ÈERVEN 2003

SLOUPEK STAROSTY
Oslavy 100. výroèí „Elinky“
V sobotu 21. èervna 2003 pøijede do našeho mìsta historický vlak,
jehož pøíjezd bude vyvrcholením oslav 100. výroèí vzniku první
elektrifikované železnièní dráhy ve støední Evropì.
Jednalo se tehdy o historický poèin obrovského významu nejenom pro
Bechyni a ostatní obce ležící na trase do Tábora, ale i pro celkový
rozvoj železnièní sítì v tehdejších Èechách a celém Rakousku-Uhersku
a já se domnívám, že ještì dnes nedokážeme úplnì jeho význam
náležitì ocenit.
Tato elektrifikovaná tra (stejnì jako v letech 1926 - 1928 vybudovaný
železobetonový most) patøí jednoznaènì k nejvýznamnìjším
technickým památkám našeho státu a je nepochybnì dobøe, že tradice
jízd historickým vláèkem je stále udržována.
Dovolte mi, vážení spoluobèané, abych Vás na oslavy 100. výroèí
„Elinky“co nejsrdeènìji pozval, pøijïme spoleènì vzdát hold jednomu
z nejvýznamnìjších èeských vynálezcù, panu Františku Køižíkovi.
Vìøím, že i díky doprovodnému programu nás èeká velice zajímavý a
pøíjemný den.

Pøed více než sto lety…
S vývojem prùmyslu a modernizace spoleènosti vznikají na konci 19.století vìtší nároky
na spojení obcí a na dopravu. Bechynì, jako proslulé lázeòské mìsteèko, byla typickým
pøíkladem témìø odtržení od hlavních dopravních tras. Osvícené mìstské zastupitelstvo
založilo „ Družstvo bechyòské dráhy „, které pod vedením starosty mìsta MUDr. Hynka
Daniela usilovalo o dopravní spojení s Táborem, popøípadì s Týnem nad Vltavou. Snìm
království Èeského se roku 1896 usnesl, že vyhoví tomuto pøání Družstva a pøevezme
záruku na stavbu této lokální dráhy.
Dráha byla projektována jako parní, ale v té dobì si již vydobyl ing. František Køižík
postavení vynikajícího elektrotechnika, a tak se mu podaøilo prosadit návrh na první
elektrickou železnici v Rakousku - Uhersku.
MUDr. Daniel: „Ministerstvo obchodu uznalo, že èeský jih je hospodáøsky zanedbán a že
tato dráha bude postavena jako první. My pracovali s nadšením a chutí, doufaje pevnì, že
vkrátkosti dojdeme vytknutého cíle.“
C.k. ministerstvo železnic vyslovilo zásadní souhlas pro elektrifikovanoudráhuBechynìTábor pøípisem ze dne 29. prosince 1900, èís.56.041/2. V kvìtnu 1901 byla ve Vídni
udìlena koncese a 19.4.1902 byla tato koncese udìlena bechyòskému družstvu. Téhož
roku se zaèalo s vyvlastòováním pozemkù pro stavbu dráhy. Nebylo to však vždy
jednoduché, zvláštì majitelé polností se nedovedli rozlouèit s rodnou hroudou / jedním z
dùvodù byl i obava z požárù od elektrických jisker, aby jim neshoøela polní úroda /. Proto
jetra takklikatá, že nemohla být pro tyto dùvody logicky vedena.

Jaroslav Matìjka

Program oslav 100 let „ Elinky“ v Bechyni
dne 21. června 2003
9,00 hod.
Otevření keramického trhu se soutěží „ O nejhezčí keramický žejdlík
(park mezi hotelem U draka a kulturním domem),
10,00 hod.
Zahájení oslav v prostoru vlakového nádraží Bechyně.
12,00 hod.
Předpokládaný příjezd historického vlaku s účastníky slavností z
Tábora,
Program oslav v době mezi příjezdem a odjezdem historického vlaku:
- položení kytice k bustě F. Křižíka
- vyhlášenívýsledků soutěže „ O nejhezčí keramický žejdlík“,
- uvítání čestných hostů, slavnostní projev k výročí 100 let el. dráhy
(hosté i účastníci v historických kostýmech), vystoupení
účinkujících (členové divadelního souboru Lužnice, hudební
skupiny, dětské taneční a pěvecké soubory, soubor Pouličníci z
Tábora, harmonikář, soubor lidových tanců z Jindřichova Hradce
zatančí českou a moravskou besedu).
15,40 hod.
Předpokládaný odjezd historického vlaku zpět do Tábora a ukončení
slavnosti.

Ze vzpomínek….

Než začneme vzpomínat na cesty „ Elinkou „, je třeba připomenout
jména lidí, kteří se zasloužili o dobrý chod této dráhy, kteří jí
věnovali mnoho času a energie.
Prvním přednostou železniční stanice Bechyně byl v roce 1903
jmenován pan Quadrát, který byl v roce 1922 vystřídán Václavem
Grunclem a ten poté v roce 1938 Ludvíkem Mrázkem /vynikajícím
hudebníkem, absolventem pražské hudební konzervatoře a
dirigentem válečného filharmonického orchestru/. Následovali
přednostové Mareš a Vít, v r. 1948 B.Prchlík, který zakončil
nadřazenost Bechyně na této dráze, kterou přejímá stanice Tábor.
Dále to byl Frant. Benda, Josef Petřík, M. Fučíková, p. Grygar a p.
Vodák.
Výpravčí, prův odčí a ostatní zaměs tnance nebud eme
vyjmenovávat, protože bychom za ta léta mohli na někoho
zapomenout. Možná někdy příště, až získáme jako pramen
informací kroniku této železniční stanice.

Družstvo se po uvedení tratì do provozu pøemìnilo v akciovou spoleènost „ Místní dráha
Táborsko-Bechyòská „.

Ing. František KŘIŽÍK
8.7.1847 Plánice u Klatov - 21.1.1941 Stádlec u Tábora
„ N eh o n it s e z a
fantasiemi, ale mít radost z
toho, co je. Šťastný člověk,
který pracuje na tom, co ho
těší. Radost z práce je
krásná a veliká a věřím, že s
vytrvalostí musí přijít pak i
úspěch.“
V Bechyni žijí dvě
pravnučky ing. Františka
Kř i ž ík a , p a n í H el e n a
Shooner-Schm ausová a
p a n í J a n a Vy d r o v á Schmaus ová . Dík y jim
vznikl tento medailon.
„Vylez, vylez, ty nezbedná
holko,“ šmátral svou holí
pod gaučem schovanou
zlobivou pravnučku Helenu
starý pán. Jaký vlastně byl? Jak se vypracoval, dnešními slovy, jak se
stal selfmademanem?
Otec Františka Křižíka Václav /* 1803/ byl zřejmě introvert,
když dědictví hospodského v pošumavské Plánici raději vyměnil za
ševcovský verpánek, kde mohl při práci „ filosofovat „. Na jedné pouti
se zakoukal do Marie Bohůnkové z Plánice / * 1803 / . Jejich
šťastnému společnému životu však chyběly děti. Co se jen Mařenka
namodlila, a přece jen 8. července 1847 se jí narodilo vytoužené dítě,
chlapec František. Nebyla již mladice, bylo jí 45 let. Jeho dětství
probíhalo sice v poměrech velice skromných, ale bylo bohaté na lásku
a radosti.
V r. 1853 začal chodit Křižík na plánickou dvoutřídku, pak do
třetí německé třídy, a protože se dobře učil, chtěla mu matka popřát
dobrého vzdělání, proto se rodina přestěhovala do Klatov. Žili v jedné
malé místnosti, otec přištípkařil, matka posluhovala u varhaníka, kde
jí poznal malý studentík Karel Klostermann, který na ni pěkně
vzpomíná ve své knize „ V červáncích mého mládí „. V r. 1857
František dokončil 4. třídu německé školy, učil se dobře, ale peněz se
nedostávalo. Rozhodná paní Křižíková se vydala do Vídně ke svému
bratrovi, dělostřeleckému setníkovi v arsenálu. Pěšky, bez
prostředků. Vracela se ale bez peněz, jen s radou: „Milá Mařko,
kdybys dala hochovi nějaké peníze nebo nějaký jiný majetek, ať
jakýkoli, může o něj přijít vždycky. Dopřeješ-li mu však vzdělání další,
umožní mu nabytí majetku, o který jej nebude moci připravit nikdy
nikdo.“
František tedy pokračoval v Klatovech na nižší reálce, která
trvala dva roky. Co dále? Rodina zvolila studia v Praze, ovšem kde vzít
prostředky na studia, bydlení, stravu? Opět ta praktická a rozšafná
matka sehnala všelijaké známosti a tak mohl František v r. 1859
nastoupit do německé reálné školy v Praze v Karmelitské ulici. Jak žil?
„ Bydlel „ u krejčího Sládka, spal pod kuchyňským stolem, za nocleh
učil mistrovic děvčata. Tři obědy měl zajištěny v klášteře u sv. Tomáše,
čtvrtý u sestry řádového provinciála, pátý oběd u p. Kovařovice.
Večeře měl ze zásob, které mu maminka jednou měsíčně nosila
pěšky z Klatov. Byl stále hladový, nevyspalý, přetížený, a tak není
divu, že mu učení (hlavně němčina), ze které propadl nešlo tak, jak
doufal. Již druhý rok bydlel jinde, u Havlíků, v jednom pokoji se
tříčlennou rodinou. Rok opakoval, pak přešel na českou reálku v
Panské ulici, kde dokončil střední školu. To se již zmohl na studentský
pokojíček a řádnou postel u své sestřenice Roubíčkové na
Senovážném náměstí. Měl již i lepší kondice a i jiné výdělky, takže
mohl ulevit svým rodičům s podporami.
Měl rád studentský společenský život, navazoval četná
přátelství s pozdějšími významnými osobnostmi /Julius Zeyer a jeho
bratr Jan, Goetz, J. Thomayer a další/. Rád zpíval, byl členem spolku
Hlahol, divadlo hrál jen jednou, zato rád maloval dekorace a kulisy.
V r. 1866 dokončoval reálku, ale neměl prostředky na
maturitní taxu, takže na techniku byl přijat pouze jako mimořádný
posluchač. Ve 2.ročníku přerušil studium a nastoupil v Kaufmannově
továrně, která vyráběla a instalovala signalizační zařízení. V r. 1870 si
podal žádost k Ferdinandově dráze do Vídně, byl přijat a v srpnu
nastoupil službu v Olomouci, pak byl přidělen do Brna, kam se po
smrti otce přistěhovala za ním matka. Když byl však přeložen do
Krnova, odmítla jet s ním mezi Němce. Cítil se zde také osamělý a
chtěl se i oženit. Vybral si Pavlínu Štulíkovou ze mlýna z Dolů u Luže,

která mu pak byla oporou po celý
společný život. Oženil se v r.
1872. Pavlíně se také v Krnově
nelíbilo, proto Křižík požádal o
přeložení, dostal se do Plzně,
kam se za nimi přestěhovala i
maminka. Přicházely děti, ale ne
vždy s nimi Křižíkovi prožívali jen
radosti a štěstí. Přicházely i
nemoci dětí, ba i úmrtí. Z osmi dětí
přežily do dospělosti dvě dcery:
Růžena a Anna a syn Jan. Když
ve svých 22 letech na plicní
chorobu zemřel František, bylo to
i na statečnou Pavlínu
přespříliš. Nicméně i se svou získanou srdeční chorobou táhla
rodinnou káru dále, starala se vzorně o domácnost, manžela, děti i
vnoučata. Co se v životě našetřila a nastarala. Ale i poct a úspěchů
svého muže se dočkala, i dobrého živobytí, i když nikdy se u Křižíků
nezpychlo ani neplýtvalo.
V r. 1878 jel Křižík na vyzvání
na světovou výstavu v Paříži. Zde
ho ruský atašé Izvolskij upozornil
na vynález Jabl očkova:
o b louk ovo u la mpu , zva n ou
Jabločkovova svíčka. Ta ho tak
zaujala, že si kromě služby u dráhy
najal malou dílnu a vyráběl
zlepšené obloukové lampy, lampy
s posuvnými uhlíky. Teď si ho
rodina teprve neužila.
Zpočátku měl dva dělníky, bratry Heřmánkovy, kteří se pak s
ním přestěhovali do Prahy a nikdy ho neopustili. Když se ho po létech
vnoučata vyptávala, jak se takový vynález dělá, smál se a říkal: „Ani
dobře nevím, jak jsem na to přišel. Tak jsem si tak hrál po večerech a
najednou to dobře svítilo a vůbec, vynálezy dělají lidé jen z lenosti, aby
sobě nebo druhým práci usnadnili.“ Křižíkova lampa pod názvem
Plzeňská lampa byla vystavena r. 1881 v Paříži. Ze skromnosti ji
nenazval ani svým jménem. Zakoupila ji Anglie, Amerika, Francie,
Německo. Jeho lampy osvětlovaly i slavnostní představení při oslavě
narozenin císaře pána a to živé obrazy v divadle i na náměstí.
To se již o Křižíkovi vědělo po celém světě. Dostal velmi
lukrativní nabídku do Londýna, ale ani na naléhání manželky nabídku
nepřijal. Je Čech a chce pracovat pro svou vlast. Nepatřil k těm, kteří
se dali odradit českou nevraživostí k velikánům svého vlastního
národa.
V r. 1884 se rodina stěhovala z Plzně do Prahy. Křižík si
založil dílnu na elektrické potřeby v Karlíně. Práci pro sedm dělníků a
sebe sháněl po celém Rakousku. „První naše dodávky byla
osvětlovací zařízení továren a obchodů, najmě cukrovarů, papíren,
přádelen apod. Např. cukrovar v Nymburce, papírna ve Vraném n.Vlt.,
továrna na sukna v Žirovnici… Nestačilo však dodávat jenom prostá
svítidla, obloukovky nebo žárovky. Tehdejší doba žádala vkusných, ba
parádních a složitých lustrů a svítidel, a proto jsem hned v prvních
letech zavedl ve svém karlínském závodě výrobu lustrů, což byl první
podnik tohoto druhu v Čechách.“
František Křižík prosazoval průmyslovou výstavu v Praze.
Věděl, že takovýto podnik má velký význam nejen individuelní, ale i
národnostní. Proto němečtí průmyslníci návrh stále oddalovali a
všemožně intrikovali. Návrh byl však prosazen, hlavně díky
neústupnosti Křižíka, rozhodlo se, že se výstava bude jmenovat
Jubilejní / na paměť první průmyslové výstavy na evropské pevnině v
Praze r. 1791 při korunovaci Leopolda II. za krále českého / a konat se
bude v roce 1891. Na velkolepou výstavu přijížděli Slované ze všech
koutů světa. Samozřejmě všechny oslnila Křižíkova fontána.
„Napjal jsem všechny síly a nešetřil jsem obětí, abych se na
výstavě uvedl co nejlépe…Mezi nejproslulejší výstavní předměty patřila
moje světelná fontána, kolem níž se večer soustřeďoval život celé
výstavy a jež byla zdrojem a podněcovatelem nezapomenutelného
vlasteneckého nadšení. Dno fontány bylo ze silného skla a pod ním byly
ručně regulované obloukovky s parabolickými reflektory z hliníkového
plechu. V horním bazénu fontány bylo kolem středního střiku 14
menších střiků ve dvou soustředných kruzích a byly osvětleny celkem
16 lampami. Voda pak stékala třemi vodopády do spodního bazénu,
každý vodopád byl osvětlen dvěma lampami. Ve spodním bazénu bylo
šest střiků, každý osvětlen jednou lampou, fontána měla tudíž 22
obloukovek pod skleněným dnem. Zbarvení světla se dosáhlo
různobarevnými skly, upevněnými ve čtyřech polích železného rámce,
který se otáčel nad lampami. Lidé obsluhující fontánu vyměňovali v
přiměřených intervalech rámy s barevnými skly nad jednotlivými
lampami a tím vznikala ve vodních tryscích velmi pestrá hra přečetných
barevných odstínů."

V r. 1892 koupil Křižík v Praze-Karlíně pozemek, na kterém
postavil dva obytné domy, za nimi pak budovy tovární. V přízemí byly
obráběcí stroje, na dřevěné galerii pracovali mechanici. Dále to byla
slévárna, kabelovna, niklovna a velké skladiště. Začala fungovat v r.
1894, ale téhož roku vyhořela. Pojišťovna nechtěla hradit ani
polovinu, přesto Křižík nepropustil ani jednoho z 200 dělníků. Za tři
měsíce byla postavena nová budova, ale znamenalo to velké finanční
zatížení pro celou rodinu. Paní Pavlína šetřila jak se dalo, jen aby se
rodina zbavila dluhů. Dcera Růžena se provdala za majetného Viktora
Troltsche z Kroměříže, který se stal obchodním ředitelem a také
přinesl do podniku kapitál. Ale i lásku a rodinnou pohodu. Měli spolu tři
dcery: Marii, Annu a Eleonoru. Dcera Křižíka Anna si vzala Gustava
Schmause, jejich syn Gustav byl otcem na začátku zmíněných
pravnuček ing. F. Křižíka.

„Vůdčí pohnutkou mojí práce byla snaha se vyrovnat
druhým a zejména dokázat, že co dovedou cizinci, dovedeme i my,
Češi. Proto jsem se také do všeho „ pletl „, třebas jsem si bylvědom, že
to není obchodní a že bych získal daleko více, kdybych se soustředil
na velkovýrobu několika předmětů.“
V době výstavy pořídil Křižík na své náklady první
elektrickou dráhu v Praze, vedla z Letné na výstaviště. V sobotu 18.
července 1891 vyjel první vůz, řízený samotným Křižíkem. Trať byla
jen 800 metrů dlouhá. Smával se Křižík při vzpomínce: „Lidičky, ono to
nebylo ani kilometr, ale koncesi jsem měl jako na Severozápadní
dráhu šest ministrů se na to muselo podepsat a ještě císař pán, než
mě dovolili s tím vagonkem vyjet.“ Později byla prodloužena až k
místodržitelskému letohrádku. Byla to první dráha v Rakousku s
kladkovým svodem a podzemním přívodem proudu.
Pokud měl čas, vyhledával rád společnost, tanec, divadlo,
hudbu. Měl velký smysl pro humor. Rád večer chodíval na skleničku
piva k Pinkasům.
Na výstavě r. 1908 vystavoval svůj nejnovější typ elektrické
lokomotivy. Dodal lustry do znovuvystaveného Národního divadla po
požáru, provedl osvětlení v Písku, Jindřichově Hradci a další a další.
Bylo těch vynálezů a realizací bezpočet, ale toto není medailon
odborný.
V r. 1896 po třech letech tahanicí od návrhu schválila
městská rada tento návrh na vybudování elektrické dráhy v Praze.
Trať vedla z ulice Na Florenci u nynějšího Masarykova nádraží, vedla
Palackého /Křižíkovou/ třídou v Karlíně, dále do Libně a k
Českomoravské továrně do Vysočan. Celý rok chodil Křižík v ranních
hodinách po silnici k Invalidovně a počítal lidi, kteří zde projdou oběma
směry, aby měl jistotu s využitím dráhy, investice byly veliké. A tak
první tramvaj zahájila svůj provoz 19. března 1896, měla 12
motorových, 5 vlečných a 3 nákladní vozy. Jezdilo se od šesti do
dvaadvaceti hodin v intervalech 10 minut.

V r. 1905 byl František Křižík jmenován členem Panské
sněmovny císařem Františkem I., r. 1906 byl jmenován čestným
doktorem věd, r.1909 předsedou rakouské železniční rady…Účastnil
se se svou chotí Všeslovanského sjezdu v Sofii. R. 1911 dostal licenci
pro zařizování elektrického osvětlení vlaků podle anglického patentu
Vickers, dodával jej rakouským i jiným drahám, a když tento patent
podstatně zdokonalil, dostal objednávky i pro samotnou Anglii. Tam
byl osobně a po exkurzi závodu se rozhodl, že si pořídí i vlastní
slévárnu, koupil v Kolíně starý lihovar s volným stanovištěm, přistavěl
ocelárnu, slévárnu oceli i litiny, kabelovnu, modelárny, oddělení pro
spřádání drátů a montovnu strojů. Postavil více než sto městských
elektráren, 13 elektrických drah, 16 výstav, 15 nádraží, instalace a
osvětlení mnoha veřejných budov, velkostatků a zámků.
Do konce svého života se zajímal o všechny technické
novinky, přemýšlel o jejich řešení. Poslední léta pobýval částečně v
Praze v Korunovační ulici, částečně v Bechyni u dcery a ve Stádlci u
Tábora u syna Jana, kde 22. ledna 1941 zemřel. Pochován byl na
vyšehradském Slavíně.
Zbudoval první elektrickou dráhu v Rakousku v letech 19021903 Tábor-Bechyně…...
-ap-

Vlastnoruční Křižíkův životopis

Téhož roku sestrojil Křižík i svůj první elektrický automobil,
byl podoben kočáru, měl 5 koňských sil. Ve sféře městských
elektrických drah je třeba jmenovat i plzeňskou dráhu Bory-Lochotín,
Nepomucká třída-Škvrňany, Plovárna-náměstí, v Hradci Králové trať
od nádraží do města a do Kuklen, i trať městské dráhy DubrovníkGruž.

Zámek ve Stádleci

Stoleté výroèí elektrické dráhy Bechynì-Tábor
Letos 21. èervna 2003 slavíme velké, stoleté narozeniny
elektrické dráhy, dùvìrnì zvané „ Elinka „. Skuteènì dráha BechynìTábor a ne naopak, protože myšlenka tohoto spojení vznikla v Bechyni.
Pøípravné práce v terénu byly zahájeny již v roce 1901,
vlastní stavba zaèala v r. 1902. Zaèalo se postavením elektrárny v
Táboøe, která zajišovala využití proudu pøes den pro dráhu, v noci pak
pro osvìtlení Tábora.
Bylo nezbytnì nutné pøemostit Lužnici v Táboøe. Velkorysou
stavbu mostu provedla firma Mostárna bratøí Prášilù a spol. v PrazeLibni po úpravì terénu. Most má 174 m délky a 20 m výšky nad
hladinou øeky. Viadukt se skládá ze tøí klenutých obloukù po 12
metrech, jeden na pravém a dvou na levém bøehu a dvou otvorù o 36 m
a 60 m, které jsou propojeny dvìma ocelovými dolù obrácenými
poloparabolickými nosníky.
Stavební práce na trati zajišovala firma J. Kubíèek a spol.,
stavbu budovy centrály v Táboøe V. Tiebl. Strojní a elektrická zaøízení,
elektrickou výzbroj vagónù a trati byla zadána firmì Køižík, dodávka
vagónù firmì F. Ringhoffer. Všechny tyto firmy dodržely stanovené
termíny, takže již 1. èervna 1903 mohl vyjet na pokusnou jízdu první
vùz.
Slavnostní první veøejná jízda probìhla 21. èervna 1903, tedy
pøesnì v sobotu pøed sto lety. Této zahajovací jízdy se zúèastnila øady
osobností veøejného života: místodržitel èeského království hrabì
Coudenhove, pøedseda zemského výboru hrabì Schönborn, nejvyšší
maršálek království kníže Jiøí Lobkowicz, hrabì Jan Harrach, vynálezce
ing. František Køižík, projektant dráhy ing. Rosa a další.
V Táboøe na prostranství pøed nádražím sloužil táborský
dìkan polní mši.
Na každé stanici bylo hluèné vítání a hodnì øeèí - které to
jsou? Stanice s obsluhou v Táboøe, Slapech, Malšicích, Sudomìøicích a
v Bechyni. Zastávky pak v Horkách, Libìjicích, Èenkovì, Tøebelicích,
Všechlapech, Bechyòské Smolèi a Bežerovicích. Tra je dlouhá 24 km a
i když prošla za svou stoletou historií øadou úprav, poskytuje pøíjemné,
užiteèné a romantické cestování, zùstává dokladem technické
dovednostinašich pøedkù.
-ap-

Most přes Lužnici

Šastná léta mládí, veselé jízdy do školy Elinkou. Vyhrazený vagón
„školní mládeže „ byl nejbájeènìjší ráno, kdy jsme se sešli všichni.
Návraty domù byly již roztroušené podle vyuèovacích hodin. Kdo si
myslel, že ráno dohoní ve vlaku uèení, které nestaèil doma, moc se
mýlil. Bylo tam tak veselo a hluèno, že nebyla šance na nìjaké
soustøedìní. Tìch hoblù na kolenou spolužákù, tìch utržených
knoflíkù a poutek. Maminka se zlobila, že si je nepøišívám, nevìøila mi,
že je to práce zbyteèná, vydrží pouze do pøíští cesty vláèkem.
Brzy po výjezdu z Bechynì do tohoto vagónu nechodil
radìji ani prùvodèí. Až jsme se vyøádili, rád mezi nás pøišel, aby
pookøál z našeho nespoutaného mládí. Zážitky byly mnohé, ale jeden
nezapomenutelný nám pøipravil spolužák z Malšic. Byl „ rok
chroustù", nasbíral jich celou krabici od bot a ve vagónu je pak
vypustil. Toho jeèení, pískotu z chlupatých nožièek. Prùvodèí pak
naøídil otevøít všechna okna a potvùrky vyhnat.
V psledním roce mého studia na obchodní akademii již
jezdil do Tábora autobus, ve kterém jsme však ztratili svou
studentskou svobodu a zábavu. Nešlo by vagón pro školní mládež
obnovit?
-A-

Železniční stanice v Bechyni

Již sto let jezdí vlaky na trati Tábor-Bechyně, již sto let
pracují na této trati lidé. Strojvedoucí, vlakvedoucí, průvodčí, údržbáři
a přednostové stanic i výpravčí. Již sto let tu vlaky vozí cestující,
lázeňské hosty, turisty, lidi na nákupy, do nemocnic, na návštěvy, do
práce, domů a také školáky a studenty do škol.
Vzpomínám, že jsem také jel i původními vagónky, říkalo se
jim „ klasičky „. Byly to kratší dřevěné vagóny, asi se šesti úzkými
okénky, která se stahovala tlustými širokými koženými řemeny.
Sedadla byla dřevěná. Když jsem však začal jezdit do Tábora do
školy, byly u ž používány nové červené uzavřené vagóny. Ze dvou
druhů si hlavně pamatuji ty menší, které měly uprostřed vozu posuvné
dveře, které jsme v parných letních dnech ponechávali za jízdy
otevřené a nádherně se v nich sedělo na schůdkách a klátilo nohama
v trávě příkopů. Ty velké vagóny měly uzavřené a od cestujících
oddělené plošiny a v jednom konci vozu umístěné kolo ruční brzdy. To
bylo pro kluky ďábelské pokušení, a tak se holt někdy to brzdové kolo
trochu pootočilo a vlak se přibrzdil. A byl zase malér! Jinak jsme při
svých jízdách žili kolektivně, daly se tak dělat zajímavější lumpárny.
Třeba potají vybírat svačiny z cizích aktovek, samozřejmě z aktovek
dívčích, neboť jejich svačiny byly vždy lákavější a také nehrozil příliš
krutý trest od postižené. Nebo jsme hráli mariáš, což byl v očích
průvodčích hřích přímo smrtelný. Školní mládež měla tehdy
vyhražený svůj jeden vagón a nesměla cestovat v jiných vozech, bylo
to dobré opatření, dospělým jsme nešli na „ nervy". V ranních
hodinách to šlo, i v přeplněném vagóně byl klid, neboť každý se snažil
za hodinu dohnat to, co doma nestačil, věřili jsme, že doženeme své
znalosti. Ale v době Protektorátu, při zatemnění, kdy mohla svítit jen
modravá světélka, se ubohý student nemohl spolehnout na doučení.
Dnes se mnoho mluví o šikaně, ale i mezi námi bylo zvykem, že každý
primán a primánka dostali ve vlaku počátkem roku od nejstarších „
křest „. Každý byl položen na záda na kolenou starších studentů, byl
důkladně natřesen, pak mu byl odhalen pupík a potřen studenou
vodou ze zaroseného okna. A ještě mu byla připomenuta povinnost při
jízdě vlaku přes most v Bechyni nebo v Táboře se modlit, aby vlak z
mostu nespadl. To byl recesistický rituál, po němž se pokřtěný stal
uznaným členem „ školnímládeže „.
Vyprávění je ještě dost, ale přenechám je i ostatním. Čím se
ještě lišil tehdejší vláček od současného? Především zastavil v
každém nádraží vždy přímo proti nádražní budově, na níž bylo vždy
na první pohled patrno, že se v ní žije! Stupátka vozů bývala na všech
zastávkách a všem pohodlně dostupná, ne tak dnes. Kromě
průvodčího ve vagónech jel v motorovém voze vlakvedoucí. Ti se od
sebe lišili tím, že průvodčí měl píšťalku, kterou skutečně na každé
stanici používal, kdežto vlakvedoucí měl blyštící se mosaznou trubku,
na kterou také na každé stanici troubil.
-frk-

Motorový vůz k jízdě pohotový

Elektrárna v Táboře

Mé setkání s Bechyňskou dráhou? Nejdříve jsem propásl spoj od
Prahy z Tábora do Bechyně, nějaký čas jsem jí nemohl přijít na jméno,
jakoby ona za to mohla. Zanedlouho jsem tento elektrický vláček
poznal skoro 17 let jsem s ním denně jezdil do Tábora. Bylo to
krásných 17 let, byli jsme mladí a co může být krásnějšího než mládí.
Bechyňská elektrika, neprávem často pomlouvaná, byla
mým denním společníkem. Poznal jsem ještě původní elektrické
lokomotivy i malé vagonky s plošinkami. Jako studenti jsme zde
prožívalisvé mládí, radosti i starosti,prvé lásky i zklamání.
Vlak odjížděl krátce po šesté hodině. Měli jsme nacvičeno
přicházet na poslední chvíli. Výpravčí byl již na peróně připraven dát
pokyn k odjezdu. My jsme přibíhali, vyzývavě kontrolovali čas na
svých hodinkách a často i naskakovali do rozjíždějícího se vlaku.
Tímto svým počínáním jsme zvedali hladinu adrenalinu v krvi
výpravčích. Když nám vlak náhodou ujel, nebyli jsme smutní a pomalu
jsme se loudali k domovu.
Ve vlaku jsme denně trávili téměř tři hodiny. Co zábavy,
veselosti, smíchu. I šikana se mezi námi vyskytovala. Primánci
začátkem roku, než byli přijati mezi lid studentský, museli se vměstnat
do prostoru zavazadel a zde po určitou dobu setrvat. Zpravidla po 14
dnech byli přijati do cechu studentského a patřičným způsobem byli
pasováni. Doba strávená ve vlaku byla využita k dopsání úkolů,
dotažení učební látky, k naučení a opakování slovíček, básničky,
pochopitelně hlavně k diskuzi…
Obávané i vítané bylo zimní období. Množství sněhových
srážek narušovalo sjízdnost tratě. Docházelo ke zpoždění… Taková
místa, kde pravidelně docházelo k zavátí tratě, byla známá. Koníček u
Malšic a Horecké žmoly. Došlo-li k takové události, bylo nám
doporučeno vlak opustit a vyhledat náhradní spoj. My ve vlaku setrvali
a bránili se tím, že máme zaplaceno až do konečné stanice. Přemístili
jsme se do jednoho vagónu, do kterého jsme nanesli i zásoby topiva z
ostatních vagónů. Bylo veselo, zpívalo se, hrály se různé hry, ale
hlavně jsme se těšili z toho, že již dnes do Tábora nedojedeme.
Pečlivě jsme shromáždili zásoby jídla a dohodli se na jejich
rozdělování. I tady jsme se řídili společenskými zákony, dívky měly
přednost výběru. Těšili jsme se, že budeme ve vlaku nocovat. Ani
jednou se tak nestalo. Vždy se podařilo trať prorazit a pokračovat v
jízdě. Jen jedenkrát, když zastávka trvala déle, stopili jsme veškeré
zásoby uhlí, museli jsme udělat výpravu na sněžníky. Domů jsme se
tenkrát vrátili kolem 22 hodiny, a to již na nádraží na nás čekali rodiče,
litovali nás a již na nádraží doplňovali naše vyhládlá těla….
Bechyňku jsem neopustil ani v době pozdější. Denně jsem
jezdil do zaměstnání. Často jako dospělí jsme žehrali na
neukázněnou, nevychovanou a hlučnou mládež. Najednou jsme
zapomněli, že i my jsme byli stejní.
-dr.B-

Dělníci a montéři na stavbě trati

Byla válka. A pro nás studenty dojíždìjící dennì do školy v Táboøe, pøineslo toto
období všechny potíže, které pøímo souvisely s dobou. Pøeplnìné vlakypro malý poèet
spojù, špatnì vytopené nebo vùbec nevyhøáté, pro zatmìní neosvìtlené vagony,
rozbitá okna, kde bylo sklo nahrazeno døevìnou pøekližkou. Cesta do tábora trvala 1a
pùl hodiny, protože osobní vlaky byly kombinované s nákladními a vevšech stanicích
se „ šíbovalo“. Lokomotiva táhla 4-5 vagonù, pøi stoupání do Horek èasto nestaèila
dechem a jela tak pomalu, že za pìkného poèasí bujná mládež vyskakovala z vagónùa
šla podél trati kus cesty s vlakem pìšky. Nad èastým velkým zpoždìním smìrem do
školy jsme se my, studenti,pochopitelnì netrudili, o to smutnìji jsme se tváøili, pokud
se spoje zpozdily cestou domù. V zimì sepárkrátstalo, že vlak ráno skonèil vzávìjích,
kde jsme trèeli až doveèera.Po uvolnìní trati jsme pak jeli rovnou do Bechynì.
Z mého líèení logicky vyplývá, že lid studentský trávil ve vlaku daleko
vìtší èást dne, než jednes obvyklé. V teplém období nám bylo hej! Ráno v 6 hodin, kdy
vlak vyjíždìl,už bylo denní svìtlo a my jsme mohli v pøípravì do školyrychledohánìt,
co jsme doma zameškali. Zvláštì pak pøed konferencí bývalo ve školních vagonech
ráno nápadné ticho.V zimìvšak pøi špatné viditelnosti pøi modrém svìtélku blikajícím
u stropu mìlo krácení dlouhé chvíle zcela jiný charakter. Èást osazenstva hrála rùzné
karetní hry, samozøejmì o sirky, jiná skupina zpívala sborovì od rùzných odrhovaèek
až po tehdy moderníšlágry,hrálo se na „tichou poštu“, „všechno lítá co peøí má“ apod.
Nechybìly ani rùzné zlomyslnosti, jako tøeba schovávaní aktovek, zašívaní rukávù,
nucené odevzdávání „desátkù“ z pøibalených svaèin atd. Pøípadné lotrovinky se však
nikdy nezvrhly ve vyslovenéprojevy vandalismu.Nìkteøí prùvodèí, mezi studentstvem
neoblíbení, nebyli k drobným výkyvùm normy pøepravního øádù dost tolerantní.
Jednou v euforii radostné pøedtuchy blížícího se volna dva starší studenti se snažili
køídou na dveøích vagonù logaritmicky dokázat, že budou za 10dní Vánoce. My mladší
jsme je nadšenì a halasnì povzbuzovali. Pan prùvodèí nám všem sebral legitimace,
hrozil vylouèením z pøepravy a pøedvedl nás v Bechyni k pøednostovi stanice. Pan
pøednosta Mrázek byl rozumný. Spravila to pìtikoruna pokuty, domluva a povinnost
umýt dveøe.
Všechny vzpomínky i na prožité nepohodlí jsou s odstupem èasu hezkéa
milé. My jsme byli tenkrát mladí.

-SK-

ELINKA KLUB
Studijně zábavní Elinka klub stál každé ráno přistaven na
bechyňském nádražíčku označen tabulkou Školní mládež. Za nepříliš
vydatného osvětlení v zimním období, nebo z jara na podzim už v
denním světle jsme pilně doháněli, co jsme zapomněli nebo
zanedbali, někdy i dopsali, co doma nenapsali. Když jsme se
odpoledne vraceli do Bechyně, byl školní vagón spíš klubem zábavy.
Dáno hodinou a dvaceti minutami opatrné jízdy elektrické dráhy mezi
Táborem a Bechyní, gymnazisté osm let, studenti obchodní akademie
čtyři roky a obchodní školy či jiných škol dva roky, patřili do cestovního
Elinka klubu.
Přestup na školu v Táboře znamenal, že místo před osmou
pro pár minut chůze do obecné školy na Libušině třídě, táborští
prvňáci, gymnazisté, primáni v jedenáctém roku života, opouštěli
maminku nejdéle po šesté. Dlouholeté dojíždění do školy bylo a
zvláště ve vzpomínce je celým kusem života. Byla to někdy i záležitost
vrcholného sportovního výkonu. Když jsem z nějakého důvodu
otevřel oči až po šesté a měl deset minut do odjezdu vlaku, vyrážel
jsem z domova jako sprintér a někdy naskočil do rozjíždějící se Elinky.
Když bylo ještě méně času, běželo se rovnou přes most na zastávku a
na mostě nám fandili kamarádi z oken školního vagónu. Moje
nejbizarnější vzpomínka na dojíždění do Tábora je z února roku 1947.
Byla to poslední pravá zima, kdy mrzlo už od listopadu a v únoru leželo
přes půl metru tvrdého sněhu. Ještě podle válečného zvyku platila
pracovní povinnost a obyvatelé s lopatami v celých pracovních četách
prohazovali silnice a dráhu. Pro nedostatek uhlí jsme se učili na
směny a já jezdil na odpolední. Tehdy do rána napadlo asi dvacet
centimetrů prašanu a v poledne se zdvihl vítr a začal zasypávat
vysoké úvaly sněhových hradeb okolo cest. Jel jsem poledním vlakem
a za Malšicemi Elinka uvízla v zaváté dráze. Vagóny se proměnily v
chaty polárních traperů a začaly se počítat lopatky uhlí a odhadovat
čas, který bude nutno vydržet uprostřed zasněžené pláně. Pak jsem
se dozvěděl, že Elinka byla uvolněna až druhý den. Celé odpoledne a
noc strávili cestující u kamínek, kterými se vytápěly vagóny. A kde
jsem byl já? Chodil jsem celou zimu ve sportovním oblečení, a tak,
když se ukázalo, že Elinka bude trčet ve sněhu kdoví jak dlouho,
vystoupil jsem na ledovou pláň a šel pěšky domů. Sníh byl tak ulehlý,
že jsem se vůbec nebořil, došel jsem na silnici a pak přes Malšice
pochodoval do Bechyně. Na Třebelickém vrchu, kde byly okolo silnice
třímetrové hradby vyházeného sněhu, bylo naváto sněhu do roviny.
Musel jsem tedy pokračovat poli a pak okolo Černýšovic přes lesy,
přes zmrzlou Lužnici domů.
Cestovním Elinka klubem prošly všechny generace
bechyňských studentů a můžeme dlouho vyprávět naše příhody a
zážitky. Kde je plný vagón školní mládeže, tam je živo a veselo a jak to
patří i rozpustilo, a tak se toho přihodilo.
-M.Č-

Náš vláèek. Slyšela jsem již mnoho pojmenování tohoto stroje,
který dle snad všech názorù už pomalu patøí do technického muzea: Elinka,
Bechyòka, Courák… Nezáleží na tom, jak ta pojmenování znìjí, stále oznaèují
jediný mechanizmus, jehož historieje nám odmalièkavtloukána do hlavy: první
elektrifikovaná dráha ve støední Evropì, technický zázrak, pan Køižík, proè
zrovna Bechynì-Tábor a mnoho dalších informací. Mnohá z nich se mi už
dávno vykouøila z hlavy, rùzná èísla a tak, znáte to, ale je mnoho vìcí, na které
nikdy nezapomenu a to nejsou dataani parametry, jsou to mé dojmy, když jsem
poprvé nastoupila do útrob našeho vláèku, vzpomínky na léta, kdy mì každý
denvozil za studiem a mnoho pøátelství tam navázaných.
Moje první zkušenost s ním byla, když mi bylo asi ètyøi nebo pìt let.
Byl to výlet s mou maminkou, bratrem, maminèinou kamarádkou a jejími
dìtmi. Pamatuji si, jak mi pan prùvodèí, velký zavalitý pán s hustým
plnovousem cvakal jízdenku, takovou tvrdou malou kartièku, ne žádný kus
papíru z poèítaèe jako dnes, byla to opravdová jízdenka. Milovala jsem tyto
cesty, když bylo krásnì i když pršelo, výhled na pomalu míjící krajinu kolem se
mi vryl do dìtskéduše.
A pak nastal zvrat v mém životì. Když mi bylo jedenáct, zaèala jsem
dojíždìt do Tábora do školy, takže se z vláèku stalo mé každodenní prostøedí a
urèitì mi i zevšednìl. Už nikdy na mì neudìlal takový dojem. Zaèala jsem být
spíš kritická k pomalosti, nepohodlnosti, k oknùm, která se v létì nedají otevøít
a v zimì pro zmìnu zavøít, vìènì nefungujícímu topení. Je spousta vìcí, co by
se dala vylepšit, protože mi vìøte, že není nic, co by bylo víc nepøíjemné, když i
skrz zavøená okna za deštì teèe voda, máèí vám všechny vìci a obleèení. Ale
kam se všechny zápory techniky hrabou na èasto dech prùvodèího èpící po
alkoholu a uniforma zapáchající cigaretovým kouøem. Køièí, a nedìláte hluk,
pøitom jediné, coje slyšet, jejeho nakøáplýhlas.
Ale zas ne všechno je tam tak hrozné, jak byse teï mohlo zdát,zažila
jsem tam i mnoho krásných chvil. Jednak máte skvìlou pøíležitost za dlouhou
dobu cesty dohnat to uèení, u kterého jste pøedešlý veèer usnuli, ale nejen to.
Poznala jsem tam mnoho lidí, dnes už mých dobrých kamarádù a prvním, co
nás sblížilo, byly hovory pøi ukrácení dlouhé chvíle. A to nejdùležitìjší, co mi
vláèek pøinesl, byla i moje první velká láska.
Dnes už nevyhledávám tento zpùsob dopravy. Je to zdlouhavé a
když uvážíte, že cesta do Tábora je autobusem o 10 Kè lacinìjší než vlakem a
ještì ušetøíte pùl hodiny života, není co øešit.
-J.V.-

Všední nostalgie
Za okny se míhá malebná krajina jihočeská, se svými
roztroušeným vískami. Lehce zvlněnými poli, jež lemují husté
remízky a řídké borové lesy. Rybníčky, v nichž se oblaka honí od
úsvitu do soumraku a v noci jsou plné hvězd.
Sedím ve vlaku na trati Bechyně-Tábor, která má ve své
historii skutky odvážné i průkopnické, jakým byla dozajista i stavba
unikátního mostu, ne náhodou nesoucí jméno duhy přes řeku
Lužnici těsně před Bechyní. S tratí je neodmyslitelně spjato též
jméno vynálezce a konstruktéra, autora celého projektu ing.
Františka Křižíka.
Jízda vlakem po této trati patří bezesporu mezi zážitky
poetické, obestřené zvláštním závojem nostalgie, avšak dnešními
uchvátanému člověku se může zdát příliš pomalá.
Pavel Kůrka, SPŠK

Cestou necestou
Jako každou neděli se vydávám na strastiplnou cestu do
města svých studií. K této cestě patří i cesta mezi Táborem a
Bechyní pověstnou „ Bechyňkou „. Dalo by se říct, že po cestě
nacpaným autobusem, kde je vydýchaný vzduch a je běžné i
hádání o místo s místenkáři, se na cestu „ Bechyňkou „ těším. Sice
už asi v půli cesty začnou padat hlášky typu: „No, my snad stavíme
u každého buku“ nebo „Hm, tak dneska fakt jedeme. Třicítkou“. Ale
to nám nedá, abychom těch 25 kilometrů čili paradoxně téměř
hodinu jízdy neprožili smáním se nad víkendovými zážitky a ze
svých zásob vezených z domova / např. řízečky, karbanátky, občas
i pitivo / si neudělali malý, společný vlakový piknik.
Martina Kovářová, SPŠK

Trasa Tábor-Bechyně
Již sto let, den co den vyráží „ Bechyňka „ z nádraží na
trasu Tábor-Bechyně. Cestou staví ještě v dalších městečkách a
vesničkách. Jízda trvá asi 50 minut. Někteří lidé, například studenti
přijíždějící do školy nebo vracející se domů, se mohou cestou
kochat krajinou, překrásným pohledem na řeku Lužnici a při
přejezdu bechyňského mostu si mohou i něco přát. Jestli se jim
přání splní, to nevím, ale pěknou vzpomínku zaručuji. Když
lokomotiva s dvěma vagónky dorazí na konečnou, lidé se
rozutečou za svými všedními povinnostmi. Nikdo se už nezasní
nad tím, jaké to mohlo být před dávnými časy, kdy „ Bechyňka „
vyjela na svou kolej poprvé. Myslím si, že je to veliká škoda,
protože na minulost by se nemělo tak snadno zapomínat.
Renata Špásová,SPŠK

Bechyně vítá první vlak

Závidím tìm pasažérùm z idylických dob nebo z úhlu svého vìku závidím
mládí? Ke konci roku 2001 jsem mìsícden co den jezdila do Tábora z Bechynì a zpìt. Již
to nádraží v Bechyni i jinde, kde jsou ty èasy, kdy si každý pøednosta stanice piplal své
teritorium, aby bylo útulné, v poøádku, s kytièkami a vysypanými cestièkami? A to širší
okolí nádražních ploch! Pokladna oproti vyvìšené tabulce s otevíracídoboubyla otevøena
maximálnì 10 minut pøed odjezdem, když i mladším je jasné, že ti starší se musí
vyškrábat do vagónù z peronu silou svých paží, nohou a vùle a nemohou na poslední
chvíli naskakovat do vagónu. Nezájem personálu se zøejmì odráží i pak na chování
cestujících. Nastoupíte v Táboøe, v kupé 1-2 mladí ležící v botách na sedadlech: „Tady je
to obsazené!“ Neuvádím ze slušnosti i mnohá pojmenování. Abychom je nerušili. Pokud
mìl èlovìk tu drzost a do kupé se vnutil, vyslechl opravdu „èistou mluvu“ i o sobì, co si
dovoluje cestovat s nimi. Ne všichni byli takoví, tìm se omlouvám. Pøi nastoupení z
výchozích stanic, a z Bechynì nebo z Tábora, byly podlahy špinavé, odpadkové koše
pøeplnìné, takže se plastikové lahve válely po podlaze, mnohé dveøe byly buï zavøené
nebo mìly dveøe „lítací“, bohužel nesprávným smìrem: do chodbièky, do kupé klim,
klam.
Mùj otec byl mašinfíra, ajsboòák,jak se tehdy øíkalo, prožila jsem s ním jako
dítì na lokomotivì i ve vlacích mnohé hodiny, ale s tím jsem se tehdy nesetkala. Dráho,
dráho, kamjsi došla?
Co se však nepodaøilo pokazit, je ta krásná trasa stále ještì krásnou krajinou
a pøi optimistické pøedstavì zase bude jízda tím fantastickým zážitkem, kde se snoubí
technika s pøírodou.
Díky Vám, pane Køižíku, i Vám, tìmmnohým spolutvùrcùm.
-ap-

Bechyňka - kdo by ji neznal. Pro Bechyni jako jeden z možných
dopravních prostředků. Tedy Bechyňka, rovná se vlak. V době svého
založení Františkem Křižíkem prožívala jistě zlatou éru svého života.
Však to bylo něco jet vlakem, tehdy to byl asi vděčný způsob dopravy.
a dnes? Ani si netroufám říct, že to platí stále, alespoň co se týče
vděčnosti. Vždyť je to spíše za trest jet 24 km do Tábora celou hodinu.
To můžete jet na kole a ještě ušetříte. Ba dokonce ještě se můžete
pyšnit, že jste spáchali něco pro své zdraví. Ale stejně zejména pro ty
z nás, kdo v Bechyni přebýváme jen přechodně Bechyňka, to je
prostě rarita, která k Bechyni zkrátka patří. A vždycky se s námi
doplazila do Tábora v pořádku, takže buďme ohleduplní k jejímu věku
na hlemýždí tempo má již právo, ne? A že je i přesto stále v plné síle, to
nám dokazuje bechyňský most, který se tolik klepe a natřásá, když po
něm Bechyňka jemně přešlapuje. Však tu cestičku má již prošlapanou
za ta léta. Nikam jinam totiž nejezdí. Je naučená směr Bechyně-Tábor
a zpět. To jen já, která jela kdysi poprvé domů ze školy, z obav, abych
těch necelých 30 km dálky zvládla, jsem se jedné paní nesměle
zeptala: Jede to, prosím Vás, do Tábora?“ Po chvilce mi došlo, že se
zřejmě paní musela mou otázkou celkem pobavit, neb mě s
překvapujícím výrazem v tváři uzemnila odpovědí: „No, ono to totiž,
slečno, ani nikam jinam nejede.“
Tak jsem usedla a nechala se unášet krajinou, ačkoliv
možná stejně rudá v obličeji jako právě ta sedačka v „Bechyňce“.
A. Kissová, SPŠK

Buďme shovívaví k názorům zde uveřejněných, ono to s tou
„rychlostí“ není tak zlé.
Autobusu cesta trvá 45 minut, naší elince 50 minut.
Bechyňka
Tento vlak je podle mého názoru největším překvapením
města Bechyně. Mnoho lidí si jej dobírá hlavně pro jeho rychlost. Sice
doba, za kterou ujede trasu Tábor-Bechyně a zpět, není úplně v
pořádku, ale…kdyby vlak nejezdil, asi těžko by někdo poznal táborský
noční život. A jak by se ráno dopravovaly ty davy lidí do práce a do
školy?A večer pak slouží jako půlnoční spoj do Bechyně.
Tento vláček je podle mě mnohdy jediné a i nejpoužívanější
spojení s civilizací. Buďmě za něj rádi.
Klára Malá, SPŠK

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

Vernisáž v úterý 3. června v 17.00 hod.
Výstava potrvá do 11. června 2003

Výstava otevřena od 18. června a potrvá
do 10. července 2003.

Vernisáž 28. června v 18.00 hod.
XI. ročník pořádaný pod záštitou Umělecko průmyslového muzea v Praze.
Výstava potrvá do 5. září.

Pátek 20. června / Velký sál / 20.00 hod.
Vstupné: 150,- Kč / K tanci a poslechu zahraje Bryčka. / Jako hosté vystoupí moderátoři Kateřina Křížová, Vojta Vít a Zdeněk
Zajíček. O předtančení se postará country
klub Chaos a country klub Mix. Na další
přek vapen í se musíte přij ít pod ívat.

Sobota 21. června / Od 9.00 do 18.00 keramický trh v parku u Kulturního domu / Prodej
keramických žejdlíků včetně obsahu piva PLATAN / od 10.00 hod. prodejní výstava keramických plastik v přísálí Kulturního domu.

Sobota 21. června / 11.00 - 15.30 hod.
Prostory vlakového nádraží, Kulturního
domu a parku před KD
Od 11.00 hod. je připraven kulturní program na vlakovém nádraží. Součástí programu je v 11.45 vyhlášení výsledků soutěže o nejhezčí keramický žejdlík.
Ve 12.00 hod. uvítají slavnostní fanfáry
příjezd historického vlaku. Po příjezdu pronese dobový projev starosta H. Daniel a
přivítá čestné hosty současné politické reprezentace. Po skončení uvítání bude pokračovat kulturní program vystoupením
těchto skupin: Countrio, harmonikář Jaroslav Tvrdý, Národopisný soubor z Jindřichova Hradce s Českou a Moravskou besedou, pěvecké sbory ZŠ v Bechyni a Pouličníci z Tábora.

Úterý 24. června /Velký sál / 19.h
Žáci sami sobě. Pořá dá Základní
šk ola - Libušina ulice ve spolupráci s Kulturním domem .

Srdečně Vás zveme do základního kurzu tance
a společenské výchovy.
Kurzovné 900,- Kč / gardenka 260,- Kč. V cenách
není zahrnuto vstupné na prodlouženou a závěrečný věneček. Cena kurzovného obsahuje zápisné,
kurzovné jednotlivých lekcí a společnou fotografii.
Vstupné na jednotlivé lekce 60,- Kč, na prodlouženou 70,- Kč a na závěrečný věneček 80,- Kč.
Lektoři kurzu Jana a Václav Zachovi
Rozpis lekcí:
1. lekce 19. září, 2. lekce 26. září, 3. lekce 3. října,
4. lekce 10. října, 5. lekce 24. října - prodloužená,
6. lekce 31. října, 7. lekce 7. listopadu, 8. lekce
14. listopadu, 9. lekce 21. listopadu - Ukázky stolování, 10. lekce 28. listopadu - Věneček.
Přihlášky a složenky si můžete vyzvednout v kanceláři KD. (381 213 338) Úřední hodiny červen až
září po - čt 7.00 - 15.00, pá 7.00 - 13.00 hod.

Referendum ke vstupu do Evropské unie

MÍSTEM KONÁNÍ REFERENDA

Informace pro oprávnìné obèany o zpùsobu hlasování v
referendu o pøistoupení Èeské republiky k Evropské unii,
které se koná ve dnech 13. a 14. èervna 2003

ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBUŠINA 164,
BECHYNĚ
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu :
BECHYNĚ
DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, 345, 346, 347, 348),
KAŠPARA MALÉHO, KLÁŠTERNÍ, KŘIŽÍKOVA VILOVÁ ČTVRŤ,
LÁZEŇSKÁ, LIBUŠINA ( 23, 24, 50, 51, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 158, 159, 164, 167, 171,172, 173, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 182, 183, 184, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 312),
MASOKRÁMSKÁ, MICHALSKÁ, NÁM. T.G.MASARYKA, OBŮRKA,
PARKÁNY, POD SCHODY, SOUKENICKÁ, ŠIROKÁ, TÁBORSKÁ,
VALTROVA, VĚTROV, ZÁMEK, ZÁŘEČÍ.

Referendum se koná ve dvou dnech:
V PÁTEK DNE 13. ÈERVNA 2003 OD 14.00 HODIN DO
22.00 HODIN
A V SOBOTU DNE 14. ÈERVNA 2003 OD 8.00 HODIN DO
14.00 HODIN.
Podmínky provádìní referenda vèetnì hlasování upravuje zákon è.
114/2003 Sb., o provádìní referenda o pøistoupení Èeské republiky k
Evropské unii a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o provádìní
referenda).
Právo hlasovat v referendu má každý obèan Èeské republiky, který
alespoò 14. èervna 2003 dosáhne vìku 18 let (dále jen "oprávnìný
obèan").
Oprávnìný obèan po pøíchodu do místnosti pro hlasování prokáže
okrskové komisi svou totožnost a státní obèanství Èeské
republiky platným obèanským prùkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem Èeské republiky anebo
cestovním prùkazem. Oprávnìnému obèanovi, který tak neuèiní,
nebude hlasování umožnìno. Je tedy nezbytné, aby oprávnìný obèan
mìl u sebe potøebné doklady.
Oprávnìnému obèanu, který nebude moci hlasovat v okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úøad na jeho žádost hlasovací
prùkaz. Oprávnìný obèan mùže ode dne vyhlášení referenda požádat o
vydání hlasovacího prùkazu písemným podáním opatøeným úøednì
ovìøeným podpisem a doruèeným nejpozdìji 7 pracovních dnù pøede
dnem konání referenda tj. 4. 6. 2003, nebo osobnì do okamžiku
uzavøení stálého seznamu tj. 11. 6. 2003 do 16.00 hod.
Hlasovací prùkaz opravòuje ve dnech konání referenda
hlasovat v jakémkoliv okrsku na území Èeské republiky.
HLASOVACÍ LÍSTEK OBDRŽÍ OPRÁVNÌNÝ OBÈAN AŽ
V MÍSTNOSTI PRO HLASOVÁNÍ.
Na hlasovacím lístku jsou uvedeny dny hlasování o referendu, otázka pro
referendum: "Souhlasíte s tím, aby se Èeská republika stala podle
smlouvy o pøistoupení Èeské republiky k Evropské unii èlenským státem
Evropské unie?", v levé èásti slovo "ANO", v pravé èásti slovo "NE" a
vedle každého z tìchto slov rámeèek. Zároveò je na hlasovacím lístku
uvedeno pouèení o zpùsobu hlasování.
Odpovìï na otázku vyznaèí oprávnìný obèan na hlasovacím lístku tak,
že ji v pøíslušném rámeèku oznaèí køížkem. Køížek mùže být vyznaèen:
1. z rohu do rohu jako ve sportce, nebo
2. ze strany na stranu jako plus .
Každý oprávnìný obèan hlasuje osobnì, zastoupení není pøípustné.
Oprávnìný obèan mùže požádat ze závažných, zejména zdravotních,
dùvodù obecní úøad a ve dnech konání referenda okrskovou komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo místnost pro hlasování, a to pouze v územním
obvodu okrsku, pro který byla okrsková komise zøízena. V takovém
pøípadì okrsková komise vyšle k oprávnìnému obèanu 2 své èleny s
pøenosnou hlasovací schránkou, úøední obálkou a hlasovacím lístkem.
Ing.František Stach-tajemník MìÚ

Město Bechyně oznamuje všem oprávněným
voličům, že na MěÚ v Bechyni, pracovišti
sekretariátu, se mohou v úředních hodinách
seznámit s textem smlouvy o přistoupení České
republiky k Evropské unii.

Zprávy dětí z MŠ Jahůdka
V dubnu jsme pálili čarodějnice Ohnivky na školní zahradě a
navštívili koncert v ZUŠ. V květnu jsme byli na div. představení
Divadelní Bechyně, připravili vystoupení pro KD na oslavu Dne
matek, navštívili nás SDH sbor dobrovolných hasičů a předvedli
hasičskou techniku, opékali jsme špekáčky na Den dětí.
V červnu pojedeme do planetária v ČB, předškoláky přijme pan
starosta na rozloučenou s MŠ v obřadní síni, kroužky „Flétničky“ a „
Zpíváníčko“ naší školy uspořádají koncert „Děti dětem“ a budeme
mít diskotéku pro předškoláky.

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost : ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 293,
BECHYNĚ
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu :
BECHYNĚ
ČECHOVA (294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 305, 306, 307,
308,309, 310, 311, 399), FÁBEROVA (377, 378, 379, 380, 382,
383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395,
396, 397, 398, 400), LÁZNĚ (202), LIBUŠINA (160, 161, 163, 165,
166, 169, 170, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 194),
NOVODVORSKÁ, PLECHAMR, SÍDL. OBRÁNCŮ MÍRU.
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost : KULTURNÍ DŮM, U NÁDRAŽÍ 602,
BECHYNĚ
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu :
BECHYNĚ
NA LIBUŠI ( 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623,
624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636,
637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649,
650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 763, 989),
PRÁDLO.
SENOŽATY
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost : KULTURNÍ DŮM, U NÁDRAŽÍ 602,
BECHYNĚ
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu :
BECHYNĚ
LÁZNĚ (200, 201), NA LIBUŠI (661, 662, 663, 664, 665, 666, 667,
668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680,
681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693,
694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 717, 824,
825, 826, 827, 828, 829, 857, 858, 859, 891, 892, 920), TYRŠOVA,
U NÁDRAŽÍ.
ve volebním okrsku č.
je volební místnost : KLUBOVNA MO ČRS, U NÁDRAŽÍ 610,
BECHYNĚ
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu :
BECHYNĚ
LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915,
916, 917, 918, 919, 948, 949, 950), SÍDL. 5.KVĚTNA, U
VODOJEMU, ZA TRUBNÝM.
ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost : DOMOV MLÁDEŽE, PÍSECKÁ 365
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu :
BECHYNĚ
ČECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 264,
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278,
279, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 899, 900, 901, 902, 903, 904,
905, 906, 945, 947), GABRIELOVA, PÍSECKÁ (198, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219,
261, 262, 275, 357, 358, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373,
374, 375, 376, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 755, 756, 757, 758,
759, 760, 761, 762, 823, 830, 856, 887, 888, 889, 890, 944, 988),
ŠKOLNÍ, U STADIONU, ZAHRADNÍ.
ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost : HVOŽĎANY-ŠKOLA
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu :
HVOŽĎANY
Pozn: Je-li ve volebním okrsku obsažena celá část obce nebo ulice,
nejsou vypsána čísla popisná (popř. evidenční).

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
Úspìch kanoistù Jiskry Bechynì
Deblkanoisté Michal Háša a Jan Pazourek ml. se o víkendu 10. - 12.5
zúèastnili mistrovství Èeské republiky ve sjezdu na divoké vodì na jedné z nejtìžších tratí
v Èechách, ve Špindlerovì Mlýnì. V tomto kvalitnì obsazeném závodì dopádlovali na
vynikajícím 8.místì a tím potvrdili svoji vynikající letošní formu. Oproti loòskému
12.místu v pohárovém žebøíèku se letosv prùbìžném poøadípohybují na 7. 8.místì.Toto
umístìní potvrdili i týden pøed mistrovstvím ÈR, na 5. a 6. podniku Èeského poháru na
Otavì, kdeve sprintu osadili 10.místo av dlouhém sjezdu 8.pøíèku.
V tomto termínu se další závodníci zúèastnili tradièního tzv. veøejného
závodu ve slalomuv Táboøe. Bratøi Mìšanové ml. zvítìzili v sobotu iv nedìli na deblkanoi
a stali se celkovými vítìzi této kategorie. Tomáš Macášek v kajaku mladších žákù byl po
obadny druhý. FrantišekUhlík vkajakumužù skonèil vsobotutøetí av nedìli pátý.
10. a 11.5. se jel 1. kontrolní závod žactva ve slalomu v Èeské Lípì. Tomáš
Macášek v sobotuobsadil 7.místo a v nedìli 6.místo. Ludvík Medøický dojel v sobotu na
16.místì a v nedìli na 14.místì. Silva Mayerová obsadila v sobotu 10.pøíèku. Bohužel v
nedìli vyplavala v první jízdì a závod nedokonèila. Musím podotknout, že tra pro tyto
desetileté závodníky byla velice obtížná, ale pøesto se naši závodníci s touto tratí docela
vypoøádali.
Josef Macášek
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Suchanová Marie, Hovorková Pavla
Jeřábová Ludmila
Babíková Jarmila
Stach Ladislav, Cíchová Aloisie
Kuchařová Vlasta
Kramář Zdeněk
Hamerle Antonín
Svoboda Josef, Váňa Ladislav,
Jarošová Marie
Petráň Ladislav, Bureš Jaroslav,
Sládková Marie
GRATULUJEME

Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

Vítání obèánkù

Dne 24. dubna 2003 byli přivítáni starostou města Bechyně,
Jaroslavem Matějkou, tito noví občánci:
Šárka Krejčová, Karolína Peštová, Adam Zachař, Kristýna Čábelová,
Lucie Janáčková, Václav Filip, Anna Lašáková, Monika Turečková,
Eliška Hrušková, Martin Kofroň, Barbora Růžičková.

Květnový nohejbalový turnaj Zbytku světa BECHYNĚ

Víte, jak třídit odpad v Bechyni?

V sobotu 10.května letošního roku,zorganizovala zájmová
organizace Zbytek světa Bechyně tradiční nohejbalový turnaj trojic.
Do turnaje se přihlásilo 9 tříčlených družstev, které přivítal předseda
organizace pan ing.Břetislav Drexler a popřál všem hodně
sportovních úspěchů.Po několikahodinovém urputném zápolení za
pěkného počasí dospěl turnaj v odpoledích hodinách do finále. Pan
ing.Břetislav Drexler předal jednotlivé ceny podle pořadí, na jakém
družstvo skončilo.

PROČ? Protože nejlepší odpad je ten, který nevznikne, a pak ten, který se
stane surovinou pro další využití.

1.místo obsadilo družstvo PEDAGOG BECHYNĚ ve složení
Dvořák Antonín, Matyš Pavel, Petr Milan
2.místo obsadilo družstvo DOPODNAD BECHYNĚ ve složení
Kadlec Jiří, Rada Pavel, Košek Tomáš
3.místo obsadilo družstvo KYPTA TEAMS TÝN n.Vltavou ve
složení Mikolášek Miroslav, Ďurič Josef, Neruda Miroslav
4.místo obsadilo družstvo ZBYTEK SVĚTA BECHYNĚ ve složení
Wágner Vendelín, Drexler Břetislav, Jirka Václav
5.místo obsadilo družstvo ŽIRAFA BECHYNĚ
6.místo obsadilo družstvo STADION BECHYNĚ
7.místo obsadilo družstvo - PP ŠTOLA BECHYNĚ
8.místo obsadilo družstvo - PEDAGOG BECHYNĚ II
9.místo obsadilo družstvo - TENIS TEAM TÝN n. Vltavou
Po předání cen poděkoval pan ing.Břetislav Drexler všem
účastníkům za předvedené sportovní výkony a pozval je na další
ročník turnaje v roce 2004.
Pořadatelé turnaje děkují všem sponzorům.
M.Beneš

Rozpis utkání FC Bechyně na červen 2003
Muži „A“:
doma: 7.6. s Kestřany (v 17 hod.),
venku: 14.6. v Bělčicích (v 17 hod.)
Muži „B“:
doma: 8.6. s Choustníkem (v 17 hod.), 15.6. se Sokolem S. Ústí (v
17 hod.)
venku: 1.6. v Radeníně (v 17 hod.), 21.6. v Měšicích (v 17 hod.)
Dorost:
doma: 8.6. s AFK Písek (ve 14 hod.), 15.6. s Protivínem (ve 14
hod.)
Žáci:
doma: 7.6. s mužstvem FC Štěkeň, (v 9 hod.),
venku: 15.6. v Hradišti (v 10 hod.)

PRONAJMU VĚTŠÍ ATRAKTIVNÍ
POZEMEK V BECHYNI (Eliáška),
vhodný k rekreaci
nebo na zahradu.

Inf. na tel. 602 181 827

PROTO UKLÁDEJTE:
1. PAPÍR - MODRÉ KONTEJNERY
noviny, časopisy, prospekty a letáky, počítačový papír, sešity, knihy,
balicí papír, kartony, rozložené krabice, lepenka - VŠECHNO
NEZNEČIŠTĚNÉ!
Nepatří sem - použité papírové pleny a další hygienické potřeby,
mastný a mokrý papír, nápojové krabice od mléka a limonád
/TETRAPAK/, voskovaný papír, celofán, mikroten, uhlový papír
(kopírák), pytle od chemikálií, hnojiva, cementu, mořeného osiva
2. PET LAHVE - ŽLUTÉ KONTEJNERY
plastové PET lahve - čiré i barevné - úsporné je sešlápnout a
zazátkovat
Nepatří sem - směsné a ostatní plasty, které nejsou označeny
značkou PET, tj. kelímky od jogurtů, vaničky od tvarohu, molitan,
polystyren, nádobky od léčiv, PET lahve od jedlých olejů, folie, tašky
3. SKLO - ZELENÉ KONTEJNERY
nevratné lahve prázdné, čisté bez kovových uzávěrů, sklenice
prázdné od kompotů, zeleniny apod., okenní sklo, skleněné střepyVŠE NEZNEČIŠTĚNÉ BEZ PŘÍMĚSÍ !
Nepatří sem - sklo s drátěnou výztuží, zrcadla, žárovky a zářivky,
automobilová skla, tel. obrazovky, keramika a porcelán
Nebezpečný odpad lze ukládat v následující dny v areálu Bytenesu
Bechyně:
pondělí, středa: 7 - 17 hod, úterý: 7 - 15 hod

ZÁŘEČÍ - UŽ JSME ZASE TADY
Ano, je to neuvěřitelné, ale v sobotu 7. června 2003 od
14.00 hodin za velebných tónů Smetanovy Lužnice vypluje
již osmá

ZÁŘEČSKÁ POUŤ
Co Vás nemine: nácvik evakuace, soutěž v pojídání utopenců
a rozloučení s mostem - hrdinou.
Vodu vezměte sebou (neplatí pro Větrováky)!
MOTTO: „Dokonalá pouť musí mít všechno, i chyby.“
Mateřská škola, Bechyně, Na Libuši 920 děkuje firmám Lenka
Kácov, VV tisk Jandl, Keramice Barták, Truhlářství Sosna za
poskytnuté služby pro děti.

AUTOŠKOLA - Marián VACVAL
provádí výcvik řidičů moto+osob. vozidlo.
Zajišťuje výcvik řidičů T, C, E.

Info na tel. 606 580 231 nebo v pondělí od 15
do 19 hodin - ul. Masokrámská 89, Bechyně

Mìstský zpravodaj è.6/2003, den vydání: 30.5.2003. Mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì, IÈO: 00252069, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65.
Vychází v Bechyni 1. den v mìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97. Náklad 2500 výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky, návrhy a pøíjem inzerce (15 Kè/cm2) poštou, na
tel. 381211012 a 381211490, nebo na e-mail: posta@mestobechyne.cz Tisk RUDI - reklamní studio, tiskárna Planá n.Luž, tel. 381259680.

