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Schváleno hospodaření Kulturního domu Bechyně za rok 2002 včetně
finančního vypořádání. Příjmy činily 3.271.231,10 Kč, z toho dotace na
provoz z rozpočtu města Bechyně činila 1.460.000,- Kč, výdaje
3.502.310,70, hospodářský výsledek - ztráta 231.079,60 Kč. Ztráta byla
způsobena odpisy ve výši 262.908,-Kč, které nebyly zahrnuty do
rozpočtu na rok 2002.
Hospodaření Zdravotního střediska Bechyně za rok 2002 včetně
finančního vypořádání. Náklady v roce 2002 celkem 1.371.000,- Kč,
výnosy celkem 1.440.000,- Kč, z toho dotace z rozpočtu města Bechyně
činila 1.091.000,- Kč, hospodářský výsledek zisk 69.000,- Kč
Zastupitelstvo Města Bechyně schválilo přidělení finančních prostředků
na podporu činnosti dětí a mládeže pro rok 2003. Mezi organizace a
spolky bude pro tento účel rozděleno 300 tis.Kč.
Schváleno prominutí poplatků z prodlení s placením nájemného
dlužníkům, kteří zaplatí celý dluh na nájemném (včetně vyúčtování
služeb) nejpozději do 31. srpna 2003. (viz. článek dole na stránce)
Odsouhlaseno zvýšení kupní ceny pozemku na stavbu supermarketu
Edeka. Kupní cena se navýšila z částky 2.000.000 Kč na částku
3.100.000 Kč. Vzhledem k tomu, že v souvislosti se stavbou bude muset
dojít ke stavebním úpravám staveb, které užívá společnost Bytenes
Bechyně spol. s r.o., bude navýšení ceny využito na tyto úpravy.
Schválena Pravidla pro volbu a ustavení členů osadního výboru
městských částí Hvožďany a Senožaty.
Na základě výsledků voleb v místní časti Hvožďany, se stali členy
osadního výboru Ing. František Vaníček, Hovorka Vlastislav, Lála Josef,
Hladký Miroslav a Hruška Jan. Předsedou osadního výboru zvolilo
zastupitelstvo pana Ing. Františka Vaníčka.
Schválena změna zřizovacích listin Kulturního domu Bechyně,Základní
školy Bechyně-Školní 293,Základní školy Bechyně-Libušina 164 a
Mateřské školy Jahůdka Bechyně. Změna se týká práva škol
bezplatného užívání nemovitého majetku. Movitý majetek jim zůstane
svěřen do správy. V případě KD se jedná o změny některých formulací
doporučených Ministerstvem kultury.
Zastupitelstvo Města Bechyně rozhodlo o pořízení územního plánu
Bechyně. Město Bechyně požádá Městský úřad v Táboře jako obecní
úřad obce s rozšířenou působností o pořízení územního plánu Bechyně.
Zastupitelé přehodnotili svůj záměr zavedení placeného parkovného na
nám.T.G.Masaryka a rozhodli parkovné v letošním roce nevybírat.

Nabídka pro neplatièe nájemného a dlužníky vyúètování nákladù
na služby spojené s nájmem bytu za uplynulá období
Nazákladìrozboru problematiky neplatièù nájemného a dlužníkù vyúètování nákladù naslužby
spojené s nájmem bytu za uplynulá období pøedložila rada mìsta Bechynì zastupitelùm mìsta
návrh jehož cílem je snížení poètu dlužníkù a neplatièù z nájemních bytù v majetku mìsta
Bechynì, které vychází z nabídky, kdy dlužníci do urèitého termínu uhradí dluh na nájemném a
vyúètování služeb spojených s nájmem bytu a mìsto Bechynì mu poté promine poplatky z
prodlení (tyto poplatky bývají mnohdyvyšší než vlastní dlužná èástka ).
Zastupitelstvo mìsta Bechynì na svém zasedání dne 18.6.2003 tento návrh schválilo a pøijalo
totousnesení :
„Zastupitelstvo mìsta Bechynì souhlasí s prominutím poplatkù z prodlení s placením
nájemného dlužníkùm, kteøí zaplatí celý dluh na nájemném (vèetnì vyúètování služeb)
nejpozdìjido 31.srpna 2003.
V pøípadech, kdyjiž bylozahájeno soudní øízení, se prominepoplatek z prodlení, pokud dlužník
uhradí do31.srpna 2003celý dluh na nájemném, vyúètování služeb, náklady soudního øízení a
náklady právníhozastoupení mìsta.
Byl-li dluh na nájemném, vyúètování služeb, náklady soudního øízení a náklady právního
zastoupení uhrazeny pøed pøijetím tohoto usnesení a dlužník splácí již jen poplatky z prodlení,
tytose mupromíjejí v plné výši od následujícísplátky.
Toto rozhodnutí nemá vliv na zahájení øízení o vyklizení bytu nebo o pøivolení k výpovìdi z
nájmu bytu.“
Dlužnou èástku jemožnouhradit v úøední dnydo pokladny vsídle firmy Bytenes Bechynìspol.s
r.o.u paníVelkové, nebopøevodem na úèet mìsta Bechynì.
Pøípadné dotazy zodpovípaní Velková na telefonním èísle 381 213 480.
Za Bytenes Bechynì spol.s r.o., Král Miroslav, jednatel spoleènosti
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MEDAILON
Dolfina POPPÉE
(1864 - 1934)

„Kluci,honem, pojďte se
podívat, čarodějnice se jde
kou p at!“
S tará dám a v e
starodávném koupacím úboru
vchází vždy jen do dětského
bazénku. Její oči nás tajuplně
pozo rují a n aše rozp ustilá
zvědavost je zmrazena. O jakou
to zajímavou osobnost šlo? Vždy
v če rném, d louhé m š atě…
Dolfina Poppée, narozená v
r.1864, vlastním jménem Rudolfa
Popperová,rozená Epsteinová
pocházela z Nových Dvorů u
Tábora. Vdaná byla pouhých 24
hodin, neboť se s manželem,
neznámo proč, druhý den po
svatbě rozešli.“Madam Poppée“
byla známou osobností ve všech
e v r o p s k ý c h z e m íc h j a k o
grafolog, byla soudní znalkyní písma a věštkyní proslavenou ve
vysokých, i panovnických kruzích. V Bechyni vlastnila dům v Široké
ulici, tam,kde dnes sídlí hodinářství.
V roce 1907 vydala v Lipsku první svoji knihu „Grafologie“,
která pak vyšla v českém vydání u Vilímka, druhé vydání vyšlo v
nakladatelství Sfinx v Praze. Plynně hovořila česky, německy,
f r a n c o u z s k y , a n g li c k y, s rb s k y, p o l s k y, i t a l s k y a
maďarsky.Vypracovávala grafologické rozbory pro příslušníky
Československa, Rakouska, Německa, Jugoslávie, Itálie, Maďarska i
Ameriky. Pořádala přednášky pro policejní úředníky v Praze,
Štýrském Hradci, Wagramu, Budapešti, Lipsku, Drážďanech.
Vědecké sjezdy absolvovala téměř po celé Evropě.Vše své vědění
prosazovala vlastní silou proti vůli své rodiny, stále proti
proudu.Osamocena a bez prostředků začala v době, kdy grafologie
byla u nás ještě úplnou neznámou, oddala grafologii celý svůj život a
sama probíjela této nové vědě první cesty k praktickému využití.
Pro Bechyni se stala pamětihodností, bylo s ní potěšením
pohovořit, načerpat poučení, útěchu, rady a naděje. Kolika ženám,
manželkám, přítelkyním byla opravdu útěchou v těžkých dobách
1.světové války, kdy je ve svých vizích přenesla přes těžké chvíle
pochybností o osudu jejich nejbližších.
A její grafologie, rozbor lidských povah z rukopisu, nebyla
pouhým „čarodějnictvím“, Z tahů písma se dá posoudit povaha
pisatele, jeho inteligence, vzdělání, temperament, jemnost,
představivost, ješitnost, malichernost, klid, pedantství, nervozita.
Kromě písma usuzovala i ze zevnějšku člověka: podle tváře, očí,
rukou, úpravy vlasů a vousů,šatů,obuvi, chůze, gest a posuňků. Celý
život pozorovala lidi, snažila se proniknout do jejich povah a z těchto
pozorování vznikaly úvahy až detektivní.
„K Dolfině chodilo na poradu množství osob v Praze,
Táboře, o prázdninách v Bechyni. Jezdili za ní z daleka. Podivili byste
se možná i vy, sami Bechyňané, jací moudří, vážní. vysoce postavení
mužové k ní tajně vcházívali, aby jim „prorokovala“, když se strojili k
nějakému rozhodnutí nebo činu. Mužové velmi staří i docela mladí.
Ale ovšem stále a všude většina žen. Ženy jsou vždycky zvědavější,
vždycky je láká tajemnost, mají raději tušení než jistotu, prostorově se
omezují na malý kruh zájmů, ale časově jim přítomnost nestačuje,
chtějí proniknout věci příští. Zvláště ženy svobodné, kterých je tolik a k
nim mužů tak málo.“(Karel Juda)
Dolfina Poppée zemřela 8. března 1934 ve Všeobecné
nemocnici v Praze na ledvinovou chorobu a byla pohřbena ve
Strašnicích na izraelitském hřbitově 12. března 1934 ve věku 70 let.
Podrobný životopis napsal ředitel škol v.v. Pecka, spis je v rukopise.
Sama napsala kromě Grafologie i své paměti. Našlo by se něco v
nějaké bechyňské rodině?
Z jejích vzpomínek:
Divoký příval vzpomínek se řítí při pouhém zamyšlení. Kde
začnu. kde skončím? Velice zajímavé osobnosti jsem poznala, velmi
mnohé události bych mohla vyprávět, zvláště ze soudí praxe, kdyby
mě nevázala úřednípřísaha.
Již počátek mé kariéry byl mnohoslibný. Když jsem po
neuvěřitelných překážkách chtěla pořádati svou první přednášku v
Praze, byla mi policií zakázána… Zakázali mi veřejně provozovati
grafologii, která byla tehdy věcí stejně neznámou místodržitelství jako

policii, a zákaz rozšířili na celé Čechy. Bylo to roku 1894. Teprve když
jsem udělala příslušnému referentovi, byl to nějaký pán z
Leutzenkirchen, několik břitkých rozborů písma, které milostivě
vyhrabal ze svých kapes a které jej, jak řekl, přímo ohromily, dostala
jsem diplom k provozování grafologie v Čechách i Rakousku vůbec.
Byl to první grafologický ústav, který jsem v Čechách založila.
… Zajímavé bylo mé setkání s kněžnou Marií Luisou
Bulharskou ve Františkových Lázních, ta se k mé práci vyjádřila velmi
pochvalně a dala mi můj první honorář v životě - 20 zlatých. Nebyla
bych tenkrát měnila se žádným Rotschildem, tak jsem byla nadšena
touto svou první známkou…
… Moji rodiče neměli tušení, že jsem byla již zde v povolání
činná, byli pevně přesvědčení, že se v lázních pouze léčím z
chudokrevnosti… Mí příbuzní se mě zřekli, když slyšeli, že je moje
jméno přibito na rozích na plakátech…ale úspěchy tak mne sílily, že
by mne ani deseti páry koní neudrželi doma a spěchala jsem s hodně
spoře odpočítanými krejcary do Vídně.
Doporučení skladatele Oskara Nedbala mne přivedlo ve
Vídni ke geniální a oblíbené kněžně Pavlíně Metternichové…Kněžna
měla tenkráte dvojí smutek, neboť její manžel a její vnuk, kníže z
Öttigenu, zemřeli. Mezi tím, co jsem čekala v kanceláři jejího
tajemníka, přinesli právě z pošty kupu dopisů, které tajemník, aniž by
je otvíral, pouze s pohledem na obálku je rychle roztrhával a házel do
koše. Náhodou odletěla mi jedna půlka takového dopisu na klín. Ze
zvyku prohlédnouti písmo, cítila jsem se nucena na jeho poznámku
„Samé žebravé dopisy“ říci: „Ale tento muž je opravdu slušný,
pracovitý a čeká tak toužebně na odpověď Její Výsosti.“ „Ale, jakpak
to víte?“, ptal se nejvýš překvapený tajemník. „Poznávám to z jeho
písma“, odpověděla jsem a vysvětlila mu krátce hlavní pravidla
grafologie… „To bude jistě Její Osvícenost ohromně zajímati“ a
tajemník zařídil mé přijetí u kněžny. Kněžna pak sama přinesla tři
krabice naplněné dopisy, které jsem po tři hodiny posuzovala.
Výsledek toho byl, že kněžna nadšeně zvolala: „Vy musíte se svým
mimořádným talentem na veřejnost, neboť tím můžete velmi mnohým
lidem být užitečnou!“ a dala mi svou visitku s černým okrajem jako
doporučení na vlivné vídeňské osobnosti. Ty způsobily, že moje
doposud úplně neznámé jméno vídeňskými listy během několika dnů
stalo se známým v celém Rakousku.
…Moje první vídeňská přednáška v Ehrbarově sále by byla
skončila málem žalostně, neboť drožkář, který mne tam vezl, byl opilý
a vrazil plnou silou do jiného vozu… Baron Gustav Warsberg mi
přinesl osm rukopisů k posudku. „Víte, čí je rukopis čís. 1? To je písmo
císařovny Alžběty. Její Veličenstvo bylo tak nadšeno Vaším rozborem,
že se vyjádřilo: Kromě mojí matky mi ještě nikdo neřekl tak pravdu,
jako Poppeé.“
Dalo by se i ze sporých dochovaných vzpomínek dále
citovat, i to, jak o ní řekl hrabě Lamezan, šéf státního zastupitelství:
„Proti Vaší osobě a Vašim znalostem bych ničeho nenamítal, kdybyste
jen nebyla ženou!“ „Excelence, já za to nemohu, že jsem tak přišla na
svět.“ Psát by se mohlo o jejích posudcích o Kateřině Schrattové,
známé favoritce císaře Františka Josefa I., vraždách právníků a
podnikatelů, vyděračů, vrahu Otýlie Vranské atd.
Král Lear v Shakespearovi říká o ženách, že jen po pás
andělé v nich bytují. Žena, je-li krásná, oblažuje. Je-li moudrá,
utěšuje. Je-li stará, zkušená a moudrá, má právo prorokovat,
bohyňovat, chcete-li čarovat.

Z Kroniky města Bechyně Josefa Buriana, časopisů Lázně Bechyně
-ap-

Na co jsme při hektické přípravě minulého čísla Městského
zpravodaje (červen 2003) zapomněli:
- literatura k medailonu a 100.výročí el:dráhy:
Dvořák,J.-Koudelka,J,:80 let provozu na trati Tábor Bechyně.Tábor:depo
ČSD, 1983, 80s.
Hrdlička,Miroslav: Dr.ing.František Křižík. Na paměť stého výročí
vynálezcových narozenin. Klatovy:vl.nákl.,
1947, 44s.
Křižík,František: Elektrický pohon na železnicích. Místní dráha z Tábora do
Bechyně. Praha :vl.nákl.,1903,
13 s.,fot.příl.
Křižík,František: Paměti. Praha: ČEZ a NTM, 1997, 2.vyd.,143 s.
Postler,Ladislav : Ing.D r.h.c. František Křižík. Výstav a v um ěl.průmysl.museu obchodní a živnostenské komory v Praze. Praha: vl.nákl.,
1941,7 s.
Rodinné vzpomínky a archiv.
- poděkování za spolupráci panu řediteli Střední odborné školy keramické v
Bechyni ing. Svitákovi, paní profesorce Voštové a studentům této školy, kteří
své příspěvky zvládli v rekordním čase jednoho týdne a všem dalším
přispěvatelům.

21.6.2003 - OSLAVA 100. VÝROÈÍ DRÁHY TÁBOR - BECHYNÌ

Vzpomínky na léto v Bechyni
Že se blíží do Bechyně letní lázeňská sezóna, se vždy poznalo
podle četných příznaků. Po Obůrce přístupné veřejnosti po většinu
dnů v týdnu se pásla na lesních loukách stáda daňků. Malí daněčci
narození zjara se motali ve stádech kolem svých matek, kachňátka
dováděla ve vodě v lesních rybníčkách i na dvoře myslivny u Eschů.
Paní vrchní Eschová chystala v besídce na zahradě pro hosty lesní
jahody se šlehačkou.
Tak to nějak začínalo spolu s rozkvetlými loukami plnými
kopretin, zvonečků, pomněnek, slziček. Na ty louky se chystali s
kosami chalupníci i bechyňští řemeslníci, kteří ke své živnosti mívali i
menší hospodářství.
V květnu i červnu přijížděli první lázeňští hosté. Ti brali
hlavně rašelinné a minerální koupele. Zabydleli postupně vilu Libuši,
Šárku, Boženu i zaniklou vilu Krok.
Také se zaplnil knížecí zámek. Přijeli kníže Paar s kněžnou i
se svými třemi dětmi:Alfonsem, Karlem a Eleonorou. Stará paní
kněžna (matka tehdejšího knížete, rozená Windischgrätzová)
jezdívala kočárem na klášterní bohoslužby, ale i do Obůrky. Současně
obsadili zámek příbuzní knížecí rodiny strýčkové, tety, bratranci s
rodinami. Také služebníci stálí i sezónní, tj. místní lesníci, komorné,
kuchařky a další, kteří přes léto pomáhali v zámku, v Kamenném i
Novém dvoře nebo v lesích káceli či vysazovali stromy, aby si
přivydělali. Za to zámečtí páni zásobovali elektrickým proudem z
vlastní zářečské elektrárničky sokolskou jednotu při cvičebních
hodinách i při nedělním promítání filmů, i v době plesů.
Spolupráce mezi městem zámkem skončila po únoru 1948.
Zámek převzal stát a jeho noví uživatelé v z Akademie věd nedokázali
za celá ta léta, kdy v něm trávili zdarma letní rekreaci, uspořádat pro
bechyňáky přednášku třebas o místní přírodě nebo z historie jižních
Čech.

Samotné lázeňské budovy bývaly plně obsazené od jara až
do konce léta. Majitel lázní pan Josef Krátký věnoval péči vlastnímu
balneoprovozu, ale i průtoku léčebného pramene a jeho využití.
Vzhled přilehlého parku byl stále upravován, zelené plochy s
lavičkami byly obsazeny pacienty ráno i večer. Také plovárna na
Lužnici bývala plná koupajících se.

Věrnými „bechyňáky“ byli i majitelé vil Přemyslovka a
Vlasta. Vila Vlasta, která byla vyprojektována v původní verzi
architektem Janem Kotěrou pro rodinu Máchovu, byla skvostem
secesní doby. Mimo stařičké slečny Máchové v ní pobýval často
historik, profesor UK Dr. Goll s paní, která ani ve svých osmdesáti
letech se nebála plavat přes řeku.
Vila Přemyslovka bývala zajištěna pro rodinu ing. Zacha,
který se v létě pravidelně projížděl po Lužnici první motorovou lodí.
Ing. Zach byl inspektorem pokračovacích technických škol, proto se
zajímal o lodě s motory. Do vln, které při plavbě loď zanechávala, jsme
jako děti s chutí skákaly. S rodinou Zachů přijížděla i rodina ing.
Neumanna se třemi dětmi.Nejznámějším z nich se stal Václav
Neumann, národní umělec, dlouholetý šéf České filharmonie. Jeho
sestra Ida se později provdala za sochaře Vincence Winklera, který
zpodobňoval zvířata pro ZOO v Praze i jinam, svá díla uplatnil i v
cizině (Norsko, Švédsko aj.).Spolumajitelkou
vily byla i choť
legionářského generála Eisenbergra, vždy naladěného na
švejkovské anekdoty; paní Olga ráda sportovala. Hrála s námi

dospívajícími dětmi badminton, kuželník, malý kriket apod.

Nejvíce se celá lázeňská společnost scházela na
sokolském hřišti a na obou plovárnách sokolské i lázeňské. Mimo
plavání se jezdilo na kanoích nebo maňáscích, hrál se volejbal i další
míčové hry. Na sokolském hřišti u nádraží byly čtyři tenisové kurty
obsazené po ránu i k večeru. Když pršelo, byl k dispozici krytý
kuželník. Pokud jely po proudu vory, svezli jsme se s voraři od
sokolské plovárny k lázeňské.Zpátky proti proudu jsme šli po stezce
pěšky.Večer se v lázeňském parku či uvnitř v jídelně tančívalo při
hudbě. Mládež večer s oblibou zpívávala na skalách za mostem buď
šlágry či národní písničky.
Pro starší generaci se pořádaly výlety do okolí, do Dobronic,
Týna nad Vltavou, do Židovy strouhy, přes myslivnu Soví na horu
Tábor. Bechyňský klub turistů upravoval pravidelně výletní trasy,
obnovoval značky, lávky přes potoky, pěšiny podél řeky poničené
ledem při jarním tání. Pilnými turisty z bechyňáků byli profesoři
keramické školy Mařan, Hauptmann, Smíšek. Ale i letní hosté:
historik Dr. Wirth, ing. Fiala, jehož stavbou je most v Kolodějích nad
Lužnicí, z místních to byl truhlář pan Stanislav Fučík. Po něm má
název Fučíkova alej při lázeňském parku.
Také místní Rybářský klub byl velmi aktivní. Udržoval
vysoké stavy ryb v obou rybnících, hořejším paarovském a dolním
městském, v řece Lužnici i na potoce Smutná. Dobrovolný svaz
myslivců pečoval o vydatné stavy zvěře letní výsadbou remízků. V
době honů byl odměněn odstřelem zajíců, koroptví, kačen a srnčího.
Letní hosté zabydleli nejen vlastní vily. Velká vila pražského
advokáta Judr. Nessýho byla zabydlena jeho dvěma syny a dvěma
dcerami. V nynější Křižíkově vile, přestavěné rovněž dle Kotěrova
návrhu jako vila Vlasta, bydlívala v létě rodina Schmausů. Letní hosté
měli najaty opakovaně prostory v soukromých domech pro léto, např.
v dnešní Křižíkově čtvrti, ale i .Na Panské, U Podlahů, na náměstí u
parku i jinde. Někteří si i sami vařili nebo měli s sebou své
kuchařky.Místní děti nabízely po domech vlastnoručně nasbírané
borůvky, maliny, ostružiny a hříbky.
Také penzion Elektra byl plně obsazen, i turistická ubytovna
ve staré škole zřízená vždy na červenec a srpen. Menší vilky měli v
Čechově třídě bratři Haškovcovi, MUDr. Ladislav, PhDr. Miroslav, kteří
působili v Praze a Brně jako vědci na univerzitách.
V den Nanebevzetí
Panny Marie (15.8.) byla v
Bechyni pouť se slavnostní mší v
klá štern ím k ostele.P outn íci
přicházeli z širokého okolí v
průvodech s korouhvemi a se
zpěvem mariánských písní.Na
náměstí byl jarmark, prodávalo se
i nakupovalo sladkostí, ale i
drůbež a potřeby pro domácnost a
pro hospodářství.
Konec léta se blížil, obilí se
sváželo do stodol za městem.
Ozývalo se klepání cepů i rachot
mlátiček.
Koncem srpna k nám domů
vždy přijížděli otcovi spolužáci ze
studií v Praze. Byli to vždy vtipní a
v e s e l í M U D r. F r a n t i š e k
La nger,s pisovate l a býv alý
legionář, nebo pražský advokát
JUDr. Martin. Také matčiny
známé z Minervy, např. oční
lékařka dr.Málka Kreidlová. Sedávali jsme večer s nimi dlouho do tmy
venku na zahradě a poslouchali historky studentské i válečné, až nás
máma vyhnala domů spát.
To byl ten náš konec léta.
Milada Hrušková-Nehasilová
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Prodejní výstava / Potrvá do 10. července

Kresba, grafika Vernisáž v neděli 13. července v 17 hod. Výstava
se koná v rámci Ekumenického setkání s Biblí a uměním a potrvá
do 31. července 2003.

Dobové fotografie z archivu rodiny Šechtlů. Dokumenty, grafika,
texty, pohlednice. Od 4. srpna do 30. srpna 2003.
Galerie otevřena denně:
Po - pá 15.00 - 17.00 hod.
So - ne 14.00 - 17.00 / Vstupné: 10,- Kč

XI. ročník pod záštitou Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Vernisáž 28. července 2003 v 18.00 hod. Výstava potrvá do září 2003.
Vystavují: Benda, Dias, Gatarik, Grec, Hlušička, Hlušičková, Ivanov,
Jakubčík, Lada, Lišková, Macek, Mocek, Ouhrabová, Šafr, Uhlík,
Profesor Jan Koblasa jako čestný host.

ZAČÁTKY KONCERTŮ V 19.30 HOD.
Vstupné na jednotlivé koncerty:
Dospělí 80,- Kč / důchodci,studenti 50,- Kč / děti 30,- Kč
Permanentka na 3 (tři) libovolné koncerty:
Dospělí 200,- Kč / důchodci,studenti 120, -Kč
Legenda: KK - Klášterní kostel, KD - Kulturní dům
Neděle 29. 6. (KK) - Komorní koncert Jaroslava Kociana,
dirigent B. Mimra
Pondělí 30. 6. (KD) - Airedale trio - Anna, Jan a Jiří Holeňovi
(flétna, violoncello, klavír)
Úterý 1. 7. (KD)
- Michaela a Ivan Štrausovi (housle)
Ludmila Čermáková (klavír)
Středa 2. 7. (KD)
- České trio - Dana Vlachová (housle), Miroslav
Petráš (violoncello), Milan Langer (klavír)
Čtvrtek 3. 7. (KK)
- Magdalena Bílková - Tůmová (flétna),
Marie Šestáková (varhany)
Pátek 4. 7. (KD)
- Koncert účastníků "Mezinárodních klavírních
kurzů v Týně nad Vltavou"
Neděle 6. 7. (KD)
- Evžen Rattay (violoncello),
Ludmila Čermáková (klavír)
Pondělí 7. 7. (KD) - Petr Ries (kontrabas), Marie Synková (klavír)
Úterý 8. 7. (KK )
- Leoš Čepický (housle),
Ivan Štraus (housle)
Středa 9. 7. (KD)
- Marina Primachenko - Moussu (klavír)
Čtvrtek 10. 7. (KK) - Kateřina Stegemann (flétna),
Vojtěch Novák (varhany)
Pátek 11. 7. (KD) - Koncert účastníků "Setkání přátel komorní
hudby a interpretačních kurzů v Bechyni 2003"
Sobota 12. 7. (KD) - HuHu večer - Humor v hudbě
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

XI. ročník 18. - 27. července 2003, Sudoměřice u Bechyně
Seminář je určen všem, kdo se chtějí pokusit o prvý, či již opakovaný
kontakt se základní hmotou - hlínou. Součástí semináře je divadelní
festival DIVADLO V TRÁVĚ. Protože se na semináři pracuje nejen
s hlínou, ale i se dřevem, lze říci, že se tu spojují nejen materiály,
ale i různé výrazové formy.

VI. ročník 21. - 27. července, Kulturní dům, Klášterní zahrada
Pod vedením zkušených lektorů hledají seminaristé výrazové prostředky a dramaturgické možnosti divadla hraného ve volném prostředí. Ze semináře si odnášejí znalosti a dovednosti pro divadlo
v plenéru nezbytné.

13. 7. - 20. 7. Program koncertů bude plakátován

XI. roč ník / pátek 25. 7. - neděle 27. 7. 2003 Klášterní zahrada
Divadelní festival souborů hrajíc ích v trávě.
Pořádá Kulturní dům Bechyně a OS Tatrmani
PROGRAM FESTIVALU
Pátek 25. července
18.30 - 19.30 DIVADLO KVELB ČESKÉ BUDĚJOVICE
PRŮVOD, PROJEVY, PODPÁLENÍ POMNÍKU,
POPELČINA NEJMILEJŠÍ HRA
19.30 - 19.45 BATETEBA BLATNÁ
PŘED LESEM, ZA LESEM
19.50 - 20.30 MARCINOVO BÍLÝ BALET MEZ DIVADLY TEPLICE
PĚST
20.40 - 21.20 DIVADLO TRAKAŘ
PÍSNĚ STARÝCH KOZLŮ aneb oběti lásky
Hra s loutkami a zpěvami
21.30 - 22.50 ULITA VOLARY
TRACYHO TYGR
23.00 - 00.00 POPOFTR (Popovídání v trávě)
Sobota 26. července
10.00 - 10.40 DIVADLO KVELB ČESKÉ BUDĚJOVICE
KAVKAZSKÉ POHÁDKY
10.50 - 11.50 DS BOUČEK VIMPERK
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
15.00 - 15.10 Vyhlášenínejlepšíhosouboruzevšechsouborůtrávyse
zúčastnivších
15.15 - 16.15 DIVADÉLKO ROMANETO PRAHA
PEJSEK A KOČIČKA JDOU DO DIVADLA
16.20 - 17.05 RENTIER BLATNÁ
LABUTÍ PÍSEŇ ANEB MŮJ KALCHAS
20.30 - 22.30 DIVADLO BEZ ZÁBRAN PRAHA
V PTAČÍ KLECI (kabaret)
22.40 - 00. 00 POPOFTR + Rozloučenístrávou
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu

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

XI. ročník
V dopoledních hodinách
si můžete poslechnout
na Náměstí T.G.M.
pozvání
na odpolední
program
v Klášterní
zahradě.
K poslechu
Vám bude hrát
MLADÁ MUZIKA
ze Šardic.

dospělí 90,- Kč
děti 30,- Kč

V odpoledním programu
se představí tyto kapely:
STUDENSKÁ KAPELA
TŘEBOŇSKÁ DVANÁCTKA
MLADÁ MUZIKA ŠARDICE
ROŽMITÁLSKÁ VENKOVANKA
VESELÁ MUZIKA
VLACHOVKA
MALÁ NETOLIČKA

Pondělí 18. až neděle 24. srpna 2003 / Prostory Kulturního domu
Seminář tibetských léčebních a relaxačních metod.

Konferuje PAVEL HANTÁK

V případě nepříznivého počasí
se akce koná v Kulturním domě

září -

Odjezd z Tábora vždy v 10.11 hod. Odjezd z Bechyně ve 14.10 hod.
22. června 2003 neděle
5. července 2003 sobota
12. července 2003 sobota
19. července 2003 sobota
26. července 2003 sobota
2. srpna 2003 sobota
9. srpna 2003 sobota
16. srpna 2003 sobota
23. srpna 2003 sobota
30. srpna 2003 sobota

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. Začátky kurzů v 19.00 hod.
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

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

Pouštˇ

„V borovém na skále háji stála kdysi Poušť …“
Poušť, les severozápadně od Bechyně zná asi každý
Bechyňák..Všichni víme, že to není poušť, naopak to místo je klidný
kout v blízkosti města pro příjemné procházky a les bohatý na mnohé
dary přírody.Pravda je, že se za léta trochu zhoršil, je také škoda, že
dosud není opravena lávka zničená povodní v roce 2002. Snad
najdou řešení a finance úřady v Bechyni a Raděticích, protože
prostředí Pouště stojí za přístup všem lázeňským hostům i místním.
Povězme si proč:
Tento les, pro svou polohu přirozeně patřící Raděticím, byl r.
1636 za panování Františka Karla hraběte ze Šternberka připojen k
Bechyni, v roce 1676 v lese Borky, nyní Pouště nechal nábožný pan
hrabě Jan Norbert ze Šternberka vystavět na skalní vyvýšenině
kostelík sv.Jana Křtitele s poustevnou. Poustevna byla dřevěná
stavba se dvěma světničkami a sklepem. Na původních dveřích byly
řezby -šternberská hvězda a trojlist- znak pánů z Říčan. Na fasádě
kulatá plastika s beránkem a pod ní latinský nápis:
Vicit agnus noster, eum sequamur (Zvítězil náš beránek,
následujme ho.)
Poustevníci zde žili od r. 1678 do r. 1793. Byli to františkánští
mniši z bechyňského kláštera a umírali zde v chudobě. Už v zakládací
listině stojí: „…každý nalezne zde zalíbení a duchovní potěšení neb
jest to místo od hluku světského vzdálené, k rozjímání pobožných
věcí příhodné a k bydlení každému, kdo by se chtěl docela Bohu
odevzdati pohodlné.“
Bechynští kněží zde občas sloužili mše a v blízkosti
kostelíka se konaly v červnu o svatém Jánu slavné pouti. Cesta od
silnice u Radětic k Poušti se nazývala cestou „svatojánskou“. Kolem r.
1830 byl kostelík přeměněn na obydlí a hospodu. R.1855 byla
hospoda zrušena a objekt sloužil radětickému obecnímu hajnímu jako
skladiště. R.1864 byl kostelík vyloupen, zůstal prázdný a opuštěný a
sloužil jako úkryt potulným zlodějům.
Při pozemkové reformě, která proběhla na Bechyňsku až v
r. 1930, bylo rozhodnuto, že les Pouštˇa les U jezárka bude prodán
obci Radětice za částku asi 180.000 Kč. Téhož roku koupila kostelík v
lese evangelická metodistická církev, která zde zřídila ozdravný tábor
pro sirotky. Děti byly ubytované ve vyřazených železničních
vagonech, k nelibosti památkářů. R.1950 byla ozdravovna zrušena,
ale vše probíhalo neoficiálně dále. R.1968 byla ozdravovna obnovena
a v blízkém okolí kostelíku vystavěny chatky. Od r.1980 zde církev
pořádá kurzy křesťanské výchovy mládeže a areál slouží k
rekreačním účelům.
Dnes (v r.2202) je v kostelíku společenská místnost s
dřevěnými lavicemi, kuchyně a malý sklad potravin. V horní části
kostelíku jsou ubytovací prostory. Obě věžičky jsou prázdné. K této
sakrální stavbě se také vztahuje píseň stará víc než 200 let s názvem
„Poustevník“.
K lesu Poušť se váže i dnes již téměř zapomenutá
pověst.Od kostelíku směrem na Radětice je roztroušeno mnoho
velkých kamenů. Tyto bludné balvany jsou ze švédské žuly a čediče a
byly sem naplaveny ledovci.
Na tom místě, kde to kamení se dnes nalézá, pásával někdy
obecní slouha nebo jak mu jinde říkali „pastýř“ z Radětic stádo.Byla
tam prý dobrá pastva a ještě dnes tam viděti bujnou trávu. Je tam dosti
stínu, proto se tam dobytek rád pásal. A hodný slouha přál dobytku,
byl to pravý pastýř svého stáda.A tak se někdy stalo, že s dobytkem na
pastvě hezky dlouho se pozdržel. To ovšem mrzelo mnohou
hospodyni, která na dojení čekala a proto se na pastýře zlobila.
Zvláště prý horšívala se naň bohatá mladá selka Jírová. Jednou se
ten pastýř také opozdil. Nevěděl ani, že v Bechyni i v Raděticích už
dávno poledne odzvonili a že už je svrchovaný čas, aby hnal domů. A
tu Jírová počala se naň opravdu zlobiti. Každou chvilku vybíhala ze
světnice se podívat, jestli už žene stádo domů nebo ne. A když ještě
nehnal, vyšla prý na náves, zahrozila pravou rukou v tu stranu. kde
pastýř pásl a zvolala:“Bodejž jsi tam i s tím stádem zkameněl!“ A jak ta
rouhavá slova vyřkla, zatřásla se prý země a ten pastýř s celým
stádem proměnil se v hromadu kamení.Dlouho ještě lidé v Raděticích
na pastýře čekali. Když se dočkati nemohli, šli se podívat a co uviděli.
Zkamenělé stádo i pastýře. Od těch dob stojí tam podnes a už je celé
mšené.Jírová litovala svého činu, často plakávala a modlila se a
prosila Pána Boha, aby jí hřích odpustil.
Pověst zapsal školní inspektor Jan Karel Hraše kolem r.
1890 do sbírky českých pověstí a pohádek „Babiččino vypravování“.
V r.1893 byla část kamenů použita na stavbu mostu u
cihelny přes říčkou Smutnou a v r.1902 na stavbu bechyňského
vlakového nádraží. Dodnes však zůstalo v Poušti velké množství

kamenů. Ale každoročně jsou
zanášeny listím a jehličím, koukají
jim již jen vrcholky a za několik let
zmizí navždy.
Stejně jako už zm izela
střelnice z roku 1862, která bývala
na pravém břehu Smutné na malé
loučce proti proudu za skalou, na
níž dosud stojí kostelík. Bývala
dostupná pohodlnou lesní cestou,
stával tam vkusný dřevěný altán a
byla tam téměř sto let. A všechny
louky v údolí Smutné bývaly vyžaté
a voněly senem a pryskyřicí.
Co vím po svém letošním
výletě? Cesta od bývalých jatek
neexistuje. Křížek u silnice je
zničený a brzy tam nebude. Cesta
od silnice k lávce je strhaná vodou
neodvedenou řádně ze silničního
příkopu a je neschůdná. Lávka je
stržená a zničená loňskou povodní. Dál jsem se nedostal!
Vím, že svatojánská cesta od Radětic k Poušti neexistuje.
Vím, že z hájenky je upravená myslivecká chalupa.Vím, že kdysi
pohodlná cestička od této chalupy ke studánce pro vodu je
nepoužívaná. Vím, že studánka je ve špatném stavu..Vím, že břehy
Smutné i cestičky kolem jsou podemleté, strhané povodní a koryto je
velmi zanesené. Vím, že až ke kostelíku vede ze silnice z místa
bývalého domku cihelny upravená cesta pro auta. Vím, že místo
vagónů stojí u kostelíku zděná stavení. Vím, že prostor zařízení je
oplocen drátěným plotem.Vím, že v létě parkuje v Poušti vždy několik
aut přímo v lese před plotem. Vím, že původně krásné měkké lesní
cesty s alejemi uvnitř i kolem lesa jsou zcela rozježděné těžkými
lesními stroji a pro pěší takřka neschůdné, což teprve pro nemocné z
lázní. Vím, že i les je neschůdný a pochybuji, že je tak úrodný jako
býval ještě před lety. Vím, že uvnitř lesa je v hezkém místě jakési
ilegální tábořiště. Vím, že není možné Pouští dojít do bývalého mlýna
„Na Prádle“. Vím, že to vše nelze napravit brzy a bez peněz. Raději,
kdybych to vše ani nevěděl.
Pozn.redakce: Doufáme, že se dočkáme pozitivních zpráv. Ať se
nemusíme před našimi předchůdci stydět.
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PLAVČÍKŮV NÁVRAT PO TŘICETI LETECH
Bude to třicet let, kdy jsem pro znečistěnou Lužnici skončil provoz
sokolské plovárny. Po několika letech, kdy ze mě doktoři vybírali
všechny mé špatnosti nashromážděné za dlouhý bujarý život, vrátil
jsem se na plovárnu. Bylo to jako bych přišel v nebi do svého
oddělení. Ač z kabin a všeho vybavení nezbylo zhola nic. Kabiny
byly zničeny už před dvaceti lety, povodeň odnesla to, co tam
postavili Žbrundíci. Tisíciletá voda odplavila bahnitý nános
pokrývající mělčinu a po celé louce nanesla vrstvu jemného písku s
malými dunami přímo na břehu. Promáčená půda a silný vítr
způsobily polomy, takže se na plovárně vytěžilo na 250 kubíků
dřeva. Z malého zbytku jsem tam postavil vor, jako plato pro
koupání a jako plovoucí scénu. Rád bych po třiceti letech oživil
zpěvy při kytaře a výstavy na plovárně a dívadélko na voru. Nedá se
mluvit o obnově plovárny. Jen tak něco pro zábavu a potěšení. I
když po postavení táborských čističek je Lužnice lázněschopná
jako bývala.
Vory vzpomínek
Voraři,voraři, svezte mě k jezu,
tam řeknu děkuju a z voru slezu.
Tak pluly vory po řece našeho mládí.
Voraři v zimě stromy káceli, houžve kroutili,
od jara vory vázali, po vodě, po proudu pluli.
V zákrutu řeky vory se zjevily,
pomalu, ale jistě po proudu mizely.
Voraři, voraři, svezte mě k jezu,
tam řeknu děkuju a z voru slezu.
Dívám se a dívám a dívám do horní zákruty,
nic, nic, jen vory vzpomínek po vodě plují.
Majka Čech

ZVU VÁS NA ODPOLEDNÍ SETKÁNÍ
NA STARÉ PLOVÁRNĚ 5. ČERVENCE

VIII. Záøeèská pou
Na opoždìné povodòové vlnì pøiplul žabí muž za velebných tónù
Smetanovy Lužnice a zahájil pou zprávou o stavu unie. Pøedevším
konstatoval nízkou zloèinnost, protože nikoho nechytili a ani se nikdo k
nièemu nepøiznal. Smíšený Záøeèský sbor zastínil i letošní úspìchy
Alexandrovcù a jeho oslavná fuga na Záøeèí nenechala ani jedno oko
suché.
Pan starosta pøedèasnì ukonèil obìd i návštìvu v bezvýznamné
rakouské spolkové republice a v domnìní, že nìco dostane k
nakousnutí u nás, se neèekanì objevil. Pøi podbízivém projevu (stejnì
nic nedostal) pøekvapil slibem, že do konce roku bude splnìno usnesení
rady opravit schody do Záøeèí, z roku 1932.
Boj o zakoupení námìstí se zvrhl v trapnou frašku. Jedinou
omluvou je, že právì Záøeèí bylo v loòské povodni stiženo nejvìtší
katastrofou v republice, protože ani v Praze neuplavaly tøi námìstí.
Neuvádíme radìji, kdo se pasoval na buditele, protože právì on je
povìstný probouzením k obìdu.
K vystoupení mažorèat: Tudy, vážení, cesta nevede. Bojujeme, aby
naši mladí byli platnými pøíslušníky naší vlasti, aby se vyhýbali tìmto
pokleslým hudebním žánrùm. Pak se nedivme, když se takový
zpitomìlý mladý èlovìk zakousne do ruky sousedního dìvèete místo do
koláèe.
O nìèem jiném byl nácvik evakuace. Zde se projevila loòská
zkušenost domácích. Už na prvém úseku pøi bìhu s ploutvemi byl
patrný rozdíl v eleganci. Druhý úsek s kufrem proti kopci byl ozdoben
urputností zástupce odcházející generace v družstvu domácím. A
koneènì tøetí úsek, kdy pøi sjezdu koleèkem využili domácí tvaru
aerodynamického vajíèka a zvítìzili. Pøi dekorování vítìzù se vloudila
chybièka, když jeden ze závodníkù prošlápl hudbì bubny.
Hudební vstupy byly nìkdy hodnotné, jindy jiné. Dudák napø.
dudal hodnì, ovšem horor o velké vodì z playbacku byl opravdu
hrùzostrašný.
Z jiného soudku byla soutìž v pojídání utopencù. První odpadl
závodník s nejvìtšími ambicemi, jak postavou, tak øeèmi. Jeho
žaludeèní problémy bylo vidìt i cítit. Vítìzství, tentokrát naší spøátelené
republiky Èížkov, odnesl závodník viditelnými znaky pokroèilého
tìhotenství. Mùže-li se mu vìøit, mìl i stahy. Domácí umístìní tentokrát
zachraòovala mladá generace. Jak kvalitní to byla soutìž, ukazuje
umístìní závodníka ze zahranièí na bramborové pøíèce a to byl z
Ukrajiny! Jedinou skvrnou bylo chování vítìze, který dodateènì sežral i
feferonky a cibuli !?
Dražba byla ozdobou letošní pouti. Tøílitrové lahve Rumu a
Fernetu sice nevytekly, ale krev tekla. Anonymní vítìz, jehož v sále
zastupoval právní zástupce, vyhnal cenu opravdu vysoko. Trapné
pøešlapování domácích bosù skonèilo v polovinì dražby.
Soutìž Zpívá celá rodina: Nìkteré kolektivy se prosadily vahou,
jiné vìkem. Koneèné vítìzství po rozstøelu (ne poroty) získali zástupci z
Plechamru, kteøí podlézavou písní o Záøeèí zabušili na srdce nás všech.
Mimosoutìžní lehce dementní píseò byla hezkým zpestøením našich
pøátel z diakonie.
Perlou ve svìtì showbyznysu bylo tentokrát spoleèné
vystoupení mažoretek a mužoretù. Podmanivá melodie, blízkost
druhého pohlaví a erotické holinky vybièovali celý soubor k
bezchybnému výkonu.
A koneènì rozlouèení s mostem hrdinou. Dojímavé a
odpovídající vážnosti celého aktu. Zabalit celou, opakuji celou
konstrukci do 326 rolí toaletního papíru bylo svìtovým unikátem.

A tak i panu starostovi, který za zvukù prezidentských fanfár z Libuše a
koneènì americké veèerky na trubku pøi upevòování medaile na most,
zvlhlo oko.
Pøeskoèili jsme toèení keramiky a piva, které v programu bylo.
Mimo program se odehrál volnostyláøský zápas s mezinárodním
obsazením. A tak z celé poutì vyplynuly pouze dvì pozitivní vìci: v
dùsledku dobrého poèasí mohly být odvolány vojenské stíhaèky
objednané z Petrohradu pro pøípad deštì; úèastníci z Vìtrova zøejmì
neprošli kontrolou SARS se vzorkem moèi, protože je nebylo vidìt a
vùbec slyšet.
Letošní heslo: „Na záøeèské pouti jsou všichni pozitivní!“

ŽIVOTNÍ JUBILEA - ÈERVENEC 2003
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Roesslerová Blanka, Malíková Jaroslava,
Neškodný Josef
Kavan Vladimír, Haškovcová Anna
Čáp Stanislav, Staňková Drahomíra
Hejlíková Milada, Matyásková Anna, Štroufová Marie,
Hovorková Vlasta, Čížková Libuše
Haškovec Václav, Prošková Anna
Kolář Jan, Hájíčková Božena, Kuboušková Anna
Matyásek Václav
Picálková Albína, Alexová Růžena
Pešlová Anna
Hynek Jiří
Vostřáková Růžena

ŽIVOTNÍ JUBILEA - SRPEN 2003
Rokoská Marie, Šobrová Zdeňka
Bětík Miroslav, Jánský František, Karlíková Jitka
Tůmová Božena
Šimůnková Emilie, Ševčíková Anna
Sobíšková Marie
Vitoušek Karel, Nekolová Marie
Hrdličková Ludmila
Vágner Josef
Šindelářová Marie
Sokolíková Hedvika
GRATULUJEME
Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

Vítání obèánkù

Dne 19. června 2003 byli přivítáni starostou města Bechyně,
Jaroslavem Matějkou, tito noví občánci:
Hana Marková, Kateřina Lišková, Jiří Němec, Eliška Votavová, Eliška
Peterková, Daniel Chlupáč, Lenka Dvořáková, Tereza Fejfarová,
Miroslav Horák, Nikola Ťoupalová, Tereza Steinerová, Samuel
Valenta.

Dne 20.6.2003 oslavili manželé Jan a Miroslava Kodadovi 50 let
společného života - zlatou svatbu. K tomuto vzácnému životnímu
jubileu jim osobně poblahopřáli starosta města Jaroslav Matějka a
místostarosta Miroslav Beneš.

PODÌKOVÁNÍ
Podìkování všem dobrovolníkùm, kteøí se podíleli na programu oslav
100. výroèí naší Elinky.
Podìkování rovnìž patøí paní Zuzanì Chlumské za uspoøádání
soutìže O nejhezèí keramický žejdlík, spojené s keramickým trhem.
Tìšíme se, že budou následovat další roèníky.
Ve fotoreportáži z oslav na str. 3 si mùžete prohlédnout historický
vláèek, který pøi pøíjezdu bohužel nebylvidìt.

TÌLOVÝCHOVA
Ve dnech 17.-18.5.03 se zúčastnilo 15 závodníků TJ Jiskra Bechyně
Sušických slalomů a sjezdů. V kategorii C2 muži obsadili 3. místo
bratři Měšťanové, stejné umístění vybojoval Tomáš Macášek v
kategorii ml. žáků. Ve vloženém závodě nejmladších nadějí získal
Aleš Mayer (6 let) třetí místo. Ve sjezdu vybojoval v absolutním pořadí
kajakářů Jan Pazourek ml. bronz, Jan Pazourek st. v kategorii
veteránů stříbro a Michal Háša v kat.singlkanoí zlato.
Na akademickém Mistrovství republiky ve sjezdu v Troji (20. 5.)
zvítězil ve sprintu singlkanoí M. Háša a spolu s Pavlem Pazourkem
obsadili výborné 3. místo v kat. deblkanoí.
Ve dnech 31. 5. 1. 6. se v Karlových Varech konalo ME ve sjezdu
seniorů a juniorů, jehož součástí byl i veřejný závod. Při neúčasti
reprezentantů výborně zajela v kat. C2 muži posádka M. Háša J.
Pazourek ml., která v součtu dvou závodů získala 1. místo. Michal
Háša obsadil 3. místo v kvalitně obsazeném závodě v eskymáckých
obratech. Naši závodníci se dále zúčastnili závodů ve Vysokém Mýtě,
které byly zároveň Mistrovstvím ČR veteránů, což zaručovalo kvalitně
obsazené závody. Ve slalomu zvítězila posádka M. Háša J.
Pazourek ml., bratři Měšťanové obsadili 6. místo. T. Macášek ve své
kat. obsadil 2.místo. Ve sjezdech získal 2.místo J. Pazourek ml. v kat.
kajaků, stejné umístění vybojovali i M. Háša na singlkanoi. Ostatní
závodníci podali také kvalitní výkony a umísťovali se v horní polovině
nabitého startovního pole.
V tomto měsíci pořádá náš oddíl raftové závody (19. 7.), předběžné
přihlášky v loděnici oddílu nebo na mob.:728 917 609 Pazi
za oddíl kanoistiky Pazi

BECHYŇSKÁ BLICKA 2003
Ve středu 1. května uspořádal Šachový spolek Bechyně pod záštitou
starosty Bechyně p.Matějky 7. ročník turnaje v bleskové hře
čtyřčlenných družstev - Bechyňská blicka. Zaregistrovali 19 týmů.
Bylo tu už i 31, ale letos byl turnaj určitě nejsilnější.
Po přivítání a „slavnostním výkopu“ starosty p. Matějky jsme
minutou ticha uctili památku našeho nedávno zesnulého šachového
kamaráda Standy Mrázka.
Se slovem rozhodčího se pak už začalo hrát. Hrálo se „každý s
každým“. Družstvo Brno I., vítěz posledních čtyř ročníků, bylo stále
na dohled SC Weiler, a přestože je porazilo, ztráty nabrané v průběhu
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turnaje rozhodly o tom, že nezvítězí. Na třetí místo se protlačil tým
LOKO Č.Budějovice.
Naše první družstvo se dostalo do desítky nejlepších. Před nimi byli
opravdu silní soupeři a mezi jihočechy byli třetí! Rozhodně se Pepík
Janeček, Pavel Houdek, Vašek Hašek a Lojza Bartoš předvedli velmi
dobře. V béčku si zahráli Honza Marek a Petr Michlík, doplněni o
Pavla Malého a Marka Brčáka, juniory z bernartické líhně Míly
Hrubanta. Nejlepšími hráči byli D.Holemář z Brna I., N.Vyskočil z Loko
Brno, F.Hostička a L.Jandourek, oba z SC Weiler.
Byl to opět turnaj na naše poměry opravdu náramný a zvládnutý. A
když se v samém závěru rozdaly ceny nejúspěšnějším, přišli nám
osobně poděkovat nejen staří šachoví kamarádi, ale i hráči, kteří tu
byli poprvé. Závěrem chceme poděkovat starostovi panu Matějkovi,
vedení Kulturního domu v Bechyni, manželům Balčíkovým a
Restaurací PROSPORT za perfektní občerstvovací servis a všem,
kteří turnaj podpořili (Městský úřad Bechyně, SPŠK Bechyně, p. Ivan
Horňák - poradenství a služby, Micro sensor Bechyně, Sport + hračky
+ papír p. Hrdličková, keramika Sušer a Jihotvar, LIBRA Electronics
spol.s.r.o. České Budějovice, Výzbrojna požární ochrany a.s. České
Budějovice, REDA Plzeň). A samozřejmě i všem zúčastněným.
Zapomenout se nesmí ani na poděkování rozhodčímu Vl.Tolarovi z
Č.Budějovic, protože turnaj měl hladký průběh. Computer obstarával
Láďa Havlík a další záležitosti obstarali Štefan Bernáth s Vráťou
Šťastným a s pomocnicemi Eliškou Burianovou a Hankou Vackovou.
Bechyňská blicka 2003 je za námi, těšme se tedy na další 1.5.2004, v
pořadí už osmou.
Konečné pořadí: SC Weiler 58, Brno I. 55,5, LOKO Č.Bud. 50,5,
Plzeň - Letná 47,5, Sokol Tábor C 47, Loko Brno 47, Vyšehrad 44, TJ
Pankrác 43,5, Kutná Hora 43,5, Bechyně A 36,5, Tábor-Pelhřimov
34,5, Č.Krumlov 33,5, Klatovy 37,5, J.Hradec 26, USK Praha 21,5,
Soběslav 20,5, Teletubies Týn 19,5, Strmilov 18,5, Bechyně B 9.

FC Bechyně má za sebou úspěšnou sezónu
ŽÁCI s náskokem 4 bodů postupují do krajského přeboru
DOROST skončil se 44 body na třetím místě v I.A třídě
MUŽI "B" obsadili střed tabulky v okresní soutěži III. třídy před
posledním zápasem s Měšicemi
MUŽI "A" postupují s náskokem 13 bodů do I.Atřídy

Ivan Horňák - Realitní a zprostředkovatelská kancelář
sídl. 5. května 239, 391 65 Bechyně, kancelář: Nám. Míru 38, Týn nad Vltavou

e-mail: reality.hornak@seznam.cz tel: 603 236 139
NABÍDKA:
• Garsonka v os. vl. v Týně na Hlinkách, částečně
zařízená, ihned volná, 325.000,- Kč,
• Družstevní garsonka na Hlinkách, ihned volná,
270.000,-- Kč,
• Družstevní 3+1 v Týně na Hlinkách, volný ihned,
560.000,-- Kč,
• Družstevní 4+1 na Hlinkách, volný ihned, 600.000,-Kč,
• Rozestavěný polyfunkční dům s nebytovými prostory v
Temelíně - dva obchody (případně dílna, či jiný účel), byt,
ubytovna s osmi pokoji, kapacita 20 lůžek. Znalecký
posudek - rozestavěnost 40%, hodnota po dostavbě
5.900.000,-- Kč, k prodeji za 990.000,-- Kč,
• Rekreační zděná chata v Kolodějích nad Lužnicí, el.
energie, studna, vl. pozemek, průtočný rybníček na
nástražné rybky, 30 m od Lužnice, polosamota, nádherné
místo, trofejní úlovky. Cena k jednání 560.000,-- Kč,
• Chata se zahradou Na Bedrníku u Týna nad Vltavou,
el. energie, studna, pozemek 300 m2, oplocený, klidné
místo, cena k jednání 150.000,-- Kč,
• Nebytové prostory na Náměstí Míru - lukrativní místo,
zrekonstruovaný dům - kanceláře, služby, obchod - nájem
1.000,-- Kč/m2/rok.

POPTÁVKA:
Pro klienty RK přijímám nabídky k odprodeji domů, bytů,
pozemků, rekreačních objektů, pronájem bytů atp. Od
ledna letošního roku platí nové oceňovací předpisy nárůst cen Vašich nemovitostí - přijdďte se informovat o
aktuální ceně Vaší nemovitosti.

POŽÁRNÍ OCHRANA OBJEKTÙ
Vypracování požárně bezpečnostního řešení
stavby pro stavební řízení, kompletní vedení
agendy PO, školení zaměstnanců, smluvní řešení
PO při výstavbě
· BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Komplexní agenda BOZP, školení zaměstnanců,
vyhledávání rizik, prodej výstražných vest,
pracovních oděvů a pomůcek

ZPROSTØEDKOVÁNÍ A ZASTOUPENÍ
Zastoupím Vás ve stavebním řízení, vyřídím
formality při převodu motorového vozidla,
cestovních dokladů, v katastru nemovitostí,
vypracuji smlouvy v oblasti občanského a
obchodního práva...

MVDr. Eva ROUSEKOVÁ
Bechynì, U nádraží 610
Výbor SRPDŠ pøi 1. ZŠ Školní ulice dìkuje všem uèitelùm a žákùm
za pøípravu a nastudování školníakademie.
Dìkujeme za pøíjemný zážitek a pøejeme hezké prázdniny.
Výbor SRPDŠ

Město Bechyně nabízí k prodeji

VOLNÉ BYTY
(2+0 I.kat., 2+1 I.kat., 1+1 I.kat)
obálkovou metodou nejvyšší nabídce
Bližší informace na tel. 381 211 012 (Hrušková, Křížová)
a na internetových stránkách Města Bechyně

oznamuje zmìnu provozní doby
Po - Pá: 15:00 - 18:00
So - Ne: 08:00 - 09:00
Tel: 777 584 702
Potřebujete peníze na bydlení? Bezkonkurenční
úvěry a hypotéky. Volejte 606 842 365

Prodám garáž v Bechyni, ihned. Tel.606 149 029
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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/cm2) poštou, na
tel. 381211012 a 381211490, nebo na e-mail: posta@mestobechyne.cz Tisk RUDI - reklamní studio, tiskárna Planá n.Luž, tel. 381259680.

