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Bechyòská plovárna

Buï požehnána Lužnice, øekoméhomládí.
Nevím, kolikrát jsem pospíchal cestou k Lužnici. Od kvìtna do øíjna

jsem dennì sestupoval lázeòskými pìšinkami, které vyús�ovaly na
bøehu øeky pøed obloukem mostu, tyèícím se k nebi. Obdivoval jsem
jeho stavbu, jeho mohutnost a krásu a dìkoval jsem všem tìm, kteøí
most vystavìli. Projektantùm za citlivý vztah k pøírodì, dìlníkùm za
fortelnou práci a všem ostatním, kteøí se na stavbì mostu podíleli.
Pokraèuji ve své cestì dál, procházím pod mohutným obloukem,
zakláním hlavu, abych vnímal onu výšku, technickou dokonalost a
krásu. Asi po 100 m se zastavuji a obracím se zpìt k mostu. Hledím na
jedineèné panorama, zarámovanédomasivníhomostního oblouku.

Koryto øeky se rozevírá a vytváøí prostor pro jednu z nejkrásnìjších
plováren na svìtì. Ano, byla zde plovárna, kterou každý obdivoval,
kam se rád vracel. I v dobìnejvìtší nesvobody byla svobodnou pùdou,
byla místem, kde se zapomínalo na tìžkosti života. Za 2. svìtové války
jsme se tu scházeli a snili jsme o životì v míru. Nikdy jsme
nezapochybovali, poèítali jsme dny, které nás od svobody dìlí. Na
„sokolské plovárnì“, tak jsme jí stále øíkali pøesto, že Sokol byla v té
dobì zakázanáorganizace, tam jsmeplánovali svoji budoucnost.

Nastal kvìten 1945, válka skonèila. Prožívali jsme nesmírnou euforii
z vítìzství a vìøili jsme, že se pøed námi otvírá krásná budoucnost. Pan
Krátký, majitel Lázní, vìnoval obnovenému Sokolu kabiny lázeòské
plovárny s tím, aby byly pøeneseny na Sokolskouplovárnu. S nadšením
jsme se vrhli dopráce. Rozebrat, snést, pøesunout na vzdálenost asi 800
m a opìt složit asi 50 kabin nebyla práce snadná. Co odìrek, tøísek,
mozolù, podlitin a potu. Vše se podaøilo a plovárna dostala novou
podobu.Víte, já obdivuji tu dobu. Nikdo se neptal na stavovskou nebo
stranickou pøíslušnost, každý pracoval jak umìl. Øemeslníci provádìli
práce odbornéamyostatní jsmedìlali, na co jsme staèili. Plovárnunám
každý závidìl. Ve vodì øeky, která byla v této dobì èistá, by� vždy mírnì
podkalená jílnatými èásteèkami, bylo slastí se vykoupat. A tak jsme tu v
pohodì prožívali první pováleèná léta v družné zábavì, høe a radosti.
Pozdìji jsme se zaèali opìt tøídit a uèit nenávidìt. Plovárna si však i v
této dobì zachovala svobodu. Nikdo nechtìl vìøit, že tento stav potrvá
dlouho.

Dovoltemi, abych vzpomenul nìkolik postav.Prvnímplovárenským
byl Antonín Zelenka. Jako tesaø vedl stavbu plovárny. Pozdìji byla na
plovárnì jeho žena, matka Zelenková, která prodávala obèerstvení.
Druhým plovárenským byl Majka Èech, takový typický bechyòský
samorost. Staral se peèlivìo plovárnu, postavil si tam srub, kde pøebýval
a èasto zde vyhrával své skladby na harmonium. Vybudoval mola,
skákadla, vory, schùdky do øeky a my jsmemu rádi pomáhali. Soudruzi
radní se pøítomnostiMajky báli. Báli se, že se na plovárnì obohatil, ale
vìtší strach mìli z toho, že je zde skuteènì svobodná pùda. Tak pøevzal
vedení plovárny po Majkovi Mìstský národní výbor. Ne na dlouho,
záhy poznal, že plovárna není lukrativním podnikem, neb nevydìlala
ani na plat èlovìka, který byl správouplovárny povìøen. Práce, které se
døíve provádìly svépomocí, nikdo nedìlal. A tak byl hledán nový
vedoucí plovárny a tím se nakonec stal Josef Matìjka a plovárna mìla
opìt zelenou ke svému provozu. V této dobì zde bylo rekonstruováno
volejbalové høištì, které ovšem sloužilo pøevážnì nohejbalu.
Odehrávaly se zde tvrdé maèe. Vynikajícími hráèi byli Tonda Lenc,
Franta Kvìtoò, Evžen Illín, Josef Matìjka se svými ratolestmi, Josef
Beèka, Karel aZdenìk Fárníkové,Míla Koláø, Kožíšek, bratøíBenešové a
knimse pøipojovali inìkteøí lázeòští hosté.

Na plovárnì mìl každý své vyležené místo. Tìžce nesl, bylo-li
nìkým jiným obsazeno. Stálá plovárenská garda se nazývala
lázeòskými nebo plovárenskými povaleèi. Ne, nebylo to válení, byl to
odpoèinek po dobøe vykonané práci. Zde bylo místo paní
Eisenbergerové, tam rodiny Konývkù,Lencù, Kvìtoòù,Koláøù, Douskù,
Kramaøù, Fárníkù, Mikšovských, Beèkù, Polákù, Jankù, Borovièkù,

Pitrù, Vozábalù, Pospíšilù, Schmauzù, Vorlíèkù atd. Nejstarším
koupajícím se byl pan Gärtner. Bylo mu už pomalu 80 let, ale na svou
øekunezapomnìl.
Bechyòskou plovárnu si zamilovali i nìkteøí známí umìlci hereèka
Irena Kaèírková, Jarda Štercl, Ilja Hurník, Petr Messieurer a další.
Pravidelnýmhostembyl i panVilémTrmal zVídnì.

A tak ubíhaly roky polosvobody až se pøiblížil rok 1968. Celý národ
žil v nadìji pražského jara. Zaèaly prázdninovémìsíce a opìt jsme snili
o novém životì. I onoho památného srpna jsme nechtìli vìøit, že by
tento rozlet rodícíse svobodybyl udušen.Aopìt se tak stalo.

S naší klesající nadìjí se ztrácel i vztah k plovárnì.Ona to nebyla jen
nadìje, ale i vzrùstající devastace vodního toku. Koryto øeky se stávalo
odpadní stokou. Jen skuteènì ti vìrní øeku i nadále navštìvovali. Lidé se
stávali pohodlnými a cesta na plovárnu, kam nebylo možné dojet
autem,byla promnohédaleká. A takpomalu a jistì plovárnapustla.

Ještì jednou kuriozitou se vyznaèovala tato plovárna - nejmenší
saunou v ÈR. Ona to vlastnì ani sauna nebyla. Døevìná bouda s
bubínkem, ve kterém se topilo døevem. Když jsme po úmorném
hodinovém topení dosáhli teploty 50-60°C, byli jsme š�astni. A pak
honem do vysekaného otvoru v ledové ploše. Byla to spíše odvaha,
nerozvážnost, ale pravidelnì jsme 1-2 krát týdnì tuto koupel opakovali.
Ze bøehu nás okukovali lidé, kteøí si mysleli, že jsme blázni. Možná, že
mìli pravdu, ale nutno øíci, že všichni, kteøí jsme sem pravidelnì
chodili, jsmeneonemocnìli chøipkou ani rýmou.

Po roce 1989 jsme uvažovali o obnovení této krásné plovárny.
Kabinky dávno zmizely, posloužily nìkomu za palivo. V horní èásti je
postaven srub, jehož stavba nebyla nikdy nikým povolena a i pøes
demolièní pøíkazy zùstala zachována. Celá louka je zarostlá a
zaplevelená. Kdysi zde provedené melioraèní práce jsou nefunkèní.
Vykasáváme si rukávy a provádíme první asanaèní zásah posekání
plevelného porostu. Nikdo nás nenásleduje, zùstáváme sami. Kde je
ona euforie ze svobody? Jeden podnikatel slibuje znaènou finanèní
podporu na renovaci plovárny. Nikdo nemùže pøistoupit na jím
stanovené podmínky, skuteènost se nekoná. To již nejsou Krátcí ani
Paarové. Je vùbec úèelné plovárnu obnovit? Øeka je už opìt èistá, ke
koupání a rekreacivhodná, ale kde jsou ti, kteøí sem tak rádi chodili?
Hodnì jich je už na pravdì Boží a ten zbytek je ve vìku, kdy lidé èasto
již nemají sílu ani odvahu zaèít znovu. A tak ona krásná plovárna na
Lužnici zùstane jenom snem. Zbyly nám jen vzpomínky, které nás
budou provázet až do konce našeho života. My budeme stále vnímat
øeku Lužnici jako øeku svéhomládí. Ve svých pøedstaváchbudeme stále
vidìt onu krásnou øeku,spanilou a klidnou, øeku èarovnou.

Máøeko,buï zdrávaapøedávej své poselství generacímbudoucím!

Dr. Jiøí Bumerle



Franta Motor
Zlomyslnosti, krutosti a ironie života i Boží dary prorockého ducha,

to vše bylo dáno do vínku Františku Mikšovskému, dítěti narozenému
na přelomu století. Bída hospodářské krize ho připravila o otce a jako
sirotka ho stihl osud nejchudších. Jako holičský učeň se naučil
všechny domácí a hospodářské práce, jak bylo tenkrát obvyklé, živil
se pak jako nádeníkpracínejtvrdší, v lomech a na silnicích.

Jako děti jsme nic takovéhonevěděli, ani nevnímali, jenom jsme se
vždy těšili, když jsme potkali Frantu Motora, jakábudezábava. Franta
měl hlavu plnou velikých myšlenek, jak odstranit těžkou a vysilující
práci a potřeboval to sdílet a propagovat. My byli jeho věrnými a
dobrými posluchači a on věděl, že smích je největším pomocníkem
řečníka a uměl svoje myšlenky přednést a předvést tak, že to bylo
vždy nejveselejší divadlo. Tvrdá, krutá a vysilující práce nedokázala
otupit jeho ducha. Všechno, co učinilo z lidí vynálezce a výrobce
strojů, pohánělo Frantovy myšlenky, jak se otrocké práce zbavit. Měl
řadu návrhů na perpetum mobile. Měl to být ohromný zvon, nebo
kilometr dlouhá páka a nejlepší bylo, jak využít sílu vody, která je
věčná. Později pamatuji Frantu jako důchodce,kdy mohl všechen čas
a energii věnovat propagaci svých myšlenek. V létě to byly lavičky na
náměstí a kdekoliv jinde a plovárna, v zimě pak Zbudilovo holičství a
Fárníkova dílna, kdese konaly „vřavy“, nakterénás Frantaneúnavně
zval. Mnoho detailů a ustálených výstupů mi vymizelo z paměti.
Muselo by se sejít více pamětníků, abychom dali více dohromady.

Nejlépe si pamatuji Frantu z plovárny. To bylo jeho velmi oblíbené
působiště, kde bylo dostatek zábavychtivých posluchačů lehce
přístupných. Franta přicházel denně, a tak jednou dopoledne za
horšího počasí, kdy bylo na plovárně volno, přišel také ještě jako
student fotograf Ivo Gil a pořídil nesmrtelnou fotoreportáž Franty
Motora. Seriálsnímků vypovídávíc než všechnaslova.

Kdyby Franta vystudoval školy, získal dostatek vědomostí, pak s
jeho zvídavostí a přemýšlivostí a s jeho propagačním talentem by byl
váženým odborníkem, šiřitelem technického pokroku. Jako ubohý
sirotek audřený nádeník byl jenpozoruhodným obyvatelemBechyně.
Jeho stopa zůstává v myslích pamětníků a já děkuji náhodnému
setkání talentovaného fotografa s naším bechyňským prorokem za
dokonalou památkuna Frantu Motora.

Majka Čech, 29. XI. 2001

Při nádenické práci se jeho myšlenky mohly orientovat na nápady,
jak se dřiny zbavit. Upnul se na využití strojů a motorů odtud jeho
pojmenování:Franta Motory nebo Franta Motor. Všem říkal Pepíčku a
Máňo.

1 - POČÁTEČNÍ OSTYCH

2 - VÝMĚNA MÍSTA

Při nádenické práci se jeho myšlenky mohly orientovat na nápady,
jak se dřiny zbavit. Upnul se na využití strojů a motorů odtud jeho
pojmenování: Franta Motory nebo Franta Motor. Všem říkal Pepíčkua
Máňo.
Jeho pozdrav s námi zněl: „Aťžijou strojea motory!“

F. M.: „Aťžijou pro blaho lidstva!“
„Co bude navěky?“

F. M.: „Voda!“

Franta seděl ve Zbudilověholičství a stále si posunoval šálu kolem
krku. Obrátil se na pana Voborského: „Pepíčku, kolik je nás v
republice?“ Pan Voborský: „Já přesně nevím, ale ty to, Franto, budeš
určitě chtít vědět přesně. No, myslím, že asi kolem 15 milionů.“ Franta
Motory: „Tak si představ, kolik času se ušetří, když uzel uvážeš
napevno a jen ho přitáhneš.“

3 - PSYCHOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ NOVÉHO MÍSTA - ÚVAHA



„Pepíčku, vidíš tu hromadu složených cihel, to je váha, která by se
dala využít!“

„Máňo, jez, jsi hubenáa pamatuj, že hubenost na krráseubírrá!“

S láskou vzpomínám na výlet s Frantou Motory. Domluvili jsme se, že
půjdeme spolu na Hutě a on mě ukáže, kudy dvakrát denně chodil a kde
pracoval. Manželka s dětmi nás doprovodily za most a vybavily nás
spoustou kremrolí /jak říkal Franta kremolí/. Když jsme došli do bývalého
lomu, Franta ožil. Ukazoval haldy hlušiny, které vyvozil z kamenného
lomu, ukazoval, kde stávala drtička apod. K tomu patří příběh, kdy
spolupracovníci Frantu vyhecovali, jestli dokáže drtičku naložit tak, aby ji
zahltil. Opravdu semu to podařilo a drtička musela jít do opravy.

František Mikšovský, nar. 3.10.1905 v Bechyni
otec: Karel Mikšovský, obuvník, nar. 23.6.1872
matka:Františka Duspinová,nar. 1.1.1875, rodiče byli oddáni 10.7.1900
bratr: Jan Václav Mikšovský, nar. 11.5.1908 v Bechyni
manželka Františka Mikšovského: Josefa Hroníková /nar. 14.5.1905 ve Vídni/,
sňatek byl uzavřen 26.9.1949 s Josefou Šefčíkovou, roz. Hroníkovou.
Manželství bylo rozvedeno, ale v roce 1961 bylo opět uzavřeno.
Manželka zemřela 22.2.1990 v Táboře, František Mikšovský byl od srpna 1990
vDomově důchodců v Bechyni, zemřel 6.3.1992 v Bechyni.

A.+ R. Plachtovi

4 - ZAHÁJENÍ PŘESVĚDČOVÁNÍ O VÝZNAMU STROJŮ - PROPOČET

„Pepíčku, máš děti? Nedělej děti,dělášstátujen otroky avojáky!“

„Pepíčku, pamatuj si, že všichni, kteří končí na -telé jsou hovada,
krávy, blbci. Podívej: učitelé, vychovatelé, ředitelé, velitelé, ….“a
vyjmenoval asi dalších deset povolání končícíchna telé.

Ve výčepu na Panské: „Franto, můžu tiobjednat Tesavelu?“ Franta
přehodil nohu přes nohu, neopakovatelně měl kolena kdesi pod
bradou aodpověděl: „Objednej, ale nerozmazluj mě, protože návyk je
hrrůza. Pamatuji si za války chlapy; když neměli co kouřit, tak by se i
podřízli.“

5 - SÍLA VODY

6 - ÚDIV, JAK JSOU LIDÉ HLOUPÍ

7 - SPOKOJEN SÁM SE SEBOU



Zhodnocení - VII. zářecká pouť
8. 6. 2002 13.00

Počasí:

Otvírač:

Zdravice hostí:

Zvonice:

Telegraficky:

Mažorčata:

Válečné loďstvo:

Švestkové knedlíky:

Tombola:

Zpívá každá konina:

Sky dží:

Lano:

Různé:

Mažoretky:

Mužoreti:

Závěr:

Heslo:

píplmetrem tajným měřením bylo zjištěno, že se za počasí
modlili i bezvěrci na Větrově, a tak poinfarktovémdopoledni bylo ideální.

: tentokrát prenatálního věku byl svojí nezletilou matkou
zaparkován nad kanálem a tím se vyřešila jeho slabá chvilka při
vyměšování.

zvlášť republika Čížkov přivezla asi to jediné a nejlepší
co vlastní (Jindřišku), ačkoliv pana starostu také. Zato Větrov a
Plechamr byl vdůsledku prasečí infekce zastoupen slabě.

její odhalení starostou doprovázelo mohutné dunění
rozhoupanýchzvonů.

zpívání, životní jubilea, čestná občanství, super tombola,
nepřekonatelné koláče, sekanice, super guláš asuper kozy.

zvládnout pytel blech je jednodušší a prokousat se k
metrovému koláči sepodaří, ažkdyžtoho před vámi kousnete dozadku.

překvapily zvláště ponorky svým periskopickým
vystoupením a smrtící kachny cvičené na proklovnutí nepřátelských
křižníkových pancířů. Jeden z členů osádek překonal i chemické
napadení zvlášť nebezpečnou pitnouvodou a ukázkazáchrany topícího
se neobešla bez slzpřihlížejících.

konečnědošlo k vítězství domácích, akorát že se
pomíchal favorit s outsídrem. Známý domácí Baloun skončil na
posledním, kdežto známýovarový král na prvnímmístě.

jen se po ní zaprášilo, protože knaší lítosti si nikdo nevyzvedl
prašný pytel antuky.

po velmi odvážném vystoupení republiky Čížkov
(medaileza drzost),se o prvenství drali Duo Baby (DB), Děda trio (DT) a
Bakule dědo (BD). Po rozstřelu, kdy (BD) použili ostréa tím trvale získali
první cenu - kopyta.

ani 14 párů lyží nestačilo zájmu a závodníci museli být
vypuštěni ve dvou vlnách. U mladší kategorie zvítězil rozum, závodník
zvolil délku lyží 50 cm. Starší kategorie byla strašnou ukázkou vítězství
vůle nad rozumem. Trapné výmluvy špatného mazání, nedostatku
prašanu a chybná volba tréninkového plánu kontrastovala se sveřepou
snahou prvních tří závodníků. Zato poslední závodník! Přestože měl
nejlepší vybavení i dres, přestože dvě předcházející noci spal s lyžemi
na nohou (aby si prý zvykl), dojížděl tři minuty za předchozím borcem.
Zradila jej zlomená hůlka, lyže a zdraví. Prostě s inteligencí se lyžovat
nedá.

vítězství domácíchchasníků bylo víc než jednoznačné. Plechamr
podmiňoval účast předemstanoveným vítězstvím a družstvo nenasadil.

odhalení náměstí pro další rok, přidělení hrdého titulu Zářecká
barabizna a odhalení silniční značky Most se trvale neudržuje pana
starostudoprovázely připravené výmluvy ocizímmajetku.

půvabné svatební vystoupení rozněžnilo i jednotlivce
zaskočené pětkami ženichů. Puritány ubezpečujeme, že ke svatební
noci nedošlo ani u jednoho páru.

není třeba velkých slov, počínaje náročnou skladbou, kterou
si sami nahrália nazpívali (budoucí základCD),přes roztomilé kostýmky
pošité barevnými flitry, alepředevšímsvýmprovedením omráčili širokou
veřejnost. Zkrátka důstojné zakončení programu.

hudba, ženy, víno, zpěv, alkohol, omamné jedy prostě odpornéa
to až hluboce přes půlnoc. Nejlépe tančil pan starosta na tak dlouho
slibované zámkovédlažbě.A tak jedinou ztrátu utrpěly lázně, kdebyl pro
nulový zájem zrušenzájezd a všichni se účastnili léčebné kúry v Zářečí.

padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina.
P.S. Až na konci pouti byl odchycen poměrně mladší páreček hlasitých
Větrováků, takže není pravda, že úplně vyhynuli.
Červen 2002

Zářecký Krisový Štáb

Kudy chodíme - Fuèíkova alej
V Bechyni jistě každý ví, kde je Fučíkovaalej.Dokonce navzdory

tomu, že označení této aleje bylo odstraněno už asi před
půlstoletím, když byla rozšiřována silnice před železobetonovým
mostem a prodlužován podchod na konci aleje lázeňského lesa.
Ano, je to ta část aleje, která vede za silnicí před mostem až k
dřevěnému srubu, tedy pod železničním náspem vlečky z nádraží
do keramické továrny. Ale kdo si myslí, že je tato alej pojmenována
podle Julia Fučíka v padesátých letech, naprosto se mýlí. Fučík,
jehož jméno alej nesla, se jmenoval Stanislav Fučík, byl v prvé
poloviněminulého století velmi váženým občanem bechyňským a
alejbyla jeho jménempojmenována už v třicátých létech min. století
snad proto, že byl dlouholetým předsedou Okrašlovacího spolku v
Bechyni a o mnohouúpravu města sezasadil. Kdo to byl?

Nezbývá než doslova citovat článek z časopisu LázněBechyně:
„Stanislav Fučík padesátníkem. Dne 5. října 1935 dožil se

padesátin Stanislav Fučík, náměstek starosty města (Pozn.:
náměstek bylo totéž, co dnes místostarosta, tenkrát bez platu). Je
znám mezi námi již z doby předválečné (Pozn.: před I. svět. válkou)
svým upřímným poměrem k myšlence sokolské. Byl proto
několikrát zvolen i náměstkem starosty sokolské jednoty. Jasné
vědomí národní povinnosti vedlo jej za I. světové války do čsl. legií v
Rusku, kde přidělen byl později k ordonanční službě u generála
Štefánika. Jako kurýr zahraniční armády vykonal na počátku
republiky dvakrát cestu kolem světa. Po demobilisaci ujal se opět
opuštěné živnosti truhlářské. Srdcem zůstal věren bratrstvu
legionářskému a oněm základním ideám, na nichž je prof. Masaryk
vybudoval. Věnoval se proto od počátku horlivě organisaci
legionářské a náleží k předním pracovníkům v župě. Politicky
zakotvil ve straně živnostenské. Z její vůlepřijal mandát na radnici a
byl i dvakráte kandidovándo poslanecké sněmovny.“

Potudčlánek v časopisu LázněBechyněč. 14z roku 1935.

Pan Fučík vlastnil dům mezi dnešní radnicí a tehdejším
„katolickým útulkem“ (Pozn.: dnešní Domov důchodců). V zadním
traktu měl velkou truhlářskou dílnu. V Bechyni byl znám především
tím, že jeho pozornosti jako náměstka starosty neušlo snad žádné
pochybení kohokoliv vůči obecnímu dobru a on sám, nebo jím
poslaný obecní strážník vždy okamžitě zjednali nápravu. Po jeho
smrti žila v domě jeho manželka, a protože byli bezdětní, odkázala
majetek a nemovitost Domovu důchodců s podmínkou, že tento se
o ní do smrti bude starat. Tak se stalo; po její smrti byl dům
zrekonstruován a stal se součástí dnešního „domova důchodců“.

Jméno pana Stanislava Fučíka by si jistě zasloužilo úcty i
dnešních občanů Bechyně a snad i pamětní desky na tomto domě.
Ale zapadlo už v zapomenutí podobně jako jeho krásná alej,
původně s vyhlídkou na vláček a v létě s vůní blízké růžové školky,
zapadla do podivně ošklivého kouta jako do jámy bez jakéhokoliv
rozhledu, kam není ani příliš příjemné zabloudit. Však i tam
zbudované dětské hřiště je spíše smutnou, opuštěnou a zničenou
zříceninou! Jak nehostinná procházka pro lázeňské hosty a jak
podivný běh tohoto světa.

frk



Otevřeno denně: Po - Pá 15.00 - 17.00, So - Ne 14.00 - 17.00

Výstava se koná pod záštitou Ekumenických setkání s Biblí a uměním
(ESBU). Vernisáž v pondělí 2002 v 17.00 hod. Ze své
poesie zarecituje Ondřej Rada. Výstava potrvá 2002.

1. července
do 28. července

KD Bechyně 813338 812433, 0606-911007 kdbech@mbox.vol.cz, U Nádraží 602, 391 65 , tel.: tel./fax: mobil: , e-mail:

PROGRAM
Pátek 26. 7.
18.00 - 19.10 HRY A ŠPRÝMY - DS při Divadle O. Nedbala Tábor
19.15 - 20.10 Zahájení - Slavnostní průvod - Divadlo Kvelb České
Budějovice, odborný projev našince Brůčka, podpálení pomníku,
Popelčina nejmilejší hra 20.10 - 20.50 DUBOVÁ ZÁTKA - DS při TJ
Sokol Lázně Toušeň 20.55 - 22.25 NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA - Divná
Bára Praha 22.30 -23.30 SÁVITRÍ - Divadlo Líšeň Brno 23.30 -
23.45 UKRUTNÝ HRABĚ PÁLFY - DS Záškrt Aš

Sobota 27. 7.
10.30 - 11.15 POHÁDKY - Divadlo "Na cestě" Liberec 11.20 - 11.35
OPERACE SPUTNIK - Pantomimická skupina Degeni Praha 11.40 -
12.30 KRAMÁŘSKÉ DIVADLO - De Facto Mimo Jihlava
12.30 - 15.00 Oběd, POPOVTR (Popovídání v trávě), KOLOBĚŽKOVÁ
GRAND PRIX 15.00 - 15.10 Vyhlášenínejlepšíhosouboruzevšechsou
borůtrávysezúčastnivších 15.10 - 16.40 PŘEPODIVNÝ PŘÍBĚH
CNOSTNÉ ŽENY Z EFESU - DS Tyl při KD Čelákovice 16.45 - 17.35
PĚST NEBO CIRKUS - Marcinovo bílý balet mezi divadly 17.35 -
19.00 Večeře 19.00 - 20.30 HOŠI Z NÁROĎÁKU aneb ZABILI
KEMRA, PARCHANTI!!! - Kulturně divad. spolek Puchmajer Praha
20.40 - 21.40 KAŠPAR REK - Divadlo Kvelb České Budějovice
21.50 - 22.50 MILÁČKU NEBLÁZNI - Divadelní společnost "PÓDIO"
Semily 22.55 - 23.15 VARIACE - ZUŠ Bechyně 23.20 - 00.05
PUSTINA - Nezávislé divadelní společenství Tyan Plzeň

Neděle 28. 7.
10.30 - 11.10 POHÁDKA - Divadlo "Na cestě" Liberec 11.10 - 15.15
Oběd, POPOVTR 15.15 - 17.15 DÍVČÍ VÁLKA - Divadelní sdružení
Blaník Načeradec 17.15 - ? POPOVTR, rozloučenístrávou.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou z m ě n u p r o g r a m u.

Otevřeno denně: Po - Pá 15.00 - 17.00, So - Ne 14.00 - 17.00
Vernisáž v pondělí . Výstava potrvá 20025. srpna 2002 do 31. srpna

Otevřeno denně: od 8.00 do 20.00 hod.

Výstavu zahájí 29. 6. 2002 v 18.00 hod. Mgr. Milan Hlaveš, kurátor
výstavy. Vystoupí: Latin Street Band.
Výstava se koná pod záštitou Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
Vystavují: Čermáková Hana, Dias Marek, Dvořák Karel, Fidrich Petr
Gatarik Václav, Grec Jakub, Hlušička Jiří, Hlušičková Helena
Karoláková Mariana, Lada Petr, Lišková Helena, Macek Petr, Mocek
Mikuláš, Ouhrabková Iva, Šafr Jaroslav, Uhlík Vladimír.

DIVADELNÍ FESTIVAL
SOUBORŮ

HRAJÍCÍCH V TRÁVĚ

KLÁŠTERNÍ ZAHRADA

PÁTEK 26. 7. -
NEDĚLE 28. 7. 2002

KONCERTY BECHYNĚ 2002 - Setkání přátel komorní hudby

Pondělí 1. 7. - Komorní orchestr ČVUT Praha, dirigent Ivo Kraupner
sólisté - Ludmila Čermáková (cembalo)

- Evžen Rattay (violoncello)
Úterý 2. 7. - Ivan Štraus, Michaela Štrausová (housle)

Ludmila Čermáková (klavír)
Středa 3. 7. - Adam Soukup, Jan Bartoš (klavír)
Čtvrtek 4. 7. - Magdalena Tůmová - Bílková (flétna)

Ludmila Čermáková (klavír)
Evžen Rattay (violoncello)

Pátek 5. 7. - Koncert mladých účastníků Mezinárodních klavírních
kurzů v Týně nad Vltavou (Prague Junior Note)

Sobota 6. 7. - Kvarteto Apollon

Pondělí 8. 7. - Leoš Čepický (housle), Jiří Žigmund (viola),
Jiří Holeňa (klavír)

Úterý 9. 7. - Kateřina Stegemann (flétna) + soubor
Středa 10. 7. - Petr Messiereur (housle), Tomáš Lom (kontrabas),

Ludmila Čermáková (klavír)
Čtvrtek 11. 7. - Eva Bublová (varhany)
Pátek 12. 7. - Koncert účastníků SPKH a interpretačních kurzů

Bechyně 2002
Sobota 13. 7. - Večer HuHu - Humor v hudbě
Neděle 14. 7. - Delaware Chamber Ensemble, USA

(smyčcový soubor) KK

Úterý 16. 7. - Koncert skupiny Ester KD

Pátek 19. 7. - Jaroslav Vodrážka (varhany) KK

Začátek všech koncertů v 19.30 hod.
Legenda: - sálek Základní umělecké školy, - Klášterní
kostel, - Kulturní dům Bechyně / Změna programu vyhrazena

KK

ZUŠ
ZUŠ

ZUŠ
ZUŠ

ZUŠ
ZUŠ

KK

ZUŠ
KD

ZUŠ KK
KD

Pátek 19. 7. - neděle 28. 7. / Sudoměřice u Bechyně / Seminář je
určen všem, kdo se chtějí pokusit o prvý, či již opakovaný kontakt se
základní hmotou - s hlínou. Součástí semináře je 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.

Pondělí 22. 7. - neděle 28. 7. / Sudoměřice u Bechyně / Lektoři
semináře: Roman Černík, Nina Gasteva a Mikhail Ivanov. Přihlásit se
můžete v kanceláři KD, tel. 0361 / 813 338. Kursovné: 800,- Kč.

Neděle 14. až neděle 21. června 2002 / Kulturní dům

Pondělí 5. 8. - neděle 11. 8. / Prostory Kulturního domu / Seminář
tibetských léčebných a relaxačních metod. Bližší info. v kanceláři KD.

mailto:kdbech@mbox.vol.cz


Sobota 10. srpna od 11.00 do 02.00 hod. / Celodenní renesanční slavnost - rekonstrukce velkolepého příjezdu nového majitele zámku - Petra Voka
z Rožmberka. Lidový jarmark, ukázky řemesel, šermíři, program pro děti, country bál, koncert vážné hudby a mnohá jiná překvapení.
Celodenní vstupné: V předprodeji ( od 23. 7. 2002 ) 50,- Kč / na místě v den konání akce 80,- Kč / děti, studenti, důchodci, ZTP 50,- Kč / osoby
v dobovém kostýmu zdarma / děti do 12 let zdarma. Vstupenka opravňuje ke 40% slevě na prohlídku zámku (mimo noční prohlídky), muzea
Vladimíra Preclíka a Alšovy jihočeské galerie. Renesanční slavnost pořádají: Město Bechyně a Kulturní dům Bechyně, Panství Bechyně a.s.,
Bechyňský divadelní spolek Lužnice, Agentura Kultur - Kontakt České Budějovice.

KD Bechyně 813338 812433, 0606-911007 kdbech@mbox.vol.cz, U Nádraží 602, 391 65 , tel.: tel./fax: mobil: , e-mail:

S P O N Z O Ř I F E S T I V A L U

RESTAURACE NA RŮŽKU
POTRAVINY U LOSOSŮ

OPTIK URSÍNY
RICHARD FILIP - C SERVIS

ROZPIS LEKCÍ
1. lekce Zahájení
2. lekce
3. lekce
4. lekce
5. lekce Prodloužená
6. lekce
7. lekce
8. lekce
9. lekce
10. lekce Věneček

27. září 2002
4. října 2002
11. října 2002
25. října 2002

8. listopadu
15. listopadu 2002
22. listopadu 2002
23. listopadu 2002
29. listopadu 2002

13. prosince

Srdečně Vás zveme do zák ladního kurzu tance
a společenské výchovy. Kurzovné 900,- Kč /
gardenka 260,- Kč. V cenách není zahrnuto
vstupné na prodlouženou a závěrečný věneček.
Cena kurzovného obsahuje zápisné, kurzovné
jednotlivých lekcí a společnou fotografii. Vstupné
na jednotl ivé lekce 50,- Kč, na prodlouženou
60,- Kč a na věneček 70,- Kč. Lektoři kurzu jsou
Jana a Václav Zachovi.

Lekce 19.00 -
Prodloužená 19.00 -
Věneček 19.00 -
Přihlášky a složenky si
můžete vyzvednout v kanceláři Kulturního domu.
Úřední hodiny červen až září
po - čt 7.00 - 15.00 hod.

pá 7.00 - 13.00 hod.

21.45 hod.
23.30 hod.

00.30 hod.

Pořádané Klubem přátel elektrické dráhy Tábor - Bechyně
Plánované termíny:
6. července

13. července
20. července
27. července
3. srpna

10. srpna
17. srpna
24. srpna
31. srpna
7. září

mailto:kdbech@mbox.vol.cz


ŽIVOTNÍ JUBILEA
ČERVENEC 2002

75 let Kavan Vladimír, Haškovcová Anna
76 let Čáp Stanislav, Staňková Drahomíra
77 let Hejlíková Milada, Matyásková Anna,

Štroufová Marie, Hovorková Vlasta,
Čížková Libuše

79 let Haškovec Václav, Prošková Anna,
Jirková Marie

80 let Kolář Jan, Hájíčková Božena
81 let Matyásek Václav
82 let Picálková Albína
85 let Pešlová Anna
87 let Hynek Jiří
92 let Novotný František

GRATULUJEME
Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

Procházka pod Bechyní

Dne 23.5.2002 využilonìkolik obèanù Bechynì jedineènémožnosti
podívat se do podzemí našeho mìsta. Umožnilo nám to dokonèení
stavby kanalizaèníhosbìraèe, která probíhala v uplynulých dvou letech.
Za doprovodu odborníkù, kteøí se na tétostavbì podíleli, jsme se tedy

vydali na ponìkud neobvyklou odpolední procházku. Celkem pohodlnì
jsme se prošli od vchodu v areálu èistièky Na Parkánech až k výusti u
Smutného potoka na Plechamru a zpìt.Cestou jsme vyslechli zajímavý
výklad o prùbìhu stavby.
Po prohlídce a návratu na denní svìtlo jsme sevšichni shodli na tom,

že toto ojedinìlé dílo je skuteènì hodno obdivu a projevu uznání všem
pracovníkù, kteøí se na stavbì podíleli.

Stavba kanalizaèní štoly je situována v horninovém masivu pod
zástavbou centrální èásti starého mìsta v hloubce cca 40 m. Štola je
vedena zprostoru ÈOV dovrchnì se stoupáním až 0,3 %v celkovédélce
837 m, z èehož 663,5 m pøedstavuje hlavní páteøní vìtev štoly mezi
ÈOV a vyústìním øíèky Smutná, dalších 152 m tvoøí odboèná vìtev
štoly, vyús�ující na povrch v prostoru skalní stìny mezi klášterem a
Lužnicí. Tato odboèná vìtev slouží pro pøipojení spadištì. Zbývajících
21,5 m tvoøí tøi odboèky smìrem ke spadištím. Spadištì se nacházejí v
ulici Na Parkánech, nedaleko klášteraa uPichlovadomu.

Profil štoly v pøevážné délce díla èiní 5,9 m (šíøka 2,6 m, výška 2,7
m, v prostoru výhyben je širší cca 3,5 m) a je podkovovitý nebo
lichobìžníkovitý.

Na proražení štoly bylo spotøebováno 15141,6 kg výbušniny zn.
Danubit a 36297 ks rozbušek. Bylo vytìženo na 6000 m materiálu,
5000 m bylo použito pøi stavbì ÈOV a jen tisíc vyvezeno do lomu u
Hodonic.
Stavba je zatím nejvìtší investièní akcí našehomìsta.
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Podìkování rodièù
Našedìti konèísvoupou�mateøskouškolou a po prázdninách vstoupí do škol základních.
Konèí jim tedy to krásné období, kdy si užívaly bezstarostnou pohodu a klid, èas her, èas
bez povinností a úkolù. Tento èas prožívaly ve 2. mateøské škole Na Libuši a ve velké
vìtšinì se jim celé tøi roky vìnovaly paní uèitelky EvaMarková aMilena Válková. patøí jim
velké podìkování nás všech. Byla radost pozorovat, co všechno dìti ve školièce dìlají, co
všechno se nauèily a jaká celková péèe je jim vìnována. I my, rodièové, jsme do školky
rádi chodili a s potìšením pøijímali pozvání na spoleèná setkání. Na takovou školku
budoudìti i rodièe vždycky rádi vzpomínat.

Za rodièe pøedškolákù z 2. MŠ V. Š�astný

Vážení nájemníci
Na základěvýměru MFČR č. 02/2002 přijalaRadaMěsta Bechyně

na zasedání dne 27. 5. 2002 usnesení č. 451/11-02 R o zvýšení
nájemného proobdobí od1. 7.2002 do 31.12. 2002.
Toto navýšení se týká obecních bytů a bylo stanoveno ve výši 4 %.
Dále dochází súčinností od 1. 7. 2002 ke změněv zápočtupodlahové
plochy, do které se nyní započítávají všechny místnosti užívané
výhradně nájemcem bytu (zděný sklep osazený zárubní, koupelna,
záchod, balkon, chodba). Konkrétní částky týkající se nového
nájemného budou zaslány všem nájemníkům v dopise spolu s
Evidenčním listem bytu.

Dále Vás chceme informovat o nových cenách tepla, které s
účinností od 1. 1. 2002 stanovila firma Erding a.s. Brno. Podklady pro
stanovené ceny na jednotlivé tepelné zdroje, byly zástupci firmy
Bytenes Bechyně, s.r.o. zkontrolováno a bylo konstatováno, že firma
Erding a.s. Brno postupovala plně v souladu s Cenovým rozhodnutím
ERU č. 5/2002 ze dne 27. 11. 2001 o cenách tepelné energie pro rok
2002, tudíž byly tyto ceny tepla vztažené na 1 m vytápěné plochy
odsouhlaseny.

PK 162, 165, 166, 168 původní 25,- Kč nová 28,- Kč
PK 638 původní 21,- Kč nová 26,- Kč
CK 761 původní 29,- Kč nová 36,- Kč
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Za Bytenes Bechyně, s.r.o. Král Miroslav, jednatel

Z jednání mìstského zastupitelstva

Z jednání mìstského zastupitelstva

dne 29.5.2002

dne 19.6.2002

Prodej nebytových prostor

Prodeje pozemků

Stanovení počtučlenůZastupitelstva Města Bechyně

Obytná zóna Bechyně

Právní subjektivita školských zařízení

Příprava nové vyhlášky o veřejném pořádku

Stočné prorok 2002 zůstává nezměněno

Prodeje pozemků

Pronajaté nebytové prostory v čp.166, 168, 755, 756, 914, 916, 918 a
919 budou nabídnuty současným nájemcům.Současní nájemci
budou moci využít předkupního práva po dobu 6 měsíců od
předložení nabídky k odprodeji.V případěnevyužití této nabídky dojde
k prodeji obálkovou metodou za nejvyšší nabídku. Obálkovou
metodou za stejných podmínek bude prodán i bytový prostor v č.p.
911, který vsoučasné doběnení pronajatý.

Schválen prodej části pozemku manželům Lalákovým. Pozemek
přímo sousedí s jejich pozemkem, na kterém mají postavený
rodinný domek.
Schválen prodej časti pozemku v k.ú. Hvožďany p.Kumžákovi,
který je majitelem dětského rekreačního zařízení. Jedná se o
zastavěné pozemky.
Schválen prodej části zastavěného pozemku o výměře 16 m
p.Chadimové v lokalitěPlechamr.

V souladu s § 67 a § 68 zák.č.128/2000 Sb., o obcích stanovilo
Zastupitelstvo Města Bechyně na svém jednání dne 19.6.2002 pro
volební období 2002-2006 počet členů Zastupitelstva Města Bechyně
na 15.

Práce na území schváleného regulačního plánu obytné zóny ( území
za sídl.5.května ) budou pokračovat. Zastupitelé uložili starostovi
zajistit geometrické rozdělení všech pozemků obytné zóny Bechyně
v souladu se schváleným regulačním plánem Města Bechyně. Tyto
práce by měly býtprovedeny do konce roku.
Komplexní návrh řešení obytné zóny má být předložen zastupitelstvu
do konce září.

Od 1.1.2003 vzniknou nové právní subjekty ZŠ Školní,ZŠ Libušina,
MŠ Jahůdka a MŠ čp. 920. Právní subjektivita byla schválena na
základěnovelizace školského zákona.

Do konce listopadu by měla být předložena nová obecně závazná
vyhláška o ochraně veřejného pořádku. Podnětem pro toto
rozhodnutí byly opakující se stížnosti na neúměrné obtěžování
hlukema vibracemi způsobenými při některých veřejných produkcí ve
městě. Vyhláška by měla řešit i používání zábavné pyrotechniky.

Zastupitelé potvrdili cenu stočného pro rok 2002, která zůstává
nezměněna ve výši 17,50 Kč.

Neschválen prodej pozemku na stavbu garáží na sídl.Na Libuši.
Pozemek se nachází vedle stávajících garáží za supermarketem
Jednota.
Schválen záměr prodeje pozemků, které tvoří součást
zahrádkářské osady Lišky II, kde jsou ostatní pozemky ve
vlastnictví Pozemkového fondu ČR, který zde bude pozemky
rovněž prodávat.
Schválen prodej pozemku v k.ú Hvožďany o výměře 2077 m ,
který se nachází v zatáčkách nad Bechyní směrem na Hvožďany,
manželůmŠobrovým.
Schválen prodej části pozemku v k.ú Hvožďany o výměře 600 m ,
v lokalitěPlzinskéhopotoka, p.Machartovi.
Neschválen prodej části pozemku navazující na zadní část
nemovitosti čp.294 ( travnatý pás na sídl.Obráncůmíru ).
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Okrs. č.1 Okrs. č.2 Okrs. č.3 Okrs. č.4 Okrs. č.5 Okrs. č.6 Okrs. č.7 CELKEM
Číslo
strany Název strany počet

hlasů
% počet

hlasů
% počet

hlasů
% počet

hlasů
% počet

hlasů
% počet

hlasů
% počet

hlasů
% počet

hlasů
%

1 NDS 2 0,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 3 0,11
2 DL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,22 0 0,00 1 0,04
3 ČSSD 69 20,91 151 31,26 162 36,65 129 28,79 206 35,40 121 26,77 21 23,08 859 30,37
5 ODA 8 2,42 2 0,41 4 0,90 5 1,12 4 0,69 1 0,22 0 0,00 24 0,85
6 Volba pro budoucnost 0 0,00 1 0,21 1 0,23 1 0,22 0 0,00 1 0,22 0 0,00 4 0,14
7 Humanistická aliance 6 1,82 7 1,45 5 1,13 1 0,22 5 0,86 2 0,44 2 2,20 28 0,99
8 Akce za zruš.senátu a proti… 3 0,91 1 0,21 1 0,23 1 0,22 1 0,17 1 0,22 1 1,10 9 0,32
9 Naděje 0 0,00 0 0,00 1 0,23 1 0,22 1 0,17 3 0,66 1 1,10 7 0,25

11 Republikáni Miroslava Sládka 1 0,30 0 0,00 0 0,00 2 0,45 0 0,00 1 0,22 0 0,00 4 0,14
12 Cesta změny 1 0,30 1 0,21 2 0,45 2 0,45 2 0,34 3 0,66 0 0,00 11 0,39
13 ČSNS 2 0,61 2 0,41 3 0,68 4 0,89 5 0,86 5 1,11 0 0,00 21 0,74
15 Strana zdravého rozumu 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,44 2 2,20 4 0,14
16 Strana venkova - SOS 0 0,00 2 0,41 2 0,45 2 0,45 4 0,69 1 0,22 1 1,10 12 0,42
19 Česká pravice 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
20 Republikáni 0 0,00 2 0,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,07
21 Sdružení nezávislých 14 4,24 24 4,97 21 4,75 29 6,47 34 5,84 25 5,53 4 4,40 151 5,34
22 ODS 105 31,82 105 21,74 85 19,23 86 19,20 120 20,62 112 24,78 24 26,37 637 22,52
23 KSČM 51 15,45 138 28,57 107 24,21 131 29,24 106 18,21 98 21,68 19 20,88 650 22,98
25 Koalice KDU-ČSL, US-DEU 58 17,58 44 9,11 35 7,92 42 9,38 74 12,71 65 14,38 15 16,48 333 11,78
26 Strana za životní jistoty 0 0,00 1 0,21 6 1,36 7 1,56 6 1,03 2 0,44 0 0,00 22 0,78
27 Pravý blok 3 0,91 1 0,21 0 0,00 0 0,00 3 0,52 2 0,44 0 0,00 9 0,32
28 Strana zelených 7 2,12 1 0,21 7 1,58 5 1,12 11 1,89 5 1,11 1 1,10 37 1,31

CELKEM 330 483 442 448 582 452 91 2828

Volby do Poslanecké sněmovny PČR - Volební výsledky v Bechyni
(bez záruky)

Volby do Poslanecké sněmovny PČR
Volební účast v Bechyni

Volební okrsek Zapsáno v
seznamu

Skutečně
odvolilo % účast

1 524 338 64,50

2 839 487 58,05

3 783 445 56,83

4 849 451 53,12

5 919 583 63,44

6 735 454 61,77

7 134 94 70,15

Celkem 4783 2852 59,63

Volební výsledky za Bechyni - graf

ČSSD
30%

SNK
5%

ODS
23%

KSČM
23%

Koalice
12%

Ostatní
7%

Volby do Poslanecké sněmovny PČR - srovnání výsledků ČR - Bechyně
(bez záruky)

Číslo
strany Název strany Platné hlasy ČR Platné hlasy Bechyně % hlasů ČR % hlasů Bechyně

1 NDS 5 352 3 0,11 0,11
2 DL 4 059 1 0,08 0,04
3 ČSSD 1 440 279 859 30,20 30,37
5 ODA 24 278 24 0,50 0,85
6 Volba pro budoucnost 16 730 4 0,35 0,14
7 Humanistická aliance 8 461 28 0,17 0,99
8 Akce za zruš.senátu a proti… 9 637 9 0,20 0,32
9 Nadě je 29 955 7 0,62 0,25

11 Republikáni Miroslava Sládka 46 325 4 0,97 0,14
12 Cesta změny 13 169 11 0,27 0,39
13 ČSNS 38 655 21 0,81 0,74
15 Strana zdravého rozumu 10 849 4 0,22 0,14
16 Strana venkova - SOS 41 773 12 0,87 0,42
19 Česká pravice 2 041 0 0,04 0,00
20 Republikáni 6 786 2 0,14 0,07
21 Sdružení nezávislých 132 699 151 2,78 5,34
22 ODS 1 166 975 637 24,47 22,52
23 KSČM 882 653 650 18,51 22,98
25 Koalice KDU-ČSL, US-DEU 680 671 333 14,27 11,78
26 Strana za životní jistoty 41 404 22 0,86 0,78
27 Pravý blok 28 163 9 0,59 0,32
28 Strana zelených 112 929 37 2,36 1,13



Co je nového v oddíle kopané FC Bechyně?
„A“ mužstvo potěšilo své příznivce postupem do krajské soutěže

1.B třídy. Tento postup si prakticky zajistilo již tři kola před koncem
soutěže. Fanoušci se tak mohou těšit naatraktivnější soupeře.

Zatím, co „A“ mužstvo bojovalo o špici okresního přeboru, „B“
mužstvo se pohybovalona sestupovýchpříčkách okresní soutěže.

Naši dorostenci si 26. 5. prohrou s Novou Bystřicí zkomplikovali
téměř jistý postupdo krajského přeboru.

Starší žáci se udrží v 1.A třídě „s odřenýma ušima“, neboť po
většinu soutěže se pohybovali na spodních příčkách tabulky, mladší
žáci se naopak „zabydleli“ v jejím středu. Starší přípravku navštěvuje
devět a mladší dvanácthráčů.

Doufáme, že v příštím ročníku nás svou návštěvou povzbudíte k
lepšímvýkonům amy naše příznivce potěšíme dobrými výsledky.

P. Zeleňák

Tělovýchovná jednota Jiskra Bechyně tenisový oddíl
pořádá ve dnech 20. 7. 22. 7. 2002 XXXVI. ročník

lázeňského tenisového turnaje mužů třídy C

V soutěži dospělých dosáhlo družstvo Jiskry Bechyně těchto
výsledků:
JiskraHumpolec „B“ - Jiskra Bechyně 2 : 7
JiskraBechyně „A“ - Dačice 4 : 5
SlavojPacov - Jiskra Bechyně „A“ 4 : 5
JiskraBechyně „A“ - Sezimovo Ústí „B“ 5 : 4
SK Planá n. Lužnicí - Jiskra Bechyně „A“ 2 : 7
JiskraBechyně „A“ - Jiskra Třeboň „A“ 5 : 4

Družstvo hraje ve složení: Ing. Hlavnička M., Wágner V., Hartl P.,
Hübner L., Hlaváček T.,Folprachtová Z.,Vontorová S.,

V soutěži dospělých v okresním přeboru smíšených družstvech
obsadilo družstvo TJ Jiskry Bechyně „B“ v základní skupině B druhé
místo.
1. TK Tábor „C“ 3 3 0 14 : 16 6
2. Jiskra Bechyně „B“ 3 2 1 7 : 8 5
3. Loko Veselí n. Luž. „B“ 3 0 3 3 : 12 2
4. TK Soběslav „B“ 3 0 3 1 : 14 2
Výše uvedeným umístěním bylo Družstvo zařazeno do finálové
skupiny o 1. 4. místo v okrese.

St. Šmíd

Raftové sprinty na Lužnici

Kanoistický oddíl TJ Jiskra Bechyně pořádá dne 20.7.2002 otevřené
mistrovství Bechyně ve sprintu raftů. Přihlášky přijímá v loděnici TJ
Jiskra Bechyně Michal Háša, nebo na čísle 0723/672331 Jan
Pazourek ml. Rafty a pádla zajistí pořadatel. Závod se pojede před
loděnicí TJ Jiskra. Trať bude dlouhá přibližně 100 m. Začátek závodu
jev 9.00 hod. a první start se pojedepřibližně v10.30 hod.
Zároveň zveme všechny bývalé členy kanoistickéhooddílu TJJiskrak
setkání u příležitosti 50. výročí založení oddílu, které se uskuteční při
těchto závodech. Informace k tomuto setkání lze získat u Josefa
PitlíkaneboJosefa Macáška tel. 0602/954084, případněv loděnici.

Josef Macášek předseda oddílu kanoistiky

Hudební pátky v Bechyni
Srdečně vás zveme na tradiční koncerty absolutních vítězů dětské
hudební soutěže Prague Junior Note, které pořádá umělecká
agentura V.P.ART a ZUŠ v Bechyni v rámci Bechyňského hudebního
festivalu. Koncerty se konají ve dnech

Tyto koncerty jsou
součástí Mazinárodních klavírních kurzů v Týně nad Vltavou, kde
během července mají tito talentovaní mladí klavíristé úžasnou
příležitost studovat pod vedením vynikajících zahraničníchpedagogů
a sólistů, např. s prof. Pierrem Jasminem z Kanady, prof. Avo
Kouyoumdjianem z Rakouska, s prof. Frédérikem Lagardem a prof.
M. Primachenko-Moussuz Franciebs prof. Geoffrey Chacaro z Anglie
a sprof. B. Steinerovou z Německa as prof. Milanem Langrem zČR.
Tento studijní pobyt na kurzech je doplněn koncertováním po jižních
Čechách Vodňany, Bechyně, Týn nad Vltavou, Písek, České
Budějovice. Koncertování je pro talentované klavíristy velice důležité,
protože získávají cenné pódiové zkušenosti.
Přijďte si poslechnout krásnou hudbu a strhující výkony mladých
umělců, které vás potěší. Určitě zapomenete na problémy všedních
dnů, odpočinete si anačerpátenových sil!

Mezinárodní klavírní kurzy v Týně nad Vltavou finančně podporuje
Jihočeský kraj, Nadace B. Martinů, Hudební nadace OSA, ČEZ
Jadernáelektrárna Temelín.
Vl. Pospíšilová, V.P.ART

5., 12., 19. července 2002
vždy ve 20.00 hod. v sále ZUŠ Klášterní 39.

Koncerty lektorů v Týně nad Vltavou
Zahajovací koncert

Závěrečný koncert

2. 7. ve 20.00 hodin koncertní sál v SD Hlinky
Pierre Jasmin a W. A. Mozart
3. 7. ve 20.00 hodin Zámecké divadlo
Pierre Jasmin a W. A. Mozart
4. 7. ve 20.00 hodin koncertní sál „U Pípalů“
M. Primachenko-Moussu Francie
9. 7. ve 20.00 hodin Zámecké divadlo
Pierre Jasmin a W. A. Mozart
10. 7. ve 20.00 hodin Zámecké divadlo
Pierre Jasmin a W. A. Mozart
16. 7. ve 20.00 hodin Zámecké divadlo
Pierre Jasmin a W. A. Mozart
17. 7. ve 20.00 hodin Zámecké divadlo
Avo Kouyoumdjian Rakousko
23. 7. ve 20.00 hodin Zámecké divadlo
Božena Steinerová Německo
24. 7. ve 20.00 hodin Zámecké divadlo
Geoffrey Chacaro Anglie
1.8. ve 20.00 hodin koncertní sál v SD Hlinky
Frédéric Lagarde Francie

Léto na zámku
Prohlídky - zámek je k prohlídkám otevøen dennì kromì pondìlí od 10.00 do 17.00
hodin.
Noèní prohlídky s øadou pøekvapení pouze na pøedbìžné rezervace. Telefon
0361/812550.
Muzeum Vladimíra Preclíka v bývalé zámecké sýpce otevøeno dennì mimo pondìlí od
10.00 do 17.00 hodin. Vystaveno je pøes 100 exponátù z tvorby Vl. Preclíka, sochy,
obrazy, grafiky. V muzeu je instalována prodejní výstava grafik a keramiky PABLA
PICASSA
Kulturní poøady
1.7.od 19.00hod.Divadlo Járy Cimrmana POSEL Z LIPTÁKOVA zámecká jízdárna
12.7. od 20.00 hod. novýpoøad OndøejeHavelky a jehoMelodyMakers VZPOMÍNKYNA
HVÌZDNÝPRACH- zámecká jízdárna
20.7. od 20.00 hod. LETÍ ŠÍP S NOVOTNÝM, zábavný poøad plný historek a povídání s
diváky, zpívá TerezaSluková - zámecká jízdárna.
2.8.od 17.00 hod.Muzeum Vl. PreclíkaPODVEÈER MEZI SOCHAMI - ukázky z literární
tvorbyVladimíra Preclíkav podání herceJana Kanyzy
3.8.od 21.00hod.koncert pod širýmnebemv zámeckémparku DANBÁRTA
ILLUSTRATHOSPHERE.Pøi nepøíznivémpoèasí v zámecké jízdárnì.
16.8. od 20.00hod.Vladimír Hron HVÌZDY,KTERÉNEHASNOU- zám. jízdárna
23.8. od 17.00 hod. Muzeum VladimíraPreclíka PODVEÈERMEZISOCHAMI - ukázky z
literární tvorbyVl.Preclíka v podání TomášeTöpfera.

PØIVOÒ K BECHYÒSKÉ RÙŽI - rekonstrukce velkolepého pøíjezdu Petra Voka na
bechyòský zámek, lidový jarmark, ukázky øemesel, šermíøi, taneènice, divadla, kejklíøi,
program pro dìti, country bál, koncert vážné hudby, noèní prohlídky zámku v areálu
zámku.

CELODENNÍ RENESANÈNÍ SLAVNOST
V SOBOTU 10. 8. 2002 OD 11.00 HODIN

Městské muzeum na náměstí T. G. Masaryka - expozice hasičského
muzea otevřena denně kromě pondělí.

Znovu o psech

V Bechyòském mìstském zpravodaji se již mnohokráte psalo o
problémech týkajících se zneèiš�ování mìsta psy a o nedodržování
mìstské vyhlášky, která stanoví, že majitel má po svém psu výkaly
uklidit. To bohužel trvá stále.

Co uniklo pozornosti je, že ze strany majitelù psùdochází k dalšímu
porušování této vyhlášky a to v bodì týkajícího se nadmìrného
obtìžování hlukem. Takový štìkající èi vyjící pes dokáže ve dne slušnì
obtìžovat své okolí, v noci pak vyhlásit budíèek pomìrnì širokému
okolí. To se týká nejenom psù, pobíhajících po zahrádkách, ale i psù
chovaných v èinžovníchdomech.

Domnívám se, že by si to majitelé psù mìli laskavì uvìdomit a
postarat se o to, aby jejich psi, kteøí za to nemohou, obtìžovali své okolí
štìkotem a vytím co nejménì. Myslím, že by jim lidé z okolí byli velmi
zavázaní a vdìèní.

Jitka Wodinská
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Pracovník kontroly
Vzdělání: SŠ strojnická
Ostatní schopnosti:
Znalost práce na PC, znalost a orientace
ve výkresové dokumentaci.
Odpovědnost, přemýšlivost,
samostatnost.

Řidičský průkaz sk. B.

Kovoobráběč
Práce na CNC i klasických strojích.
Perspektiva dalšího odborného
růstu.

Nabízíme zajímavou práci v příjemném
prostředí. Za kvalitní práci nabízíme
dobré finanční ohodnocení.

Poděkování
Děkujeme Zahradnictví u Benešů za kytičky pro
předškolní děti na rozloučenou s mateřinkou a
manželům Vavřičkovým, že nám umožnili instalovat
tablo ve výloze svého obchodu. Poděkování patří též
paní Nestávalové, která mateřince darovala hračky
pro děti.
Přejeme všem hezké léto a nastávajícím školákům
hodněúspěchů v ZŠ.

všichni z MŠ Jahůdka

KONZUM HUGO V ZÁØEÈÍ:
VÝSTAVKA K UKONÈENÍ

ŠKOLNÍHO ROKU!

Kdo z bechyòských osobností mìl špatné
mravy, kdo dìlal reparát?

Kolik jednièek mìl náèelník policie?
Kdo nemùže najít žádné vysvìdèení?

To vše zjistíte na výstavì vysvìdèení v Záøeèí.


