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Krátce z jednání zastupitelstva 9.3.2005
-

-

-

Zastupitelstvo vyslovilo podle ustan. § 55 odst. 3 písm c) zákona
č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí ve znění
účinném od 1. března 2005, zánik mandátu člena zastupitelstva
Města Bechyně pana mgr. Bc. Jana Ingra a členky zastupitelstva
Města Bechyně paní Boženy Vorlové. Podle ustan. § 5 odst. 5
zák.č. 491/2005 Sb., ve znění účinném od 1. března 2005, je
funkce člena zastupitelstva města neslučitelná s funkcí
sta tutár ního orgánu přís pě vk ové orga niza ce měs ta
(neslučitelnost je dána vůči zastupitelstvu, kterou příspěvkovou
organizaci zřídilo). Mgr. Bc. Jan Ingr je ředitelem příspěvkové
organizace Základní škola v Bechyni, Libušina ul. 164, okres
Tábor a paní Božena Vorlová je ředitelkou příspěvkové
organizace Mateřská škola Jahůdka Bechyně, Na Libuši 890,
okres Tábor.
Schválen prodej volné bytové jednotky v domě čp.207 (3+1) za
kupní cenu 300 tis.Kč.
Schválen finanční příspěvek Římskokatolické farnosti v Bechyni
ve výši 60 tis.Kč na opravu elektroinstalace a elektrifikace věžních
hodin a zvonů kostela sv.Matěje.
Odsouhlaseno zadání Územního plánu (ÚP). Projektant dále
může pokračovat na zpracování konceptu ÚP.
Žádost o prodej přístavby k objektu bývalé kovárny v k.ú.
Hvožďany nebyla schválena.
Schváleny další prodeje částí pozemků jejich dlouhodobým
uživatelům ve Hvožďanech. Těmito prodeji dochází postupně k
vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům města.
Rozhodnuto o vykoupení pozemků v k.u.Senožaty za účelem
vybudování víceúčelového hřiště.
Převody infrastrukturního vodohospodářského majetku dochází
na jedné straně k bezúplatnému nabytí majetku od obcí, které
jsou členy Vodárenského sdružení Bechyňsko a na druhé straně
k bezúplatnému převodu těmto obcím. Jedná se o drobné
majetkové převody tak, aby skutečný stav odpovídal stavu
právnímu.
Rozhodnutím o vložení nemovitého majetku, který užívala
společnost Bytenes Bechyně spol. s r.o. na základě nájemní
smlouvy, dochází ke zvýšení základního kapitálu společnosti.
(fs)

Prodloužení provozní doby

LSPP

S úèinností od 1.4.2005 dochází k prodloužení páteèní lékaøské služby
první pomoci (LSPP). Zaèátek páteèního provozu LSPP, který byl od
17.00 hod se posouvá již na 15.00 hod.
Pro pøehlednost uvádíme celkový pøehled provozní doby LSPP.
Pátek
Ostatní pracovní dny
Soboty,nedìle a svátky

od 15.00 do 22.00 hod.
od 17.00 do 22.00 hod.
od 7.00 do 22.00 hod.

tel .LSPP Bechynì: 381 211 048

Mladí hasièi v únoru
První únorový víkend jsme již tradiènì poøádali halovou soutìž projihoèeské oddíly. Po
urputných bojích 38 tøíèlenných hlídek v motání hadic, požárnickém kuželníku, opièí
dráze, kvízu, kimovì høe, hadicovém kole a uzlové štafetì se poøadí na èelních pozicích
ustálilo na stejných sborech jako v minulém roèníku - 3. místo obsadila Jistebnice, 2.
místo Bechynì, putovní pohár a ostatníceny za1. místo putovaly do Obratanì.
Poslední únorovývíkend5 zástupcù oddílu s 1vedoucím bylo vysláno na 14.neoficiální
halové mistrovství mladých hasièù z Èech, Moravy, Slezska a Slovenska. J.Škaloud,
M.Kodad, J.Rypáèek, D.Zeman (místo nemocného P.Sopka) a Lucka Rypáèková (místo
nemocného O.Èervinky) ve štafetì dvojic, uzlové štafetì i štafetì 4x40 bojovali ze všech
sil, ale v obrovské konkurenci to staèilo „ jen“ na 39. místo. Ale úspìchem je pro nás už
samotná úèast v soutìži, vždy v letošnímroèníku jsmebyli jediní Jihoèeši.

KLUBOVÁ ÈINNOST V DOMÌ
S PEÈOVATELSKOU SLUŽBOU
V prùbìhu mìsíce bøezna 2005 byla zahájena èinnost
kluboven v domì s peèovatelskou službou. Scházejí se zde registrované i
neformální spolky a zájmové skupiny. Každá zájmová skupina má
svého zástupce, který otevírá a uzavírá klubovnu a ruèí za její bezpeèný
provoz. Klubovna v obøadní síni (pøízemí) byla zrušena.
ROZVRH JEDNOTLIVÝCH ÈINNOSTÍ
SENIOØI (odpovìdný zástupce paní Jindøiška Drdová)
klubovna è. 401
støeda 13,00 až 18,00 hodin
ètvrtek 13,00 až 18,00 hodin
ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÍ (odpovìdný zástupce paní Libuše
Lavièková)
klubovna è. 401
poslední pondìlí v mìsíci 14,00 až 16,00 hodin
poslední úterý v mìsíci 14,00 až 16,00 hodin
DIABETICI (odpovìdný zástupce paní Zuzana Vlková)
klubovna è. 407
úterý 9,00 až 12,00 hodin
první pondìlí v mìsíci od 15,00 hodin
LETCI (odpovìdný zástupce pan Josef Šastný)
klubovna è. 406
pondìlí až nedìle od 16,00 hodin
MAMINKY S DÌTMI (odpovìdný zástupce paní Martina Mikešová)
klubovna è. 405
úterý 10,30 až 14,00 hodin
ètvrtek 10,30 až 14,00 hodin
Každý, kdo projeví zájem o klubovou èinnost, se mùžete spojit s
odpovìdným zástupcem konkrétního zájmového spolku a dohodnout si
úèast. Zájmová èinnost je pøístupná pro všechny obèany.
V. Fišerová

Ze staré školy
14. března byl na základní škole v Libušině ulici zahájen zkušební
provoz nové přístavby, která byla vybudována v zadní, jihozápadní
části staré budovy. Na konci roku 2004 proběhla kolaudace a po
dobudování šaten mohla být vystěhována stará přístavba a
přesunuty učebny. V průběhu jarních prázdnin proběhlo pod vedením
školníka Topiče přenesení a namontování tabulí, dokončilo se
propojení mezi oběma budovami a připravil koridor pro přenášení
materiálu.
Ve dnech 8.-11. března byly vyhlášeny 4 volné dny. Tyto dny využili
všichni zaměstnanci spolu s dobrovolníky z řad žáků vyšších ročníků
k přestěhování veškerého nábytku a materiálu z přístavby CHANOS
do nově vybudovaných prostor. Byla to spousta práce - nábytek,
kabinet 1. stupně, knihovna, tělocvičné nářadí, šatny, sklad civilní
obrany, vybavení a materiál ze tříd, didaktická technika, to všechno se
první dva dny přenášelo, další dva dny ukládalo a rovnalo do nového.
Chtěl bych tímto článkem poděkovat všem, kteří se této akce
zúčastnili: pedagogickým pracovníkům i provozním zaměstnancům
školy a samozřejmě žákům, kteří naprosto dobrovolně přišli své škole
pomoci. Díky!
Teď už se jenom těšíme na kompletní dokončení zadního vstupu a
hlavně na novou tělocvičnu, kvůli níž byla celá akce loni zahájena.
Jan Ingr, ředitel školy

Schůzka Sdružení rodáků a přátel Bechyně se koná
9. dubna 2005 v hotelu Jupiter od 14 hodin

MEDAILON
Osudy Židů v Bechyni
Kdybych se narodil před sto lety
v tomhle městě….
měl bych krásnou ženu a tři děti
zdraví bych měl a bylo by mi kolem třiceti
celý dlouhý život před sebou
celé krásné dvacáté století…
(Jarek Nohavica)

Některé etapy naší historie jsou tak závažné, že je nelze přejít jen
jednou stránkou ve Zpravodaji. To se týká i osudů židovské komunity v
našem městě. Pokusíme se snad i těm mladým, kteří mají o historii
zájem, tuto historickou etapu přiblížit. Promiňte tedy trochu
zdlouhavější povídání.
Bechyně se objevila na seznamu obcí, ve kterých žili Židé, již v roce
1570. O jejich přítomnosti ve městě kromě hřbitova svědčí také
zápisy v městských knihách o koupi a prodeji domů z poloviny
17.století a začátku 18. století. Podle soupisu Židů z roku 1715, který
nařídila zemská vláda, žilo v Bechyni 14 židovských rodin, celkem 89
osob.
Židovský národ byl v historii stále pronásledován. Ovšem všechny
středověké židovské pogromy předčil šoá, holocaust za 2.světové
války, kdy genocida dosáhla obrovských rozměrů ve smyslu
masového vraždění nacisty v koncentračních a vyhlazovacích
táborech.
Předmětem rasové perzekuce se v době 2.světové války stával každý
jedinec, u něhož byli alespoň tři prarodiče, kteří se v minulosti hlásili k
židovské víře. Víra předků byla v očích nacistů postačující k zařazení
mezi představitele
té nejnižší rasy.
Jejich vylučování ze
společenského dění se prov ádělo po stupně (podle tzv.
norimberských zákonů). Od března r. 1939 až do počátku masových
deportací z území protektorátu na podzim 1941 nabylo takového
rozsahu, že radikálním způsobem zasáhlo do života každé židovské
rodiny a každého jednotlivce, který byl považován za Žida. Židům byl
zakázán přístup do všech arijských společností, do hostinců, divadel,
biografů, knihoven apod. Byli vyloučeni ze všech spolků. Z příkazu
gestapa byly odebrány židovským rodinám radiopřijímače, šicí stroje,
jízdní kola, kožichy a cenné věci.
Na počátku školního roku 1940-41 byly všechny židovské děti
vyloučeny ze škol. V r. 1940 byla stanovena nákupní doba pro Židy.
Židé měli zakázáno se stěhovat a opouštět místa dosavadního
pobytu. Nejkrutější byl zákaz prodeje nejdůležitějších potravin:
masa, mouky, sýrů, sádla, másla, vajec, ryb, drůbeže i zeleniny.
Židům byly ponechány potravinové lístky jen na brambory, chléb,
cukr a mléko. Od 18.9.1941 museli všichni židé nosit žlutou
šesticípou „Davidovu hvězdu“ s nápisem Jude na levé straně hrudi.
Cílem všech těchto opatření byla izolace židovského obyvatelstva od
ostatní společnosti a současně jeho částečné zdecimování ještě
před příchodem do koncentračních táborů. Ve Státním okresním
archivu v Táboře můžeme najít nařízení o uvolnění bytů židovských
občanů v Bechyni. Již v průběhu r. 1940 byly byty v domech patřících
Židům přidělovány novým nájemníkům. Dřívější majitelé museli
opustit své domy a žít ve stísněných poměrech.
10.7.1940 bylo vyhlášeno „Policejní opatření o koupání v řece
Lužnici“,v němž je mimo jiné „zákaz Židům koupati se v řece Lužnici“.
Takto cílevědomě vytvářená ponižující a ubíjející atmosféra nebyla
ještě to nejhorší, co Židy čekalo dál. Nacisté se rozhodli prakticky
přistoupit k realizaci „konečného řešení židovské otázky“ i na území
protektorátu, jejímž cílem byla naprostá genocida židovského
obyvatelstva.
Zapomenuté tváře, zmizelí sousedé … tak můžeme mluvit o lidech,
jejichž rodiny v Bechyni žily často několik generací a dnes už na ně
téměř nikdo nevzpomene. Někdo si řekne, proč vyhledávat
zapomenutá jména a připomínat si je. Možná proto, že na ně už nemá
ani kdo vzpomínat.
Všichni, o kterých chci psát, mají společný osud spojený s datem
12.listopadu 1942, kdy byli povoláni na bechyňské náměstí do
průjezdu pana Lampla (dnešní Nagano) se svými skrovnými
zavazadly a odtud byli odvezeni náklaďákem nejprve do Tábora a pak
vlakem do terezínského ghetta. Museli opustit své bechyňské
domovy, kam se až na jednoho nevrátili. Naši bývalí židovští
spoluobčané skončili v Osvětimi; nezáleželo na věku, ať jim bylo třeba
pětlet jako synovi Popperů nebo osmdesát let jako panu Parýskovi.
Na koho si mohou bechyňští občané vzpomenout? Připomeňme si ty,
kteří zde do osudného 12.listopadu 1942 žili.
Většina židovských občanů v Bechyni jako i jinde byla obchodníky.
Bydleli hlavně v centrální části města: na náměstí, v Libušině a Široké
ulici.

Opravdovými starousedlíky v Bechyni byla rodina Heských.
S „Ludvíčkem Heskejch“ bychom se mohli potkat v Široké (dříve
Židovské) ulici v domě č. IV (židovské domy byly číslovány římskými
číslicemi) dnes zde sídlí optik Ursíny. Žil zde s manželkou Emílií. V
tomto domě rodina Heských žila několik generací, určitě již v r. 1787.
Byla to velmi chudá rodina, on byl sklenář a vetešník, paní Heská
posluhovala u bohatých Židů. Jak uvádí Josef Burian ve své kronice:
„Jmenován vždy jen zdrobněle, třeba už v pokročilém věku (nar.
1867), budícím svoji potřeštěností, zejména mládeže, příležitostné
obveselení“. Jejich příbuzná Zdenka Heská bydlela v chudobinci na
Větrově.
Na náměstí žili dva „staří mládenci“. V druhém domě na sever od
kostela (nyní Nagano) žil František Lampl (nar. 1903). Do roku
1939 byl úředníkem v Praze. Také rodina Lamplova patřila mezi
nejstarší bechyňské židovské rodiny. Františkův otec Ludvík zemřel v
r. 1940, obchodoval s „kořalkou“, ale hlavně to byl zemědělec, který z
židovských vlastníků půdy byl jediným, který ji také sám
obhospodařoval.
V severovýchodním rohu náměstí žil druhý starý mládenec Rudolf
Anšerlík (nar. 1879), velký podivín a přitom vzdělaný člověk, od mládí
žil v cizině, obchodoval v Itálii, Španělsku, ve Vídni. Do Čech se vrátil
až na stáří.
V Zářečí žily těsně před válkou tři židovské rodiny. Jednak to byli staří
manželé, Jindřich Spitz (nar. 1866), obchodník se smíšeným
zbožím a obilím a jeho manželka Leontina (nar. 1864). V roce 1939 se
do Zářečí z Jihlavy vrátil jejich syn Evžen Spitz (nar. 1898) s
manželkou Terezií, dcerou Alicí (nar. 1927) a synem Jiřím (nar. 1925).
Evžen byl před válkou zaměstnán v Jihlavě v bance „ve velmi dobrém
postavení“. Z Prahy se přistěhovala k rodičům dcera Spitzových
Zdenka Jedlinská (nar. 1901) s manželem Alfrédem (1902) a syny
Ladislavem (1932) a Jiřím (1934). Josef Burian píše o Jedlinském
jako o člověku, který obdivuje Hitlera. Zřejmě nepochopil onu rasovou
zrůdnost.
V domě na rohu Libušiny a Široké
ulice měl obchod se střižním
zbožím Karel Zenker. V Bechyni
žil s manželkou Eleonorou a
synem Jiřím od roku 1932.
Pamětníci vzpomínají, že u něho
rádi nakupovali. „Chodím raději
nakupovat
k Židovi než ke
křesťanovi; snese mi celý krám
kvůli dvoum knoflíkům, jen aby
prodal“.
Úspěšnými obchodníky byli bratři
Popperové; psali se i Poper a
Eduard jen Popr.
Bratři Otto, Eduard a Rudolf přišli
do Bechyně roku 1914 z Dolního
B u k o v s k a . K o u p i l i dů m s
obchodem od Emanuela Kohna (v
Manželé Zenkerovi
místě dnešní Zuzany - Jednoty).
Nějakou dobu pracovali společně, ale pak se rozdělili a každý si
zařídil svůj obchod.
Otto Popper (1887) měl obchod s
koloniálním zbožím a železářství v domě,
který po příchodu do Bechyně bratři koupili.
Jeho manželka se jmenovala Amálie a měli
syna Iva, který se narodil v roce 1937.
Dlouho nemohli mít dítě, až se tenhle klučík
podařil. Jeho osud? Tragický jako ostatně
všech. Jako zázrakem při opravě Lamplova
domu za trámem na půdě objevil zedník
Frant. Pytlík rodinné album této rodiny a
předal je do místního muzea. Uveřejňujeme
a le s po ň p ár fo t og ra f i í.
Otta Popper
I fotografie dětí mohou být smutné.
( dok on čen í na
str.5)

Paní Popperová a
Ivo
(vlevo)

Ivo s
pečovatelkou
(vpravo)

Pondělí 4. dubna v 17.00 vernisáž v Galerii U Hrocha
Jste srdečně zváni na první prezentaci barevných prostorových fotografií. Unikátní dávno zapomenutá technická hříčka zde byla díky moderní digitální technologii zdokonalena
až do barevné podoby.
Výstava potrvá do 27. dubna

GALERIE JE OTEVŘENA DENNĚ

Pondělí - pátek 15 - 17 hod., sobota - neděle 14 - 17 hod.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Sobota 9. dubna / 16.00 hod. / Velký sál / Vstupné 30,- Kč
Po zimě je potřeba si rozhýbat tělo. Hraje DJ Bořek

Pondělí 11. dubna / 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupé
210,- 190,- 150,Dvojici bavičů známých především z pořadu TELE - TELE
teď máte možnost vidět poprvé
v Bechyni. Jejich drsný svérázný humor je skutečně nezaměnitelný.
.
Předprodej v Galerii U Hrocha
Čtvrtek 28. dubna / 19.00 hodin / Velký sál / Vstupné 50,V rámci 150. výročí BDS sehraje divadelní soubor „Havlíček“
z Neratovic výměnné představení.
Téměř běžný milostný trojúhelník je zde deformován nadsázkou citového vzplanutí muže k nalezenému psíku. Do zaběhnutého stereotypu manželského soužití, kdy je vše předem
naplánováno a očekáváno, přivádí „přítelkyni“, která ač není
lidského rodu, budí svou přítomností stejné reakce a citová
vzrušení, jako žádoucí (nebo nežádoucí) milenka.
Myšlení lidí se zde sbližuje s myšlením psího plemene, se
kterým máme již od pravěku obapolnou sympatii.
Jak dalece se podaří tlumočit otázky jednotlivých vztahů záleží samozřejmě na výkladu autora a na těch troufalých toto
dramaticky ztvárnit.“

Čtvrtek 21. dubna / 19.00 / Malý sál / Vstupné 50,- Kč
Čakry jsou energetická centra, převážně v našem těle. Jsou
to jakési retranslační stanice energie. Energie, která prochází naším tělem, může být špatnou funkcí blokována, a to může vést k nemocem.
Přednáška je koncipována tak, že si přijdou na své jak lidé
se zkušenostmi s jógou, tak i naprostí laici.

Pátek 15. neděle 17. dubna / Prostory KD
Jihočeská přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů, ze které postupují ti nejlepší na národní
Dětskou scénu.
Pátek 22.- neděle 24. dubna / Klubovna Kulturního domu
Pro všechny zájemce! Pro všechny, kteří si to chtějí zkusit!
Pro školáky i pro důchodce, pro sociálně slabé i menšiny! Pro
šikovné, nešikovné, zdravé, nemocné, mohoucí a nemohoucí!
Jedinou podmínkou účasti je chtít si hrát, chtít něco udělat!
Již je jasné, že VÝTVARNÁ HROMÁDKA je pro všechny?
Setkání všech zájemců, kteří se pokouší prostřednictvím
předmětu, tvaru, či barvy navázat kontakt s druhými. Letošním tématem je DIVADLO. Po instalaci zůstanou objekty po
celý rok na chodbách KD. Příznivá odezva aktivních účastníků minulých setkání, tak návštěvníků kdysi nehostinných
chodeb Kulturního domu naznačuje, že i tento způsob komunikace je nejen možný, ale i potřebný.
Sobota 30. dubna / Sraz v 17.00 hodin před KD
Obnovená tradice Čarodějnic našla, především u mladých
občanů bechyňského regionu, velké zalíbení. Putování čarodějnic bechyňskými ulicemi a setkání u ohně přivádí do průvodu stále více účastníků. Tak se v Bechyni staly Čarodějnice staronovou lidovou slavností. POZOR! Letos dostane
každá(OPRAVDOVÁ!) čarodějnice kouzelné zrcátko.
Spojením paprsku slunce nebo pohledu všech
čarodějnic prostřednictvím všech kouzelných
zrcátek, dojde k zázračnému zažehnutí
pochodně.
Vážené čarodějnice, nenechte si ujít účast na tomto zázraku.

Čarodějnice v Sudoměřicích aneb Prvé čůrání
Jana Žižky
Sobota 30. dubna / 18.00 hodin
Jan Žižka tentokráte nebude čůrat pivo, ale limonádu (haby
se i naše děti mohly napít). K tomu bude dětská (ale i ostatní)
veřejnost seznámena s novou hrou, kterou chceme instalovat
na sudoměřické návsi.

Neděle 1. května / 17.30 hod. / Velký sál / Vstupné 110,-Kč
nejnovější představení Michala Nesvadby
Předprodej od 1. dubna v Galerii U Hrocha
Pátek 27. května

…dětského maškarního odpoledne:
Drogerie Jenčík Jenčíková, Potraviny Nám. T.G. Masaryka,
VÚ 3517 a O.S. Galaxie za organizační pomoc

Pondělky 4.,11.,18. a 25. 4. od 18 a 19 hod./ Klubovna KD

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

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA DUBEN 2005
1. pátek,2.sobota, 20 hodin

Super prohnilí
Prohnilí se vracejí, aby byli ještě prohnilejší.
3. neděle,4. pondělí, 20 hodin

Kameňák 3

Další pokračování úspěšných komedií Zdeňka Trošky
7. čtvrtek, 8. pátek, 20. hodin

Když se setmí

P. Brosnan, S. Hayek a W. Harrelson v hl. rolích krimikomedie
9. sobota, 10. neděle, 20 hodin

Perly a svině

Filmová komedie o mladých pro mladé.
11. pondělí, 12. úterý, 20. hodin

Zahulíme, uvidíme

Harold a Kumar zažijí nejbláznivější noc svého života.
14. čtvrtek, 15. pátek, 20. hodin

Bokovka

Mucha se narodil 24. èervence 1860 v Ivanèicích na Moravì. Vystudoval Slovanské
gymnázium v Brnì. Vìnoval se od mládí malíøství, ale marnì se ucházel o pøijetí na
pražskou malíøskou akademii. Odešel proto nejprve do Vídnì, kde pracoval v malíøských
dílnách Vídeòské státní opery, odtud do Mnichova a pozdìji do Paøíže. Zde pùsobil jako
uèitel kreslení na Collarosiho akademii, pozdìji si založil vlastní školu. Ilustroval
historická a básnická díla a vytváøil po léta plakáty a návrhy výprav pro divadlo Sarah
Bernhardtové, v níž nalezl velkou pøítelkyni. Od roku 1903, kdy odjel do Spojených státù,
vyuèoval na malíøských akademiích v New Yourku, Chicagu a Filadelfii. V New Yorku
vznikla myšlenka na vytvoøení obrazového seriálu ze života Slovanù. Po návratu do vlasti
pracoval Mucha na tomto dílu od roku 1910 - 1928 ve Zbirohu. Po dokonèení vìnoval
dvacetiobrazový seriál nazvaný Slovanská epopej hlavnímu mìstu Praze. Alfons Mucha
zemøel 14. èervence 1939 v Praze a je pochován ve Slavínì na pražském Vyšehradském
høbitovì.
První èeskoslovenské známka Hradèany vyšla 18. 12. 1918 a byly to hodnoty 5 haléøù
(zelená) a 10 haléøù (èervené známka). Hradèan celkem vyšlo 26 hodnot neperforovaných
a ètrnáct perforovaných v jedenácti druzích perforace. Nejdražší z nich jsou kombinované
kombinace, kdy ceny za jednu známku dosahují nìkolik desítek tisíc korun. Tato naše
známková klasika se sbírá rovnìž na korespondencích z této doby. Nejdražší jsou
korespondencez prvního dne vydání(dosahují za jeden dopis nìkolik desítek tisíc korun)
a korespondence od roku 18. 12. 1918 do 31.1. 1919 patøí mezi naše nejhledanìjší
klasické filatelistické pøedmìty. Proto všichni pátrejte ve starých korespondencích a
nabízejte tyto své poklady filatelistùm. Pøíštì vás seznámím s nejdražšími
èeskoslovenskými známkami a s nejvìtšímiraritami.
Všechny ty, kteøí se o sbírání známekzajímají, seznámím s emisním plánem na rok 2005:

Víno chutná a společnost žen blaží. Filmová komedie
16. sobota, 17. neděle, 20. hodin

Příběhy obyčejného šílenství
„Když zastřelíme všechny, tak to dobře dopadne!“ V hlavní roli
Ivan Trojan.
18. pondělí, 19. úterý, 20 hodin

Ray

„Soul je životní cesta, ale vždy je to cesta nelehká“ (Ray Charles)
23. sobota, 20 hodin, 24. neděle, 17 hodin

Roboti

Animovaná filmová komedie od tvůrců filmu Doba ledová.
25. pondělí, 26. úterý, 20 hodin

Letec

Leonardo di Caprio v roli slavného letce, režiséra a dobrodruha.
28. čtvrtek, 29. pátek, 20 hodin

Blade: Trinity

Třetí pokračování slavného upírského filmu.

Filatelistické okénko
Vznik prvních československých známek

Když se Èeskoslovensko 28. øíjna 1918 osamostatnilo, nebylo zkušeného
umìlce, tiskaøe, ani tiskárny, zbìhlých ve výrobì poštovní známky, nebo
dosud platily v èeských zemích rakouské známky tištìné ve Vídni a na
Slovensku uherské známky tištìné v Budapešti. Navíc tu byly i dùsledky právì
skonèené války - velký nedostatek všeho tiskového materiálu potøebné jakosti.
První èeskoslovenské známky s obrazem Hradèan byly v dùsledku tìchto
okolností tištìny knihtiskem a byly vydávány zpoèátku jen nezoubkované.
Jejich výrobu provázely spìch a neustálé pokusy, jak o tom svìdèí trojí výrobní
postup, šestkrát upravovaná kresba, rùzná jakost a druh papíru, barev, lepu a
zoubkování.
Jak k tomu došlo? Prozatímní vláda 28. 10. 1918 uložila poštovnímu
tajemníkovi Jaroslavu Lešetickému, aby opatøil pøíslušné návrhy a zadal tisk
nových známek. Návrh vytvoøil akademický malíø Alfons Mucha, jenž mìl
ateliér v blízkosti poštovního øeditelství. Mucha bìhem ètyø dnù udìlal nìkolik
návrhù. Byly to Hradèany, Osvobozená vlast, Sokol a Husita. Jako první
èeskoslovenskou známku doporuèil Hradèany a komise to schválila. Mucha to
zdùvodnil takto: Každý národ má své Palladium, kterému svìøuje osudy své
budoucnosti. Já od dìtství vidìl jsem a ctil ve vznešených formách chrámu Sv.
Víta na hradì pražském hmotné vtìlení tohoto symbolu. Nemohl jsem pro to
volit žádný jiný pro první naše poštovní známky, vždy se jednalo o první
svobodné kroky mého národa. Mucha, který vìtšinu svého aktivního života
tvoøil a žil v zahranièí, byl do konce svého života vlastenec. Když se ho krátce
pøed koncem jeho života ptali, proè zvolil motiv prvních èeskoslovenských
známek Hradèany, odpovìdìl: Nemohl býti pro mme žádný jiný motiv
posvátnìjší, než naše Hradèany. Zírali jsme k nim tesknì v dobì naší poroby,
zøeli jsme pouhou temnotu. Z oken Pražského hradu nezáøilo nikdy svìtlo na
Prahu, národ už pøestal témìø doufat, že se jednou naplní vìštba našeho
slavného Jana Komenského.
Alfons Mucha je malíø svìtového významu. Je jeden z mála, který propracoval
stylsecese do absolutní dokonalosti.

Všichni, kdo by tyto známky s emisního plánu na rok 2005 chtìli mít, mùžou se
na jejich odbìr pøihlásil na každotýdenní burze klubu filatelistù v Bechyni od 10
do 11:30 v hotelu Jupiter. Ceny za známky a aršíky v èistém provedení jsou za
nominální hodnotu bez obchodní pøirážky. V pøípadì, že se nìkdo pøihlásí na
odbìr známek ražených, jsou ceny podstatnìnižší.
Alfons Mucha v kresbì Hradèan nakreslil vìc, která ve skuteènosti neexistuje.
Kdo z nefilatelistù pozná, která vìc to je, mùže to oznámit na nedìlníchburzách
klubu filatelistù. Tøi objevitelé budou vylosováni. První dostane knihu Umìní a
známka a sto èeskoslovenských známek, druhý dostane 100
èeskoslovenských známek a tøetí 50 èeskoslovenských známek.
Václav Kovaøík, pøedseda klubu filatelistù v Bechynì

Zpráva pro pozorné a všímavé oèi:
Dne 18. 3. 2005 jsme byli upozornìni, že na starém høbitovì u kostela sv. Michala je
spadlá náhrobní deska s bronzovou bustou ak. malíøe Rudolfa Krajce. Po souhlasu pana
místostarosty M.Beneše byla busta a svítilna 19. 3. demontována (z obavy krádeže a
pøípadného prodeje, jak se dnes stává), a pøenesena k sochaøi R.Plachtovi, který vše
zrestauruje a pak po dohodì s radnicí v pøípadì celkové rekonstrukce hrobu znovu osadí.
Tento osud bohužel èeká celou øadu míst našich zemøelých. Je už nutné se zamyslet nad
stavem tohoto místa, upravit jej zøejmì jako park a místo duševního rozjímání s
ošetøenými vybranýmicennými objekty, které budenutné udržovat v patøièném stavu.
Radko + Anna Plachtovi

Osudy Židů v Bechyni
(dokončení ze str.2)

Eduard Popr (1893) byl nejmladší z bratří. Postavil si jednopatrový
dům v Libušině ulici (dnešní knihkupectví Petra Voka pí Simandlové) ,
měl obchod s látkami a oděvy. S manželkou Vilmou měl dceru Helenu
(1926).
Nejstarší z bratří Rudolf Popper (nar. 1882) byl v roce 1942 už
vdovec, měl velkoobchod se smíšeným zbožím. V Libušině ulici
koupil dům Zeise a na jeho místě postavil dvoupatrový dům (dnes
drogerie Jenčík). Kronikář Josef Burian o něm napsal: „…přišel sice s
holýma rukama, avšak s výtečným
obchodním duchem a
organisačním nadáním. I když v Bechyni značně ozámožnil, nelze mu
přičítat příslovečnou u Židů šidbu…“ V časopise Lázně Bechyně z
roku 1933 můž eme najít oz námení, že Rudo lf P opper
nezaměstnaným prodá základní potraviny s výraznou slevou.
K rodině Popperů patřila také Ida Fischerová , jejich sestra. S
manželem Kamilem a synem Jiřím přišla do Bechyně v roce 1935.
Od Rudolfa Poppera koupili jeho výstavní dům a obchodovali s
látkami. Její manžel zemřel v roce 1940.
Dalším úspěšným obchodníkem byl Otto Parýsek (nar. 1898). Jeho
otec Adolf Parýsek (1862) se přistěhoval do Zářečí v r. 1895,
obchodoval s tabákem, obilím, dobytkem. Podle Josefa Buriana „pro
svou bodrou povahu byl velmi oblíben v kruzích jeho zákazníků, ve
společnosti byl rád viděn“. Otto vlastnil dům a obchod v Libušině ulici
(dnes klenotnictví pí Vontrobové) a s manželkou Růženou byl „majitel
závodu na výrobu mucholapek“ (dnes objekt p. Vontora). Do
transportu s nimi šla i jejich dcera, desetiletá Blanka.

Birkenau také rodiny Otty Poppera a Alfréda Eislera. Ovšem veškeré
naděje skončily 8.března 1944, kdy byli dosud žijící vězni z zářijových
transportů nahnáni do plynových komor a bez milosti povražděni.
Tento den přišlo o život 3792 vězňů, pocházejících především z
území protektorátu.
V Terezíně zemřeli: Bedřich Lenz (3.12.1942),Ludvík Heský
(22.1.1943) a Leontina Spitzová (8.2.1944). V Terezíně zůstali jen
manželé Spitzovi, vrátil se však jen Jindřich Spitz.
Kromě rodin, které v Bechyni žily, měly zde majetek i rodiny, které tu
nebydlely trvale, většinou byly v Praze. V Zářečí vlastnili vilku
Jelínkovi, v Židovské ulici byli majiteli patrového domu Jindřich
Zucker a jeho sestra Marie Müllerová, také stará bechyňská
židovská rodina.
Rohový dům v Libušině ulici a vedlejší dům v Široké ulici patřil
původně Reinišům. Po smrti rodičů se staly majitelkami jejich dcery
Hilda Wittlerová a Giza Rindová. V Čechově ulici měla dům Valerie
Wolfová.
Ani z těchto „pražských židů“ se do Bechyně již nikdo nepodíval.
Z celkového počtu 42 deportovaných osob židovského původu v
Bechyni se vrátil jen jeden, Jindřich Spitz. Mezi 41 obětmi holocaustu
je 5 dětí, nejmladšímu bylo pět let, 6 mladých lidí do 20 let. Jejich
strašlivou a nesmyslnou smrt v plynových komorách neměl ani kdo
oplakávat, neboť byly vyvražděny i jejich rodiny.
Použité prameny:
Terezínská pamětní kniha
Přehled transportů do Terezína a Osvětimi a přehled holocaustu z
Bechyně data z Židovského muzea v Praze
Archiv města Bechyně policejní přihlášky a prohlášení za mrtvé.
Státní okresní archiv Tábor dokumenty o židovském obyvatelstvu
Bechyně z let 1939 - 1943
Státní okresní archiv Písek - podklady pro sčítání obyvatel Bechyně z
r. 1900 a 1910
Šatra, Josef: Kronika města Bechyně
Burian, Josef: Kronika města Bechyně
Chleborad, Arnošt: Popis okresu bechyňského
J.Trčková

Obchod p.Parýska

Členem městského zastupitelstva byl Alfréd Eisler (1891). Jeho
žena Marta (1894) byla dcerou Mořice Gottlieba (zemřel v r.
1933), váženého občana a obchodníka. Vedl obchod s koloniálním
zbožím a zemědělskými produkty v Michalské ulici. Byl považován za
poctivého obchodníka a dobrosrdečného člověka. Měli jedinou dceru
Hanu (1920).
V Široké ulici, dříve také pojmenované Židovská, měl malý domek
Bedřich Lenz (1894) a jeho manželka Věra (1881).
Ne všichni bechyňští Židé byli úspěšnými obchodníky a zámožnými
občany, kromě rodiny Heských mezi ty opravdu chudé patřili
Reimanovi. Bydleli v malém domku na Parkánech. Josef Reiman
(1880) přišel do Bechyně v roce 1920, živil se jako podomní
obchodník, také sběrem kůží, peří a hadrů. Spolu s ním žila manželka
Kamila (1896) a synové Oskar (1922) , absolvent keramické školy a
Karel (1923), učeň, později dělník v Sezimově Ústí.
Po „anšlusu“ Rakouska se z Vídně přistěhoval Arnošt Herlinger
(1913) s manželkou Alžbětou Herlingerovou - Jeletzovou , dcerou
paní Illínové. Měl v úmyslu vystěhovat se do Austrálie, zmeškal však
termín odjezdu a uvízl v Bechyni. Jeho žena Alžběta (1916) byla
zatčena dříve a zemřela zřejmě v Ravensbrucku v r. 1942.
Terezín nebyl pro většinu z těch, kteří museli 12.listopadu 1942
opustit Bechyni, konečnou stanicí. Na cestu z Terezína do Osvětimi
se kromě rodiny Otty Poppera a Alfréda Eislera vydaly 20.1.1943
transportem s označením Cq do Osvětimi Birkenau. Dva transporty
vypravené z Terezína 6.září 1943 vybočovaly ze zaběhnutého
schématu: transporty byly nezvykle veliké, celkem 5007 osob v jediný
den, po příjezdu do Osvětimi neproběhla obvyklá selekce, vězni byli
umístěni v pobočce osvětimského komplexu Birkenau. Tábor byl
označován jako „terezínský rodinný tábor“, muži, ženy, děti byli sice
ubytováni odděleně, ale mohli se navzájem stýkat na společném
prostoru. Vězni nebyli využíváni k otrocké práci. Úmyslem nacistů
bylo propagandistické využití „rodinného tábora“ pro uklidnění
světového veřejného mínění. Transporty 6. září 1943 odvezly do

Židovský hřbitov v Bechyni

SBÍRKA VĚCÍ PRO CHUDÉ
se uskuteční v sobotu 23.4. od 9 do 17 hod. a v neděli 24.4.
od 10 do 13 hod. na obvyklém místě na nádraží ČD. Bližší
údaje najdete na plakátech, nebo na tel. 737 709 047.

ŽIVOTNÍ JUBILEA - DUBEN 2005
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Hrachovinová Vlasta
Navrátilová Marie
Rybová Božena
Dohnal Vladimír, Staňková Marie,
Horáček František, Hrachovina Vladimír
Bendová Květuše, Hrubá Vlasta,
Písačka Jan, Pítra Jaroslav
Dohnalová Jarmila, Mikšovská Jiřina
Čiháková Vlasta, Englická Květuše, Haškovcová
Jaroslava, Klobásová Anna, Šachová Věra
Novotný Vladimír
Dlouhá Marie, Dorňáková Anna
Bouček Václav, Dolejší Zdeněk
Hlasová Božena, Kopečková Anna, Snášelová Marie,
Zeilingerová Jiřina
GRATULUJEME
Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

Kovoobráběče

Kurzy angličtiny, aj-konverzace tel:604 375 619

K&K POKER, s.r.o. Kamnářství Bechyně

přijme na zkrácený úvazek pro provozovnu
Radětice 45 účetní
Požadujeme: znalost a praxi podvojného účetnictví,
znalost skladového hospodářství,
řidičský průkaz,
znalost práce na PC,
německý jazyk výhodou
Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte
na adresu Radětice 45, 391 65 Bechyně.
E-mail: kachlova.kamna@volny.cz Tel.: 608 023 280

PRODÁM BYT V BECHYNI, 4+1 V OS. VLASTNICTVÍ.
NABÍDNĚTĚ. TEL. 605 568 565

PODLAHÁØSTVÍ
VZORKOVÁ PRODEJNA

Hledá nové
pracovníky
na tato volná
pracovní místa

vyučené v oboru, práce na CNC i
klasických strojích, ve vícesměnném
provozu. Perspektiva dalšího
odborného růstu.

Pracovníka úklidu
požadujeme samostaný a
zodpovědný přístup k plnění
stanovených úkolů.

Nástup dle dohody.
Na Libuši 891, 391 65 Bechyně
Tel.:+420 381 213 011
Fax:+420 381 211 060
email: micro-sensor@micro-sensor.cz
http://www.micro-sensor.cz

Kontakt: p. Vacek
Nabízíme zajímavou práci v příjemném
prostředí. Za kvalitní práci nabízíme dobré
finanční ohodnocení.

ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ
ALENA STAŇOVÁ

Rozšířeno o prodej textilu
Dětského / dámského / pánského
Velmi příznivé ceny
!!! při nákupu nad 500Kč 5% sleva !!!
sídl.Obránců míru 820
(vedle pekárny zadní vchod)

Provedení rozpoètu a možnost pokládky

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU

Provozní doba:
Tel. 776 022 403, 776 698 744
Vinaøického nám. 209, T ýn nad Vltavou

Prodám dvougeneraèní RD 141 m 2 se zahradou 1022 m 2 v
Bechyni, stáøí 20 let, možno i výmìnou za 2 - 3 + 1 na
Písecké, platba dohodou. Tel.: 381 213 795.
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