadlem, aby nic nevidìl, neslyšel. Po roce vìzení byl
pøevezen do vyšetøovací vazby na garòák v Praze Loretì, odkud šel k
vojenskémusoudu.

Jaroslav KARL

Øeè vojenského prokurátora zaèala takto:“Vážený vojenský senáte,
vážení soudruzi soudci!“, ukázal rukou na obžalovaného a pokraèoval: „Zde
vidíte vraha nevinných korejských dìtí, matek a starcù…“ V další své øeèi toto
takésvojí dialektickoumetodou dokázal.

Takové nesmyslné obvinìní patøilo k taktice Státní bezpeènosti,
nikdo ani z pøísedících, ani obvinìných nechápal, o co jde. Vùbec nemìlo
souvislost s podstatou vymyšlené obžaloby.

P. Karl byl psychicky vyèerpán, mnohé øeèi nechápal, pamatoval si
jen èást svého jména a své základní muklovské èíslo. Líèení moc nevnímal, na
konci pøi vynášení rozsudku vnímal citaci nìjakých paragrafù a písmen a výraz
„odsouzen k absolutnímu trestu“. Ani nevìdìl, co to znamená, cítil jen úlevu, že
je vyšetøování skonèeno.

Ocitl se na Pankráci, na samotce odd. „B“, kde byli odsouzenci na
smrt, asi po týdnu umístìn do sklepní kobky, kde bylo 10-12 mužù, spali
vkleèe, vestoje, jinak by se nevešli. Autobusem s oznaèením „Zájezd“ jel do
Olomouce, do nìjaké vìznice na Slovensku, nakonec se ocitl v Leopoldovì.
Teprve za pùl roku po pøíjezdu do Leopoldova mu sdìlili, že je odsouzen na 17
let vìzení, to v r. 1953. A pro co? Ve válce pùsobil jako mladíèek v oddíle
katolických skautù „Èerný lev“, ilegální organizaci proti Nìmcùm. Dostali za
svou èinnost pováleèné vyznamenání Váleèný køíž 1939 1945. Tento oddíl
chtìl pracovat i po válce i po roce 1948.Karl byl povìøen pøedáváním zpráv z
Pastýøských listù o vztahu církve a státu, jiní èlenové mìli další úkoly z jiných
oblastí, zprávysešifrovaly a posílaly dál pøeshranice. Jeden spolužák,který byl
do skupiny pozván, z obavy o svá studia své kolegy udal. Opìt ta „èeská
povaha“. A ještì k tomunáboženskémusmýšlení a pùvodJaroslava Karla!

V Leopoldovì byl 8 rokù, pamatuje si na uvítání: „Pamätajte si,
odtialto len nohami vopred!“ V leopoldovskévìznici dral peøí, tøídil petrželovou
na�, cibuli, vyrábìl konopná povøísla, pracoval v rùzných skladech národních
podnikù, které tammìly své poboèky, uvnitø leopoldovsképevnosti.

Byl propuštìn po amnestiti v r. 1960, rok pracoval v Klatovech na
melioraèních pracech, po roce byl znovu zatèen. Bìhem vyšetøování mu
dùvìrnì vyšetøovatel sdìlil, že mùže podìkovat vedení leopoldovské vìznice a
klatovské státní bezpeènosti, že je znova za møížemi. Nebyl organizátorem
žádné skupiny, proto se na nìho plnì vztahovala amnestie, ale byl „nežádoucí“
u všech státních složek. Vedení vìznice v Leopoldovì a okresní správa Státní
bezpeènosti v Klatovech si ho pøáli mít opìt za møížemi, ani si ty dùvodové
slátaniny nepamatuje. Byl v Plzni souzen s dalšími amnestovanými (stýkal se
obèas jen s dvìma z nich, se svýmšvagrem abývalýmmuklem zPlznì), udìlali
z nich však ilegální skupinu, pøestože senikdynesetkali. V r. 1961byl odsouzen
na 2 roky plus zbytek pùvodního trestu. Tøi vánoèní týdny strávil v Leopoldovì,
zaèátkem ledna 1962 byl pøevezen do vìznice ve Valdicích. Tam nejdøíve
pracoval ve druhém patøe kostela v tzv. malé maèkárnì skla výroba bižuterie,
pozdìji ve skladech dílen Výzkumného ústavu Ministerstva vnitra. Jeho matka
požádala o individuální milost, tabyla v létì 1965 zamítnuta. V záøí mubyla tato
milost udìlena, ale musel by podepsat list prezidenta republiky, který mu „z
vlastního rozhodnutí promíjí zbytek trestu“ a pak následovala slova pokání.
Odmítl podepsat, že on o milost nežádal a žádný øitní alpinismus provádìt
nebude. Tak byl odveden zpìt napracovištì.

Nicménì po nìkolika hodinách za ním pøišel bachaø, aby si sbalil
vìci, že je volný. Odmítl s tím, že nejdøívemusí dodìlat svou práci, inventuruve
skladì. V záøí 1965 byl propuštìn. Ve Valdicích byl tajnì vysvìcen na knìze
biskupemKorcem.

Pak pracoval v odborném uèilišti Tesly Praha v Bystøici n/Úhlavou,
kde dìlal dispeèera, dále v Zemìdìlském stavebním podniku v Klatovech jako
hlavní úèetní. Paradoxnì pro bývalého mukla s titulem „vedoucí
národohospodáøskéevidence“ (dnešními slovyvedoucí úètárnypodniku).

V letech 1968-1979 pracoval jako terapeut (léèba prací) v Dìtské
psychiatrické léèebnì v Bìhaøovì u Klatov, kde si vystudoval za jeden rok
ètyøletou zdravotní školu. V r. 1979 pøešel jako ošetøovatel do Psychiatrické
léèebny v Praze-Bohnicích, kde pracoval na oddìlení chronických agresivních
pacientù až dor. 1990.

V srpnu 1990 byl jmenován dìkanem ve zdejší farnosti (s
pùsobností v Sudomìøicích, Ratajích, Opaøanech, Stádlci).

Je to èlovìk laskavý, citlivý, neobvykle vzdìlaný, má rád umìní
(sám hraje na housle, chybìl kousek cesty ke státnici), který ani po svých
èetných negativních zkušenostech, jak jsme psali, „s èeskou povahou“,
neztratil láskuk vlasti, k bližním aneochvìjnou víruvBoha.

Dìkujemeza vše apøejememnohozdraví a spokojenýodpoèinek.

Omluva
Omlouvám se p. F. Honsovi ze Senožat za uvedení jeho jména ve
výètu informátorù k mému èlánku o Senožatech. Stalo se tak
omylem, mìlo tam být jméno p. F. Suchana, kronikáøe ze Lhoty,
jemuž mé podìkováníprávem náleží.

M. Kubešová
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ZVEME VÁS NA VERNISÁŽ / pondělí v 18.00 hod.5. května
I. VÝSTAVA SKUPINY POLLYTANL

Sobota 3. května
Velký sál / 9.00 hod.

Vstupné: 50,- Kč/
Dě ti do 10 let zdarma
Celostátní postupová
soutěž pro děti, juniory

a dospělé.

Neděle 4. května / Velký sál/ 10.30 hod./ Vstupné: 85,- Kč
Představení přeložené z 27. dubna. Vstupenky zakoupené
v předprodeji s datem 27. 4. zůstávají v platnosti.

Když Beruška a Brouček přestanou na podzim svítit pocestným na
cestu a nastává zima, hrají si spolu na pohádkový jarmark. Čtyři kla-
sické pohádky ( Smolíček Pacholíček, O řepě, O princovi a princezně
a Otesánek ) v lehce netradičním hávu. Smolíček rapuje, hladová po-
pelnice se jmenuje Otesánek... A s Beruškou a Broučkem si na ně
zahrají i děti. Představení je interaktivní, využívá prvků pohybového
i plenérového divadla a hudební doprovod je zcela živý.

Pátek 9. května /Velký sál/9.30 hod. MŠ, 1. třídy ZŠ a ZVŠ
11.00 hod. 2. - 4. ročníky ZŠ

Pátek 9. května / 20.30 hod. / VS
Maitreya Huddba zve všechny příznivce bigbítu na křest svého debut-
ového alba, které pokřtí legenda českého bigbítu Vladimír Mišík. Jako
dárek pro Vás je i koncert Vladimíra Mišíka se skupinou
Vstupné: Předprodej 100,- Kč / Na místě 120,- Kč / Po 21. h. 150,- Kč.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: - KANCELÁŘ KULTURNÍHO DOMU

- STÁNEK "ONDŘEJOVI" Libušina ulice.

E.T.C.

Divadelní soubor FACKA Brno

Pátek 9. května / Náměstí T.G.M. / 21.00 hod. Vstup volný
Divadlo o tom, co všechno se může stát jednomu kočovné-
mu spolku na jeho cestách....a o tom, jak to dopadne, když
jsou na scéně tři komedianti, z čehož jedna žena...
Plenérové představení na chůdách i na zemi, s muzikou
živou i neživou, nevídanými artistickými kousky i ohňovými
efekty.

Sobota 10. května / Klubovna č. 3 / 17.00 hod.
Beseda nad knihou "Otec německého hospodářského záz-
raku", za účasti autora Jana Berdwida - Buquoy. Po skon-
čení besedy bude volná diskuse na téma česko - německé
vztahy. Pořádá Občanské sdružení 2005.

15. - 18. května
Prostory KD

P r o g r a m festivalu je uveden na druhé straně listu.

P O Z V Á N K A N A D I V A D E L N Í B E C H Y N I 2 0 0 3

Pondě lí 12. května
Malý sál / 16.00 hod.

Program pro maminky
př ipravila Mateřská

škola JAHŮDKA

Miroslav Jiřele Alena Kazatelová Václav Prokeš

mailto:kdbech@mbox.vol.cz
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Kulturní dům nabízí k pronájmu místnost o celkové výměře
28,5 m. Místnost je v prvním patře Kulturního domu. Bližší
informace u ředitele KD Josefa Brůčka tel. 381 212 433.

Která kůže je na co vhodná a jak se
s ní pracuje, výroba váčků z měkké
kůže, pouzder a peněženek ze silnější
vepřovice, technika šití umělou šla-
chou, šití koženými řemínky, obšívání
korálky.... a k tomu indiánská hudba
a možná trošku zajímavého povídání

o původních obyvatelích Ameriky. Lektor DAN SUKDOLÁK - KŘÍDLA

Sobota 24. května / Klubovna / 9.00 - 17.00 hod.
Kurzovné: Dospělí 300,- Kč, děti 150,- Kč / Přihlásit se můžete
v kanceláři KD, nebo telefonicky na čísl 381 213 338. Uzávěrka při-
hlášek v pondělí 19. května.

Velitelství sil územní obrany Tábor, Centrum kultury AČR Vyškov,
Město Bechyně, Armádní divadelní sekce pod záštitou náčelníka

Generálního štábu AČR generálporučíka Ing. Pavla Štefky
pořádá

a IX. ročník Soutěžní přehlídky mažoretek

Program festivalu
Čtvrtek 15. 5.
19.00 Slavnostní zahájení festivalu
19.15 Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brno -

Pátek 16. 5.
08.30 Rubikon Tábor - VS / 60 min.
10.00 Tak jo Brno - VS / 45 min.
15.00 Kiks Litoměřice - VS / 15 min.
15.30 DA Olomouc - MS / 60 min.
17.00 Divadlo G Vyškov - VS / 35 min.
19.00 (Soutěž komorní hudby)

Sobota 17. 5.
10.00 Divadelní soubor Strakonice - VS / 80 min.
13.30 - Soutěž uměleckého přednesu

a divadlo poezie
14.45 Trdla Vyškov - MS / 35 min.
15.45 Tak jo Brno - VS / 90 min.
18.00 DS Strakonice - MS / 60 min.
20.00 Divadelní soubor Kašpar Divadlo v Celetné Praha -

VS / 90 min.
22.00

Neděle 18. 5.
13.30

Slavnostní galaprogram s herečkou a zpěvačkou
Yvetou Blanarovičovou a moderátorkou Martinou
Kociánovou

16.30

"To nejlepší"

Princezna Žofinka a drak Dynamit
Dárek z pekla

Šikana
Zúčtování v domě božím

Escorial
Renesančně-barokní večer

Mág
Poetické matiné

Sektegah
Tři v tom

Zkouška víry a důkaz

Růže pro Algernon
Vyhlášení výsledků festivalu
Divadelní Bechyně 2003 a zakončení festivalu

Zahájení soutěže mažoretek

Vyhlášení výsledků soutěže mažoretek

Změna programu vyhrazena

Čtvrtek 22. května / Velký sál / 19.00 hod.
Žáci sami sobě. Pořádá I. základní škola - Školní ulice ve
spolupráci s Kulturním domem

mailto:kdbech@mbox.vol.cz


TÌLOVÝCHOVA & SPORT
Plán činnosti tenisového oddílu TJ Jiskra na rok 2003

Tenisový oddíl chce navázat na velmi úspěšnou činnost z minulého
roku.
Smíšenédružstvo dospělých bude hrát opět krajský přeborI. třídy.
Na soupisce družstva jsou tito hráči: Chalupa Tomáš, Ing. Hlavnička
Martin, Hübner Lukáš, Hlaváček Tomáš, Hartl Patrik, Ing. Šeiner
Milan, Simota Jan, Wágner Vendelín, Ing. Hlaváček Miloslav, Bakule
Jan, Klobása Ladislav, MUDr. Kalousek Igor, Podlahová Jitka,
Vontorová Simona, Ing. Folprechtová Zuzana, Krejčová Jana,
Kohoutová Šárka.
Rozpis jednotlivých utkání:
1.kolo 26.4. (27.4.2003) Jiskra Bechyně A - J. Humpolec B
2.kolo 1.5. ( 4.5.2003) TK Tábor B - J. Bechyně A
3.kolo 3.5. (8.5.2003) Jiskra Bechyně A - TK Pelhřimov B
4.kolo 17.5. (18.5.2003) Jiskra Třeboň - J. Bechyně A
5.kolo 24.5. (25.5.2003) Jiskra Be. A - TH MAS Sp. Sez.Ú. B
6.kolo 7.6. (8.6.2003) Slavoj Pacov - J. Bechyně A
7.kolo 14.6. (15.6.2003) Slavoj J. Hradec - J. Bechyně A
Začátky všechzápasůod9.00 hod.
Zápasy opořadí ve skupinách se hraje 28.6. NT29.6.2003.
Smíšené družstvo dospělých Jiskra B bude účastníkem okresního
přeboru.Soutěž nebyla doposud rozlosována.
Rovněž smíšené družstvo žactva se účastní okresního přeboru. Na
soupisce jsou tito hráči: Linha Pavel, Prokop Michal, Andrea
Hodková.
Na programu je uspořádání 12. ročníku HSO TPIUR, 37 ročník
populárního lázeňského turnaje, turnaj nynějších a bývalých hráčů,
turnaj „Zbytku světa“ a různé podnikové a školní turnaje. Vzhledem k
možnosti ubytování mají zájem o svá soustředění v Bechyni pražské
oddíly. V měsíci květnu bude dokončena kompletní rekonstrukce
povrchu tenisových dvorců s umělými lajnami. Pokud bude zájem
mladýchadeptůo tenis, uspořádámetenisovouškolu.

Předseda tenisového oddílu, Miloslav Hlaváček

Českáliga -10.kolo– Bechyně 16.3.2003

Českáliga -11.kolo – Líně 30.3.2003

Standa Mrázek

Šachovýspolek Bechyně 2,5
Sokol Klatovy B 5,5

ŠachovýklubLíně 3
Šachovýspolek Bechyně 5

Plni optimismu po dvou výhrách začínáme boj o naději. Když
vyhrajeme, ještě je šance na udržení ligy v Bechyni. Pepík Janeček
má problémy už v zahájení a musel kapitulovat. Jirka Brom ve
strategické bitvě vyhrál a vyrovnal, Vašek Hašek ale prohrál. Lojza
Bartoš udělal poslední chybu a prohrál. Pak ještě svitla naděje, když
po dobrém výkonu vyhrává Vráťa Šťastný a Štefan Bernáth vyrovnal
hru a dal za remis. Jenžeto bylo všechno.

V přímém souboji se utkáváme o únik z posledního místa. Remíza
nám nestačí, chceme vyhrát. Pepík Janeček vítězí kontumačně.
Pavel Houdek na soupeře vletěl, bohužel nedostatek času mu
zabránil dotáhnout útok aprohrál. Štefan Bernáth s časem hospodařil
úspěšněji, jeho soupeř si ani neškrt. Zase je vyrovnáno - Jirka Brom
neudržel velice ostrou partii. A pak Honza Marek konečně prolomil
ligovou smůlu a připisuje si zasloužené vítězství. Vašek Hašek
soupeře přehrál, k zlomení odporu ale nějaká ta minutka chyběla a
byla z toho nula. Že neprohrajeme, potvrzuje Vráťa Šťastný. Pravda
je, že to měl i on s časem jen tak tak. Výhrupak zařídil LojzaBartoš.

Liga končí. Byla to zkušenost a další krásná etapa bechyňského
šachu. Všichni jsme si to vychutnali a věříme, že s námi i plno našich
fanoušků. Děkujeme za podporu Městskému úřadu, Kulturnímu
domu, panu Balčíkovi a restauraci PROSPORTa hlavně kamarádům
z řad fotbalistů. Hraje se líp, když víte, že někomu uděláte radost.

Tak napodzim zase v divizi ....

21.11.1929 - 15.4.2003
Bechyòský šachový spolek ztratil kamaráda. Kamaráda, který dlouhé roky všem dodával
elán, chu� a sílu. S laskavou samozøejmostí nabízel pochopení, lásku, pohodu a životní
zkušenosti.
Vìèný úsmìv a jiskøièka v oku nás provázely na šachových cestách a tìch historek, co
jsme zažili,by vydalo na hodnì tlustou knížku.Byli jsmepoøádv jednomkole.
A teï jsme se najednou zastavili. Tìžko se hledají slova, tìžko je potom vyslovit. Jak
vyjádøit v nìkolika vìtách, co všechno pro nás Standa znamenal a o co všechno jsme
pøišli.
Standa se vydal došachového nebe a mají se tam na co tìšit. Po šachách pùjdou na ryby,
zahrají si fotbal a veèer u píva je Standa tutovì obere všechnyvmariáši. A poøád tambude
náramná sranda. Budou se tam mít prostì fajn. Ale tady, tady dole, tady nám, Stando,
budeš strašnì chybìt.

Rozpis utkání FC Bechyně na květen:

Muži „A“:

Muži „B“:

Dorost:

Žáci:

Přípravka:

doma 4.5. se Skálami (v 17 hod.)
venku 11.5. v Protivíně (v 17 hod.), 17.5. se Sokolem Sez. Ústí
(hřiště Lom u Tábora v 17 hod.), 24.5. v Miroticích (hřiště TJ SK
Boudy v 15 hod.) a 31.5. v Sedlicích (v 17 hod.)

doma 1.5. s Radenínem (v 16 hod.), 10.5. s Meteorem Tábor (v 17
hod.), 25.5. s Oldřichovem (v 17 hod.)
venku 4.5. v Roudné (v 17 hod.), 8.5. se Sokolem Sezimovo Ústí
„B“ (hřiště Nadějkov v 17 hod.)

doma 10.5. se Sedlicemi (ve 14 hod.), 25.5. s Branicemi (ve 14 h.)
venku 3.5. v Kovářově (v 17 hod.), 17.5. v Chýnově (ve 14.30
hod.), 31.5. v Hradišti (v 10 hod.)

doma 10.5. se Strakonicemi (v 9 hod.), 24.5. s Protivínem (v 9 h.)
venku 4.5. v Katovicích (v 10 hod.), 18.5. ve Vodňanech (v 10
hod.), 31.5. ve Lhenicích ( v 10 hod.)

doma 1.5. s Planou (v 10 hod.), 8.5. s Roudnou (v 10 hod.), 11.5.
se Sp. Sez. Ústí (v 10 hod.)
venku 18.5. ve Veselí n/Luž. (v 15 hod.)

Bechyňské sjezdy

Ve dnech 5.-6.4. uspořádal kanoistický oddíl Jiskra
Bechyně 2. ročník BS, který byl zároveň krajským přeborem. I přes
nepřízeň počasí se závodů zúčastnilo 50 vodáků ze 13 oddílů,
především z jižních Čech a Prahy. Kategorie deblkanoí byla
záležitostí borců z domácího oddílu, kteří složili 5 posádek C2. Na
druhém místě se umístila posádka Háša M.-Pazourek J.ml., třetí
skončili Uhlík Ferko-Macášek J. Vynikajícího výsledku dosáhl v
kategorii K1 muži Jan Pazourek st., v absolutním pořadí vybojoval
čtvrté místo, mezi veterány byl druhý. V kategorii singlkanoí obsadil
2.místo Michal Háša. V kategorii mladších žáků a předžáků zvítězila
jediná dívka mezi startujícími Silvie Mayerová. Po mnoha letech
obsadil bechyňský oddíl také kategorie kajak žen. Vyzdvihl bych
výkonDariny Kocourkové, která dokázala v obou závodech bodovat.

Oddíl se chystá uspořádat raftové závody ve sprintu pro
veřejnost v sobotu19.7.2003.
Děkujeme všem sponzorům za ceny, které věnovali na bechyňské
sjezdy.

Za oddíl kanoistiky Pazi

Klub českých turistů - odbor Bechyně zve na květnovou akci:
8.5.2003 (čtvrtek) - turistický pochod Údolím Lužnice

Bechyňské schody 2003

Trasy pěší 2 - 35 km (pro malé děti připravena krátká trasa okolím
Bechyně, doplněná soutěžemi) trasy cyklo 15 100 km. Start z parku
před vlakovým nádražím ČD v Bechyni od 8,00 do 9,00 hodin, cíl na
sportovním stadionu - Písecká ulice.

30. jubilejního ročníku závodu běhu do bechyňských
schodů se zúčastnilo celkem 84 závodníků (z toho 49 chlapcůa mužů
a 35 dívek a žen). Nejmladším závodníkem byla dvouletá Žofie
Ursínyová, kterou doprovázel dědeček Jan Havelka a schody na
krátké trati zdolala za 41,26 s. Nejrychleji schody vyběhla dvojice
Tomáš Pospíšil - Karel Zeiner (kategorie 18 - 33 let, čas 36,43 s).
Nejrychlejšími ženami se stal pár Martina Sládková - Ilona
Zvolánková (kategorie 18 - 33 let, čas 54,24 s). Dalo by se tedy
konstatovat, že opět vyhráli stálí bechyňští účastníci běhu a stálí
sběratelé vavřínů vítězství, tedy vlastně rohlíků, sýrů a buřtíků. Ale
vlastně vyhráli všichni, kdo se běhu zúčastnili, překonali svojepohodlí
apřišli nás přesvědčit oblahodárných účincíchsportování.

Na konec bych rád poděkoval firmě Tangenta B, s.r.o.,
České Budějovice a Domovu důchodcůBechyně za nezištnou pomoc
při zabezpečení závodu a dále paní Tupé a všem členkám odboru za
tradičně výtečné perníkové medaile a pomoc při organizaci běhu.

Příp. informace: Petr Chaloupek, Bechyně, 5. května 779, telefon: 737 529 220

Petr Chaloupek předseda odboru KČT

Finanční příspěvky pro mládež
Rada Města Bechyně schválila pravidla pro přidělování finančních
příspěvků na využití volného času dětí a mládeže. Zájemci o
finanční příspěvek z rozpočtu města si mohou vyzvednout formulář
žádosti na podatelně Městského úřadu. Vyplněné formuláře se
podávají na podatelněMěstského úřadu v Bechyni do 31.5. 2003.



Jak je na tom Bechyně s pořádkem v prostoru
boxů na popelnice a okolo odpadkových košů

Obchodní spoleènost Bytenes Bechynì spol.s r.o. zamìøila svoji pozornost v
prùbìhu I. ètvrtletí 2003 na stav a poøádek v okolí popelnicových boxù na sídlišti Na
Libuši a na odpadkové koše vmìstìBechyni.
22.1.2003bylo celkem doplnìno nebo bylo vymìnìno 26 ks pozinkovaných popelnic o
objemu 110 litrù.10.3.2003 pøi následné kontrole muselo být opìtovnì dodáno 13 ks
nových popelnic nìkteré z vymìnìných popelnic dodaných 22.1.2003 byly zcizeny a
nìkteré byly vymìnìny za rozbité a zrezlé. Dále byl v mìsíci bøeznuproveden pracovníky
firmy Bytenes Bechynì spol.s r.o. úklid popelnicových boxù, kde bylo vše vymeteno a
vylepeny samolepky vyzývající nájemníky k poøádku v uvedených popelnicových boxech
a jejich okolí. Tento úklid byl opakován celkem tøikrát a lze konstatovat, že u øady domù
došlo ke zlepšení. Bohužel u nìkterýchdomùvšak nepoøádekdosudpøetrvává.

Nechceme zde èísla popisná tìchto domù citovat, protože vìøíme, že i tito
nájemnícisi èasempoøádek u svých popelnicových boxù zlepší.

Dne 18.3.2003 byly dány k chodníku u rybníku Trubný 3 ks nových košù na
odpadky, za tøi dny nato však došlo ke zcizení jednoho koše, který musel být opìtovnì
dodán a to 25.3.2003.V úterý 1.4.2003 byl tento nový koš opìt zcizen.Se souhlasem
mìsta byl2.4.2003 dodán již tøetí nový koš. Opravdunevíme, k èemumùže tento závìsný
koš sloužit a za jakým úèelem ho neznámý zlodìj zcizil.Pro informaci neznámému zlodìji
uvádíme, že tato „sranda“ stála4.500,-Kè a platí to všichni obèanémìstaBechynì.

K napsání tohoto èlánku mì vedlo zamyšlení nad pøístupem k poøádku
nìkterých obyvatel mìsta. Již nìkolikrát jsem na rùzných schùzkách apeloval, že ani
Mìstský Úøad a ani spoleènost Bytenes Bechynì spol.s r.o. nejsou schopni udržet
poøádek, a že v tomto je skuteènì zapotøebí pomoci od všech obyvatel. Jde pøece o
poøádek v lázeòském mìstì a jistì se mnou budete souhlasit, že poøádek je jednou z
hlavních vizitek každého mìsta.Takže spojme síly, a� v nadcházející letní sezónì se
Bechynì za poøádeknemusí stydìt.

Ještì na adresu tìch, kteøí nám zcizili, nebo vymìnili popelnice v boxech na
sídlišti Na Libuši uvádím, že spoleènost Bytenes Bechynì spol.s r.o. vše uvedla do
poøádku, ale obèany mìsta Bechynì to stálo 11 600,- Kè.Za tyto peníze by se dala udìlat
øada potøebnìjších vìcí,nemyslíte?

Ale i v této oblasti jsou svìtlé výjimky.Dovolte mi touto cestou podìkovat
paní Ernekrové, která senestydí vzít lopatu a koštì a samauklidit prostor upopelnicových
boxùpatøících k domu. Zdeby simohlavzít pøíklad hlavnìmladší generace.

Kéž by takovýchobèanùbylo více.

Dìkuji
Král Miroslav, jednatel spoleènosti

ŽIVOTNÍ JUBILEA - KVÌTEN 2003
81 let Lososová Věra, Štrossová Marie
80 let Hynková Věra, Sobíšková Miloslava
79 let Korbel Ladislav, Vosecká Anna,

Hajská Anna, Jindráková Helena
77 let Veselý Miroslav, Bartoňová Marie
76 let Ing. Karlík Stanislav, Konvalinková Jiřina
75 let Hrbek Vladimír, Zeilinger Antonín,

Švorc Alex, Hořejší Ladislav

GRATULUJEME
Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

INFORMACE PRO NÁJEMCE MÌSTSKÝCH BYTÙ
Zastupitelstvo mìsta pøijalo dne 19. bøezna 2003 nová Pravidla pro

pronajímání mìstských bytù. Novì se zde upravuje mimo jiné doba
trvání nájmu.
Na žádost nájemcemùže radamìsta nájemní smlouvu zmìnit zdoby

urèité na dobu neurèitou, jestliže nájemní vztah mezi mìstem a
konkrétním nájemcem trvá nejménì tøi roky a po celou tuto dobu
nájemce nenaplnil výpovìdní dùvody dané ustanovením § 711
obèanského zákoníku, nikdy nebyl v prodlení s placením nájemného a
služeb spojených s užíváním bytu, nebyl v prodlení s placením
vyúètování služeb spojených s užíváním bytu, ani v souvislosti s
nájmem bytu žádným jiným zpùsobem nenarušil pokojný stav nebo
dobrémravy.
Pokud máte s mìstem uzavøenou nájemní smlouvu na dobu urèitou

déle než tøi roky a nikdy jste nebyli vùèi mìstu v prodlení s placením
nájemného, záloh na služby nebo vyúètování služeb, mùžete nyní
požádat radu mìsta o zmìnu nájemní smlouvy na dobu neurèitou. K
žádosti musítedoložit, jak dlouho Vášnájemní vztah trvá a že splòujete
podmínky dané novými Pravidly (èl. 10 odst. 2) pro zmìnu nájemní
smlouvy.

V. Fišerová

Milí občané Bechyně a okolí, obracíme se na Vás s výzvou.
Městské muzeum v Bechyni čeká na své otevření. Rádi bychom
oživili a doplnili současné sbírky z Vašich darů. Vhodné by byly
fotografie, knihy, písemnosti, dokumenty, předměty každodenní
potřeby, pracovní nástroje, obrazy a vše ostatní co souvisí s
regionem. Vaše dary budou pečlivě zařazeny do evidence a snad
se s nimi setkáte v připravované expozici. Předem děkujeme za
každou maličkost. S návrhy se obracejte na p. místostarostu
Beneše.

DOMÁCÍ PÉÈE I NA BECHYÒSKU

Èeský typ domácí péèe má hluboké historické koøeny. Služba
potøebným v rodinách i ve špitálech byla již ve dvanáctém století
výsadou øeholních øádù. Za vlády Marie Terezie se zaèíná v domácí
péèi projevovat jak charitativní, tak i odborná stránka. V dobì
národního obrození se èást intelektuálù /Karolina Svìtlá/ snaží
podporovat sociální i odbornou péèi v domácnostech pro všechny
obyvatele bez rozdílu. V období první republiky vysoké náklady na
ošetøování v nemocnicích a snaha zlepšit úroveò zdravotnictví daly
vznik myšlence odborné ošetøovatelské pomoci v domácnosti. Po
druhé svìtové válce organizují ošetøovatelskou a zdravotní službu v
rodinách ústavy národního zdraví. Další právní úprava zøizuje ze sester,
které pùsobí v domácí péèi, sestry geriatrické, které pracují v rámci
obvodních støedisek.
Po roce1989 se zaèíná vracet k demokratickýmprincipùm. Kolem roku
1990 vznikají v republice první agentury domácí péèe. Èerpají ze
zkušeností v západní Evropì, hlavnìvHolandsku a Švýcarsku.
VTáboøe vzniká domácí péèe v roce 1994, dostává jméno podleMatky
Terezy, TEREZA. Své služby poskytuje v oblasti 17ti km od nemocnice.
V roce 1995 zøizuje odlouèené pracovištì v Chotovinách. V letošním
roce své služby rozšiøuje i na bechyòsko.

Souèasná úroveò ošetøovatelství nám dovoluje ošetøovat klienty ve
vlastním domácím prostøedí. Vliv domácího prostøedí, blízkost
rodinných pøíslušníkù, soukromí, pøímoovlivòují proces uzdravování.

Klientùmvšech vìkových kategoriíbez rozdílu.

-ošetøující lékaø, ukterého jste registrováni
-pøi propouštìní znemocnice lékaøoddìlení a to nadobu14ti dnù

Zkušené zdravotní sestry.

Zdravotní pojiš�ovny.

pøevazy ran, bércových vøedù a proleženin, aplikace injekcí,
zacvièování aplikace insulinu, odbìry biologického materiálu k
biochemickému vyšetøení, péèe o cévky a kolostomie, péèe o
dlouhodobì nemocné a umírající, pùjèování pomùcek pro domácí
ošetøování

è.tel.: 381 608212 p. Prùchová

Co znamená pojem domácí péèe?

Komu je domácí péèe urèena?

Kdodomácí péèi indikuje?

Kdodomácí péèi poskytuje?

Kdodomácí péèi hradí?

Co domácí péèeposkytuje?

Kde získáte další informace?

Obchodní společnost Bytenes Bechyně, s.r.o.
DĚKUJE

Sboru dobrovolných hasičů

Lucii Kostelencové

vBechyni za rychlý zásah při hašení
požáru v zadní části areálu firmy dne 28.3. tohoto roku.
Slečně za včasné upozornění na vznik
požáru, čímž zabránila materiálním škodámna majetku firmy.

Za Bytenes Bechyně spol.s r.o., Král Miroslav, jednatel společnosti

Èeský rybáøský svaz - MO Bechynì oznamuje svým èlenùm, že na
základì žádosti Obecního úøadu v Dražíèi byla zrušena nájemní
smlouva na nádrž „Dražíè“ ( vedena jako souèást rybáøského revíru
Lužnice 2 ) uzavøená mezi OÚ Dražíè a ÈRS-JèÚS. Obec Dražíè
vrátila ÈRS zùstatek pøedplaceného nájemného ve výši 70 000,-Kè.
Na základì tohoto rozhodnutí je okamžitì ukonèena možnost lovu
na nádrži „Dražíè“ na povolenky k lovu ryb vydaných výdejnami
ÈRS. Vyøazení této nádrže z Popisu revírù JèÚS jemožno provést až v
Popisech revírù pro r. 2004.
Žádáme èleny naší MO aby dodržovali toto rozhodnutí a to ve
vlastním zájmu.

Za ÈRS MO Bechynì
Valenta Theodor-pøedseda
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Vychází v Bechyni 1. den v mìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97. Náklad 2300 výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky, návrhy a pøíjem inzerce (15 Kè/cm ) poštou, na

tel. 381211012 a 381211490, nebo na e-mail: posta@mestobechyne.cz Tisk RUDI - reklamní studio, tiskárna Planá n.Luž, tel. 381259680.

2

Josef Hubáèek

Autodílna
U Vodojemu 990, Bechynì

tel. 381 212 010

oznamuje rozšíøení služeb.

Od 1.5.2003

je v provozu též

AUTOPÙJÈOVNA
Pracovní doba:

Po - Pá 7. - 11. 12. - 16.30 30 30 00

CK Avanti Travel, s.r.o., Libušina 151, 391 65
zajiš�uje kromì prodeje zájezdù:

Podrobnìjší informace u nás v CK.
Tel. 381213822, 602843442, 777663413

-
-

-

-

ubytování v Bechyni za ceny shodné s cenami ubytovatelù bez pøíplatku
procházky Bechyní s prùvodcem s prohlídkou interiéru kláštera v èeském i
ostatních jazycích
osobní pøepravu - svozy do nástupních míst zájezdù po celé ÈR, na letištì
do Prahy aBrna
lety po celé ÈRi do evropskýchmìstmalými letadly

Afrodita - dárkové zboží
Dovolujeme si oznámit všem našim zákazníkùm, že naše prodejna

je od 28.4. pøemístìna do ul. Libušina 177 (naproti OD Rubín).
Tìšíme se na Vaši návštìvu.

SDRUŽENÍ NA OCHRANU NÁJEMNÍKŮ - místní
organizace Bechyně pořádá ve středu 21.5.2003 v 18. až
19. hodin v malém sále kulturního domu neveřejnou
členskou schůzi.
Účast všechčlenůnutná. Členské průkazy s sebou !

00

30

Hledám 2 až 3 obchodnì zdatné
spolupracovníky, garantovaný pøíjem
10 000 mìsíc. Tel. 381201817,
777644214.

Bankovní hotovostní úvìry do 100 tis.
Kè bez ruèitele. Tel. 381201817,
777644214.

KOSMETICKÝ SALON - DYNDOVÁ VENDULA
U pøíležitosti 1.narozenin salonu se v mìsíci kvìtnu koná akce:

Tìším se na Vaši návštìvu -
Kosmetický salon - Dyndová Vendula, Bechynì, Èechova 294, tel: 604 605 670

LÍÈENÍZDARMA
10%SLEVA
DÁREK PRO VŠECHNYZÁKAZNICE

nanákup profesionální kosmetiky (Selvert, AÖK, KarlHadek)

provozní doba: pondìlí a pátek


