BECHYŇSKÝ

MÌSTSKÝ ZPRAVODAJ

KVÌTEN 2004

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
11. A 12.ÈERVNA 2004

Vzhled města
Podle mého názoru i podle názoru některých občanů Bechyně se
vzhled města sice pomalu, ale přece jenom vylepšuje.
Zkusme proto udělat společně další krok a zpříjemněme Bechyni jak
sobě, tak i návštěvníkům.
Jaký krok mám na mysli?
Jedná se o soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu oken, balkonů
a předzahrádek.
V každé z těchto tří kategorií bude vyhlášeno pořadí na prvním a
druhém místě. Vítězové budou samozřejmě oceněni, a to
následovně:
1. místo v každé kategorii
2 000,- Kč
2. místo v každé kategorii
1 000,- Kč
Vše k realizaci této soutěže je možné zakoupit kdekoliv. Pokud se
rozhodnete pro nákup v Zahradnictví U Benešů, budete mít na
každých 100,- Kč nákupní ceny slevu 10,- Kč. V tomto případě je ale
nutné při nákupu uvést jméno a adresu, aby komise, která bude
soutěž hodnotit, mohla zkontrolovat, zda nakoupené zboží opravdu
slouží k výzdobě oken či balkonů. Rozdíl v ceně bude hrazen
sponzorem, který celou akci inicioval.
Soutěž bude vyhodnocena komisí, kterou jmenuje rada města, v
týdnu od 12. do 17. července 2004.
Vyhlašovatel soutěže si také vyhrazuje právo nejhezčí okna,
balkony a předzahrádky vyfotografovat a snímky zveřejnit na
webových stránkách města, popř. z nich uspořádat veřejnou
výstavu.
Věřím, vážení spoluobčané, že nám Bechyně rozkvete do nebývalé
krásy. Již se na to moc těším.

INFORMACE PRO VOLIÈE
Podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a
rozsah soudního pøezkumu pøi volbách do Evropského
parlamentu konaných na území Èeské republiky, upravuje zákon
è. 62/2003 Sb.
OBÈAN JINÉHO ÈLENSKÉHO STÁTU Evropské
unie, který není obèanem ÈR (dále jen „obèan jiného èlenského
státu“) a který bude chtít hlasovat na území ÈR, musí podat
nejpozdìji 2. kvìtna 2004 písemnou žádost o zápis do seznamu
volièù u obecního úøadu, v jehož správním obvodu je veden v
evidenci obyvatel.
Žádosti mohou být zasílány poštou nebo doruèeny osobnì
tak, aby nejpozdìji 2. kvìtna 2004 byly obecnímu úøadu doruèeny.
Mìstský úøad v Bechyni bude mít k tomu úèelu otevøeno 2. kvìtna
2004 od 12,00 hodin do 16,00 hodin. K žádosti o zapsání do
seznamu volièù musí obèan jiného èlenského státu pøiložit kopii
dokladu o pobytu na území ÈR a èestné prohlášení, ve kterém uvede
svou státní pøíslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde
byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební
evidenci, a to, že bude hlasovat pouze na území ÈR.

POZVÁNKA NA OSLAVU

Nejpozdìji 22. kvìtna 2004 budou zapsáni do
seznamu volièù obèané, kteøí nemají ve správní obvodu Bechynì
trvalý pobyt, ale kteøí zde vykonávají základní nebo náhradní
vojenskou službu, jsou v ústavu sociální péèe nebo jiném obdobném
zaøízení (napø. láznì). Tyto obèany k zápisu do seznamu volièù
nahlásí velitel nebo vedoucí pøíslušného zaøízení.

Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni si dovoluje pozvat všechny
spoluobčany a příznivce hasičů na oslavy SVÁTKU SVATÉHO
FLORIÁNA na nám. T.G.Masaryka

Nejpozdìji 27. kvìtna 2004 vyškrtne obecní úøad ze
seznamu volièe, kteøí požádali o zápis do zvláštního seznamu volièù
u zastupitelského úøadu nebo byli zapsáni do seznamu volièù jiným
obecním úøadem.

Jaroslav Matějka

svátku Svatého Floriána - patrona hasičů

druhou květnovou sobotu 8. května 2004

Při této příležitosti se bude konat IV. ročník soutěže hasičských
družstev v požárním útoku

O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA BECHYNĚ
ke 130. výročí založení sboru r. 1874

Program oslav:
11.00 - 12.00
12.30
13.00

příjezd hasičských sborů
nástup hasičských družstev
slavnostní zahájení hasičského odpoledne

hlavní soutěž v požárním útoku, kategorie ml.hasiči, ženy 2B, muži 3B
na náměstí
ukázka nového hasičského vozidla PRAGA CAS 16 NTS 265 v praxi
finálový souboj šesti družstev s nejlepším časem
předání cen a putovních pohárů starosty města Bechyně
Po celý slavnostní den bude otevřeno hasičské muzeum otevřené
v nově adaptovaných prostorách městského muzea. Můžeme se
pochlubit světovými unikáty z historie hasičství. Přijďte si prohlédnout
velice zajímavé historické exponáty staré 300 - 400 let, plátěné koše
ručně šité, kožené hadice z volské kůže, odznaky, uniformy, přilby,
první vodní dělo v historii, zakládací listiny a další historické předměty,
ale i novinky !
Přijďte mezi nás, prohlédnout si hasičské historické exponáty
podívat se a povzbudit mladé hasiče a hasičská družstva při jejich
soutěžení.
Shlédněte vozidlo, které je tady pro Vás, pro Vaši ochranu, jak
domů, tak v první řadě životů.
OHNI ZMAR A HASIČŮM ZDAR
za SDH velitel hasičů v.r.

27. kvìten 2004 je posledním dnem, kdy mùže
voliè požádat o VYDÁNÍ VOLIÈSKÉHO PRÙKAZU. Volièský
prùkaz vydá obecní úøad volièi, který je v jeho správním obvodu
zapsán do seznamu volièù a který nebude moci volit ve svém
volebním okrsku. O vydání volièského prùkazu musí voliè požádat
písemnì. Žádost o vydání volièského prùkazu
doruèovaná
obecnímu úøadu poštou, musí být opatøena úøednì ovìøeným
podpisem volièe. Volièské prùkazy se zaèínají vydávat 27. 5. 2004 a
pøedávají se volièi osobnì nebo se zasílají poštou do vlastních rukou
volièe. Volièský prùkaz mùže vyzvednout volièi i jiná osoba, která je
k tomu zmocnìna písemnou plnou mocí s úøednì ovìøeným
podpisem volièe.
S volièským prùkazem mùže voliè hlasovat jen na území Èeské
republiky.

DISTRIBUÈNÍ MÍSTA MÌSTSKÉHO ZPRAVODAJE
Mìstský zpravodaj mùžete bezplatnì získat na tìchto místech:

•
•
•
•
•
•
•
•

Knihkupectví Petra Voka - Simandlová, Libušina ulice
Novinový stánek Ondøejová, Libušina ulice
Knihkupectví Štachová, Písecká ulice
Novinový stánek Andrejsová, Na Libuši
Konzum Hugo, Záøeèí
Mìstská knihovna
Potraviny Štroufová, sídl.5.kvìtna
podatelna MìÚ

MEDAILON
František NOVÁK

(nar. 1901 ve Vídni, zemřel 1975 v Bechyni)
Když jsme otevřeli
historii
2 . s v ě t o v é v á lk y a o su d y
bechyňských lidí v ní, nemůžeme
v yn e ch a t ž i v otn í p e r i pe t i e
perzekuov aných členů KSČ.
Jedním z nich byl i František
Novák. Jeho další působení v
komunistické totalitní mašinerii ať
každý posoudí podle své vlastní
zkušenosti a názoru. Není to
jednoduché. Nicméně do historie
tohoto města patří.
Z Vídně, kde se narodil, se dostal
do obce Počátky, otce ani matku
nepoznal, zde se také vyučil
obuvníkem. Ve dvaceti letech
přišel do Bechyně,pracoval u firmy
Janovec, později Plachta, posléze
si otevřel svou vlastní živnost.
Bydlel v Čechově ulici 279 s rodinou (manželka rozená Šťástková), v
tomto domě byla založena v říjnu 1934 první organizace
Komunistické strany v Bechyni. Kromě M. a F.Novákových byli
zakládající členové R. a J.Cikánkové, J.Dědič a F.Šebek.
Ze vzpomínek jednoho ze synů, Vladimíra:
„Byl zatčen 27.3.1941 doma gestapem za účasti bechyňského
četníka.
Byl vězněn v Terezíně, Drážďanech, Bautzenu a Waldheimu až do
7.5.1945. Vrátil se (asi) 19.května 1945. Už jsme nevěřili, že se vrátí.

propouštěcí list

Propouštěcí list, český překlad:
Propouštěcí list
Frant. Novák, Bechyně, Čechy, byl od 26.11. 1942 do 7.5.1945 v této
věznici ve výkonu trestu a je dnes z důvodu válečné situace poslán
předběžně do Bechyně s příkazem, aby se okamžitě hlásil u
příslušného policejního úřadu nebo na stanici státní policie.
Byl až dodnes účastníkem společného stravování.
Na hotových penězích bylo vyplaceno: ---- říšských marek
Waldheim, Sasko. 7.5.1945
podepsán přednosta káznice ve Waldheimu )
Pracoval zde v obuvnické dílně.
Za války byly u nás občas prohlídky, hlavně za heydrichiády.
Provádělo je polní četnictvo. To jsme se báli. Vojáci prolezli celý byt,
včetně sklepa a půdy, kde měla babička seno pro králíky. Ta musela
na půdu napřed, za ní pak Němci. Prohlíželi i to seno.
Matka i babička sháněly po vesnicích něco k jídlu. Díkybohu je při tom
Němci nenachytali. Matka pracovala v Kerasu, babička v zahradnictví
u Habadů.
Dopisů od táty bylo málo, asi nesměli moc často psát. Matka i my kluci
jsme občas napsali, jen to, co se smělo.
Dopisy Vládi a Zdeňka tátovi:
Milý táto!
Vèera jsem si udìlal plachetnici. Nìkdy vyzkouším jak plave. Školní prázdniny (o
svatodušních svátcích) jsou od pátku do støedy. Užkonèím sešit na housle. PanLeitner tì
pozdravuje. Byli jsme na pouti v Sudomìøicích. Nebylo tam dohromady nic. Zdena si
koupil storanovku. Byli jsme také v cirkuse který nestál za nic. Dìlali tam hypnosu, ale
švindlem. Ty lidi to už umìli a ještì k tomu to stálo 2 K za osobu. Chtìli jsme se svést na
živých koníkách, ale stálo to 1.50 K. Kolotoè tam byl, na tom jsme se nesvezli ale zato na
kolech dvakrát.Nezlob se na mne alevíc už toho nevím.
Srdeènì Tì zdraví Vláïa.

korespondenční lístek z Terezína
Korespondenční lístek z Terezína - český překlad:

Vězeň Novák Frant.
Terezín,Malá pevnost, cela 14 (potraviny nebudou přijímány)
Moji milí,
jsem zdráv a mám se dobře. Prosím, pošli mi 100 K, jinak nic
nepotřebuji. Psát minemusíš, pokud to nebude nutné.
Zdraví Franz Novák

O tom, jak bylo tátovi v lágru, nechtěl mluvit.
Hned po návratu se zapojil do činnosti v Bechyni jak ve straně, tak v
lidosprávě. Později vykonával funkci předsedy MNV (1960 - 1963).
Zemřel v červenci 1975.“
- V.N.-

Sobota 8. května / 21.00 / Velký sál / Vstupné 170-,Kč

Vernisáž 13. května v 18.30 hod. v GALERII
U HROCHA

Po - Pá 15 - 17 hod.
So - Ne 14 - 17 hod.

Předprodej vstupenek

Předprodej: Galerie U Hrocha a stánek Ondřejovi Libušina

Sobota 29. května / 15.00 / Velký sál
Pondělky 3., 10., 17., 24. a 31. května / Klubovna

Lektoři kurzu: Jiří Beneš a Hana Wolfová
Kurzovné 900,- Kč, gardenka 260,- Kč
Přihlášky a bližší informace v kanceláři Kulturního domu
nebo na tel: 381 213 338, e-mail program@kulturnidum.cz

Pondělí 10. května / 16.00 / Malý sál
Program pro maminky připravila MŠ Jahůdka
Pátek 4. června / 19.00 / Velký sál
Žáci sami sobě. Pořádá I. ZŠ -Školní ul. ve spolupráci s KD

KD, U Nádraží 602, tel.: 381 213 338, tel./fax: 381 212 433, www.kulturnidum.cz, e-mail: kdbech@mbox.vol.cz

40 let Základní školy v Bechyni ve Školní ulici
1964-2004

Program oslav

ŽIVOTNÍ JUBILEA - KVÌTEN 2004
87
82
81
80

let
let
let
let

78 let
77 let
76 let
75 let

Hrušková Milada
Lososová Věra, Štrossová Marie
Hynková Věra, Sobíšková Miloslava
Korbel Ladislav, Vosecká Anna, Hajská Anna,
Jindráková Helena
Veselý Miroslav, Bartoňová Marie
Ing. Karlík Stanislav, Konvalinková Jiřina
Hrbek Vladimír, Zeilinger Antonín, Švorc Alex,
Hořejší Ladislav
Kocourek František, Nehasilová Milada, Beková Milada
GRATULUJEME

Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ

Pondělí31.května 2004
10.00 hod. - Divadelní představení pohádek „O Šípkové Růžence“ a
„O Červené Karkulce“ - KD Bechyně, hrají děti z ochotnického
souboru Radětice
Úterý 1.června 2004
8.00 16.00 hod. - DEN DĚTÍ aneb slavíme narozeniny
(sportovní aktivity, soutěže, malování na chodníku, výtvarné dílničky).
Hostem školy budou děti z MŠ, pro všechny děti bude zajištěno
občerstvení
Středa 2.června 2004
10.00 hod. - Koncert žáků školy ve spolupráci s ZUŠ V.Pichla
Bechyně, ZUŠ Týn nad Vltavou - KD Bechyně
Čtvrtek 3.června 2004
8.00 12.00 hod. - zkouška na školní akademii - KD Bechyně, velký sál
Pátek 4.června 2004
10.00 - 12.00 hod. - Školní akademie (pro žáky školy) - KD Bechyně,
velký sál
19.00 hod. - Školní akademie (pro rodiče a veřejnost) - KD Bechyně,
velký sál
Sobota 5.června 2004
Den otevřených dveří školy aneb škola se představuje
8.40 hod. - vernisáž výstavy obrazů, fotografií, grafiky, kreseb a
keramiky bývalých absolventů školy (vestibul 1.pavilonu)
9.00 - 12.00 hod. - ukázky z činnosti sportovních oddílů (florbal, stolní
tenis), ukázky z činnosti zájmových oddílů a kroužků (keramický,
výtvarný, dramatický, šachový) a školní družiny, prohlídka učeben a
počítačových tříd a přístavby školy, výstavka starých i moderních
učebních pomůcek,ukázky z činnosti dětív jednotlivých předmětech
14.00 hod. - slavnostní setkání současných a bývalých zaměstnanců
školy a jejich hostů (jídelna školy)
Doprovodné akce:
v týdnu od 31.května 2004 do 4.června 2004 výstavka prací žáků
školy v rámci výtvarné výchovy, pracovního vyučování, keramického
kroužku a školní družiny, výstavka kronik a fotografií z historie školy.

Zahájení letní sezóny Muzea Vladimíra Preclíka,
dne 14.kvìtna v 16. 00 hodin, které uvede humorista, dramatik,
prozaik,textaø, herec, režisér a moderátor pan Milan Lasica.

Městská knihovna oznamuje změnu výpůjční doby
od 1. května do 30. června následovně:
Pondělí Zavřeno
Úterý

10,00 - 12,00

12,30 - 18,00

Středa

10,00 - 12,00

12,30 - 16,00

Čtvrtek

Zavřeno

12,00 - 16,00

Pátek

10,00 - 12,00

12,30 - 16,00

Upozornění pro občany
Do žlutých kontejnerů na tříděný odpad
patří jen a jen PET lahve

Žádáme občany, aby do žlutých kontejnerů na tříděný odpad ukládali
jen PET lahve, které zmáčkli. V poslední době se v těchto
kontejnerech objevují všechny výrobky z umělých hmot jako např.
nevymyté kelímky od jogurtů, mikrotenové sáčky, květináče i folie ze
zahrádek. Jen těžko si lze představit, jak by se takový směsný a často
špinavý materiál recykloval.
ing. L.Blažková, MěÚ Bechyně

Dne 1. dubna 2004 byli přivítání starostou města Bechyně,
Jaroslavem Matějkou, tito noví občánci:
Hana Hrušková, Alexandra Kmentová, Tomáš Sodomka, Martina
Procházková, Klára Dvořáková, Kateřina Kocourková, Dominik Ryba,
Tomáš Horák, Ondřej Herza, Vendula Broučková, Adéla Lopraisová,
Valentýna Picková, Šimon Cais, Štěpán Roman

Klub èeských turistù - odbor Bechynì
zve na tuto kvìtnovou akci:

8.5.2004 - turistický pochod Údolím Lužnice
Trasy pìší 4 - 35 km (pro malé dìti pøipravena krátká trasa okolím
Bechynì, doplnìná soutìžemi), trasy cyklo 15 - 100 km. Start z parku
pøed vlakovým nádražím ÈD v Bechyni od 8,00 do 9,15 hodin, cíl na
sportovním stadionu - Písecká ulice.
Pøíp. informace: Petr Chaloupek, Bechynì, 5. kvìtna 779, telefon: 737 529 220

Městské koupaliště
16.4.2004 byl na nově zrekonstruovaném koupališti zahájen
zkušební provoz - zatím bez návštěvníků.

Ze vzpomínek na válečná léta a osvobození "Válka na
samotě" otiskujeme další příspěvek a děkujeme za něj.
Byla jsem sedmiletá holka, ale dosud mám v hlavì obrázky, které nevymizí. Hlavnì ty,
kdyžpøijeliNìmcipro tatínka a odvezli ho. Byloto v srpnu r. 1943. Bylo mu40 let. Odvezli
ho, maminka zùstala sama s babièkou na hospodáøství, dodìlávaly se žnì. Dùvodem bylo
na udání èerné mletí ve mlýnì v Dobronicích. Spolu s ním šli mlynáø, pí Pouzarová,
Haškovec a Hladký z Haškovcovy Lhoty. Nejdøív byli na Pankráci v Praze, tatínek byl
odsouzen na 18 mìsícù do Bernau v Nìmecku. Nìkteøí se vrátili z Prahy. Tatínek
pracoval naodklizovacíchpracích po náletech ; byli obleèení v trestaneckých hadrech, a
pršelo nebosvítiloslunce. Vyprávìl, jaknašel krásnédámskéhodinky, ještì tikaly. Chvíli
je držel a uvažoval, zda jemá nìkam schovat, ale pak od tohoustoupil, že mu to nestojí za
to, aby mìl horší trest. Tak je položil na cihlu, druhou je rozbil. Vrátil se v únoru 1945,
zarostlý, vyhublý. Dodnes mám balíèek dopisù od nìho z Nìmecka. Co mu maminka
posílala balíèky, když mìl dovoleno, málo z toho dostal. Shánìla škvarky, sádlo, suchý
salám a hlavnì chleba, ale vše bylo vybrané, z toho, co zbylo - a vánoèka, buchty s
povidly, perníèky,všechno rozvaøili v kuchyni avìznì tou šlichtou pak krmili.
Také si pamatuji, jak se veèer zatemòovalo. Takový tmavý papír jako školní, co býval na
obalování knih, se v rámu dával do oken. Nesmìlo být nikde svìtýlko. Chodily kontroly a
když se tušilo, že pøijdou, slepice se naházely do pytlù ,odnesly do lesíka pod chalupou.
Protože jsme bydleli na samotì, neodvádìli jsme mléko, ale máslo. Bylo pøedepsáno
kolik. Jednou šla kontrola, maminka schovalasmetaník, to byl asi 10l kameninovýhrnec
se smetanou pod pícku u kamen a pak narovnala louèky na topení. Mì posadili pøed
pícku, aby snad je nenapadlo se tam podívat. Mìla jsem si hrát, ale já prý na nì koukala
tak, že naši prý èekali, kdy øeknu, co tam je, jak jsem se jich bála, ale neprozradila jsem
nic.
Rovnìž mám v živé pamìti, když pøijeli Rusové. Jak jsme byli na samotì, zajeli do dvora
auty,ve stodole mìli uvázané konì, na zahradì vozy. Po pivním soudku nastupovali do
náklaïáku. Dodnes vidím vojandu, jak se smála, když nastupovala. Šarže spala doma ve
forotních peøinách, maminèiných èistìpovleèených možnájedinými forotními povlaky.
Vaøili si na kamnech, nevím, jestli v našem nádobí, ti oficíøi ale jedli z takových misek
svých. Dvìmisky po nichzùstalya taková tìžkálžíce. Jednu tu miskuještì mám, druhá se
rozbila.
Jednou se jeden høebec utrhl a lítal kolem plotu zahrady a strašnì až strašidelnì ržál.
Ostatní konì se plašili, ažjeden voják vylezl na plot a zplotu na nìhoskoèila tak hochytil.
Zajeli s vozem do jetele, nasíkli, kde uznali, víc ušlapali, naházeli ve stodole koním na
zem, ti víc ušlapali, než sežrali.
V noci naši hlídali, protože vojáci spali na pùdì a kouøili, støecha byla došková, mìli
strach, abynezapálili, alevše bylo odpuštìno, jen kdyžbyl konec války.
4. květen

Z Ovèína u Dobronic B.H.

sv.FLORIÁN
(+ 304)
Augustiniánský klášter s obcí Sankt Florian v Horním Rakousku pøipomíná
muèednickou smrt sv. Floriána, velitelepluku propuštìného zøímských legií. Narodil se v
Cetii (dnes Zeiselmauer u Vídnì) a za vlády císaøe Diokleciána byl jednou z obìtí jeho
zásahu prostøednictvím ètyø protikøesanských ediktù z let 303 a 304. Podle pøíkazu
nesmìli køesané vykonávat funkce dùstojníkù, ponìvadž se to nesluèovalo s ideologií
øímské øíše. Dnešní území Rakouska do té doby patøilo do øímské provincie Noricum a
císaø Dioklecián tuto provincii pøipojil k Pannonii. Ke konci jeho vlády zcela zakázal
vyznání køesanské víry. V okolí dnešního Lince, v mìstì Lauriacum (neboli Lorch) u
soutoku Enže s Dunajem dal jeho místodržitel Aquilinus pozavírat a usmrtit mnoho
zdejších køesanù. Když se to Florián dovìdìl, spìchal køesanùm na pomoc. Nebyl ale
dostateènì opatrný, po nìkolika dnech byl zatèen a pod neustálým týráním mìl zapøít
Krista. Protože se za žádnou cenu nechtìl víry zøíci, soud nevzal ohled na jeho zásluhy v
armádì a bezúhonný život a vydal ho dorukou katù. Pøivázalimu na krk mlýnský kámen a
hodili do øeky Enže (Enns, poblíž dnešního mìsta téhož názvu). Odvážná køesanka
Valérie jehomrtvétìlo tajnì pochovala.Nìkolik kilometrù odtud vzniklo v 11. století tržní
mìsteèko Sankt Florian, vjehož klášterním kostele je hrob velkého rakouského skladatele
Antona Brucknera.
Ostatky sv. Floriána byly v 11. století rozdìleny, èást z nich byla pøevezena do Øíma,
èást do Krakova (stal se jedním z polských patronù) a z Polska byla za Karla IV. Malá èást
jeho relikvií pøevezena do chrámu sv. Víta v Praze.Relikviáø má však rovnìž katedrála v
Olomouci,kostelyna Kladnì, v Jaromìøi,v HavlíèkovìBrodìa jinde.
Tyto malièké kousky Floriánových ostatkù mìly
ve støedovìku chránit mìsta pøed požáry, ponìvadž
Florián, umuèený ve vodì, se stal patronem hasièù.
Obraz sv.Floriána se objevoval na obecních
peèetidlech, na mìstských branách, kostelních
vìžích, na zvonièkách, stodolách, štítech vesnických
chalup a jeho sochy se stavìly na návsích a
námìstích. Na Hané ještì v minulém století hlásil
ponocný: „Chval dobrý duch Hospodina i Ježíše,
jeho Syna. Odbila desátá hodina, milý svatý
Floriáne, tohoto mìsteèka patrone, chraò nás od
ohnì!“ Až narazíte na sochu vojáka s pøilbou a
nádobou na voduv pravé ruce, jistì se bude jednat o
muèedníkasv.Floriána.
V tomto roce si pøipomínáme 1700 let jeho umuèení.

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
Bechyňské sjezdy
Ve dnech 10.-11.4. 2004 pořádali kanoisté Jiskry Bechyně třetí ročník
Bechyňských sjezdů na tradiční trati Dobronice u Bechyně - Hutě. V
sobotu se na trati objevilo celkem 52 závodníků z dvanácti oddílů,
kteří tuto trať absolvovali celkem čtyřikrát. Mezi nimi byl i
sedminásobný mistr světa ve sjezdu na divoké vodě Vladimír Vala z
Tábora, který vyhrál všechny čtyři závody kategorie singlkanoistů a
stal se celkovým vítězem této kategorie.
Zvítězit ve čtyřech závodech se podařilo i dvojici kanoistů Jiskry
Bechyně Michalovi Hášovi a Janu Pazourkovi ml., kteří po oba dva
dny nenašli ve své kategorii deblkanoistů přemožitele. V této kategorii
na celkovém druhém místě skončila domácí posádka ve složení
František Uhlík, Josef Macášek.Třetí dojeli bratři Měšťanové ml.
Kategorii kajakářů vyhrál Tomáš Zástěra z Písku. Mezi kajakáři dosáhl
nejlepšího umístění z domácích borců nestárnoucíJan Pazourek st. V
prvním sobotním závodě byl pátý, v neděli dopoledne třetí a
odpoledne dokonce druhý. Bohužel nestartoval v sobotu odpoledne a
tak nebyl vyhlášen v celkovém pořadí. V ženách celkově zvítězila
Jana Lagnerová ze Soběslavi. V této kategorii neměl domácí oddíl
zastoupení. V mladších žácích zvítězil Tomáš Macášek před Markem
Házim a Silvou Mayerovou, všichni z domácího oddílu. Na trať se
vydali také závodníci kategorie předžáků. Zde celkově zvítězil Marek
Cepek z Písku, na třetím místě skončil Aleš Mayer z Bechyně.
Pozoruhodný výkon předvedl Matěj Cepek z Písku, který ve dvou
dnech zdolal na kajaku tuto čtyřkilometrovou trať ve svých pěti letech
celkem čtyřikrát.
Josef Macášek, předseda oddílu kanoistiky v Bechyni

Plán činnosti tenisového oddílu na rok 2004
Tenisté navázali na úspěšnou činnost v roce 2003 a zpracovali plán
akcí na rok 2004.
Smíšené družstvo dospělých bude hrát krajský přebor I. třídy v
těchto termínech:
I.kolo 24.4.2004:
Jiskra Humpolec „B“ - Jiskra Bechyně „A“
II.kolo 1.5.2004:
Jiskra Bechyně „A“ - TK Tábor „B“
III.kolo 8.5.2004:
Jiskra Humpolec „A“ - Jiskra Bechyně „A“
IV.kolo 15.5.2004:
Jiskra Bechyně „A“ - Jiskra Třeboň
V.kolo 22.5.2004:
TK MAS Sez.Ústí „B“ - Jiskra Bechyně „A“
VI.kolo 5.6.2004:
Jiskra Bechyně „A“ - Slavoj Pacov
VII.kolo 12.6.:
Jiskra Bechyně „A“ -Slovan J.Hradec
Dne 26.6. se uskuteční utkání o pořadí v KP, začátky utkání jsou
vždy od 9,00 hodin.
V okresním přeboru smíšených družstev dospělých a žactva bude
hrát družstvo B dospělých a žactva A. Soutěž nebyla doposud
vylosována.
Na soupiskách smíšených družstev dospělých jsou tito hráči:
Tlamicha Marek, Ing. Hlavnička Martin, Hübner Lukáš, Hlaváček
Tomáš, Hartl Patrik, Vágner Vendelín, Simota Jan, Bakule Jan,
Ing.Šeiner Milan, MUDr. Kalousek Igor, Ing. Hodek Miloš, Tupý
Jaroslav, Němec Jan, Klobása Ladislav.
hráčky: Ing. Folprechtová Zuzana, Vontorová Simona, Ing. Podlahová
Jitka, Krejčová Jana, Kohoutová Šárka, Honsová Romana.
Soupisku žactva tvoří hráči: Fišer Petr, Linha Pavel, Bakule Petr,
Komárek Cyril, Hodková Andrea, Majerová Lucie, Majerová Šárka,
Škarvadová Monika.
Dále oddíl připravuje přebory jednotlivců v těchto turnajích:
8. - 9.5.2004
JIKA TENIS OPEN 2004
29. - 30.5.2004
okresní přebor dospělých
24. - 26.7.2004
38. ročník tenisového lázeňského turnaje
11.9.2004
Turnaj tenisových bechyňských legend
29.- 30.8.2004
Turnaj České státní pojišťovny
22. - 23.9.2004
Turnaj vojenské policie
V případě zájmu o uspořádání tenisové školy mládeže je oddíl
připraven v měsících červnu - červenci ji zorganizovat s výukou tenisu
pro začátečníky.
Výbor oddílu nadále pokračuje s úpravami dvorců i klubovny, které
vedou k zvýšené úrovni sportovního vyžití a zkvalitnění sportovního
ubytování na městském stadionu Jiskry Bechyně.
Předseda TO JISKRY Bechyně, Hlaváček Miloslav

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA KVÌTEN 2004
2. neděle - 17 hodin

TEBO, a.s.,
Hradecká 295, Nová Vèelnice

Medvědí bratři

Příběh o přátelství dvou medvědů

tradièní textilní výrobce

3. pondělí, 4.úterý - 20 hodin

Výplata

Ben Affleck v hlavní roku futuristického akčního thrilleru
7. pátek, 8. sobota - 20 hodin

Scary Movie 3

Možná přijde i Michael Jakson! .. nejlepší filmy mají vždy třetí
díl…
10. pondělí, 11. úterý - 20 hodin

Gothika
Jestliže je někdo mrtvý, nemusí to znamenat, že odešel. V
hlavních rolích Halle Berryová, Penélope Cruzová a Robert
Downey Jr.
13. čtvrtek, 14. pátek - 20 hodin

Texaský masakr motorovou pilou
Horor, který musíte vidět, i když při něm budete zavírat oči
15. sobota, 16. neděle - 20 hodin

Jak básníci neztrácejí naději
… trochu zestárlí, ale zůstal jim smysl pro humor, sny a naštěstí i
důvod k životu
17. pondělí, 18. Úterý - 20 hodin

Kill Bill 2
Velké finále nejnovějšího filmu Quentina Tarantina. Přežila svou
smrt ve svatební den i čtyři roky komatu.

Chcete kvalitní výrobky
pøímo od výrobce?
Pøikrývky z ovèího rouna,
akrylové pøikrývky a pøehozy,
pøehozy na sedací soupravy, froté prostìradla
a další výrobky za zajímavé ceny.

Veškerý sortiment na www.bnh.cz
Objednávejte na BNH a.s. Nová Vèelnice,

pí Uhlíková, tel. 384 358 101.
Navštivte novì otevøenou prodejnu
v Nové Vèelnici v areálu firmy,
prodej zahájen 20. 4. 2004, otevírací doba
každé úterý od 14:00 do 17:00 hodin.

20. čtvrtek - 20 hodin

Na plný plyn

Rychlá závodní auta, rivalita, přátelství, láska. Akční film
21.pátek, 22. sobota 20 hodin

Tajemné okno

Spisovatel. I v tomhle povolání může jít o život.
24. pondělí, 25. úterý - 20 hodin

Lepší pozdě nežli později

Komedie o tom, jak zapřísáhlý starý mládenec potká tu pravou
27. čtvrtek, 28. pátek - 20 hodin

Strašidelný dům

Dokáže prodat každou nemovitost , ale tentokrát mu straší ve
věži. Kdo vstoupí, zemře. Smíchy.
29. sobota, 30. neděle - 20 hodin

Dětská psychiatrická léčebna Opařany

Ohnivý oceán

nabízí volné ubytovací kapacity pro
turistické ubytování po celý rok. Ubytování
hotelového typu na ubytovně léčebny.

Podìkování sponzorùm

Informace na tel 381 287 041

Dobrodruh s indiánskou krví bojuje s arabskou pouští. V hlavních
rolích Viggo Mortensen a Omar Sharif.

Sbor dobrovolných hasièù v Bechyni dìkuje touto cestou všem sponzorùm, kteøí
pøispìli rùznými dary na tradièní hasièský bál, konaný letos 13. bøezna 2004 a tak opìt
zviditelnili vlastní podìkování za nezištnou pomoc od bechyòských hasièù pøi pomoci v
nouzi „BLIŽNÍMU SVÉMU A NÁRODU KU PROSPÌCHU“ v rùzných životních situacích,
kde hrozí nebezpeèí z prodlení a tak ke zmenšení nebo snížení jejich následných škod.
Veškeré finanèní prostøedky získané z plesu budou opìt použity pro veøejnì prospìšnou
èinnost sboru dobrovolných hasièù.
Jsme tady s Vámi.

PODLAHÁØSTVÍ
VZORKOVÁ PRODEJNA

s úctou dìkujeme - Výbor SDH Bechynì

Kulturní dům pro vás získal

MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ
00

25. května 2004 v 19. hodin
nový pořad Miroslava Donutila Cestou necestou

POZVÁNKA
Dne 11.5.2004 v 18.00 hod. se koná členská schůze MO SON v
restauraci JUPITER
salonek 1. patro. Účast členů nutná.
Občerstvení zajištěno.

Provedení rozpoètu a možnost pokládky
Provozní doba:
Tel. 776 022 403, 776 698 744
Vinaøického nám. 209, Týn nad Vltavou

PRONAJMU GARÁŽ
místo: areál garáží u starého hřbitova
tel.: 602 181 827

Půjčky do 100 000,-Kč
bez ručitele na cokoli.
Tel.: 777 311 015, 737 401 497
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