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VÁNOCE

Nemusíme si je pøipomínat. Pøipomenou se samy. Útokem reklam z
televize a rádia, záøícími výklady obchodù, romantickou atmosférou
vánoènì osvìtlených u lic a námìstí, anebo nenápadnou
poznámkou nìkteré ratolesti, že právì to a to by si nejradìji pøála
najít pod stromeèkem. A tak nastane více práce a shonu v
domácnosti, víc peèení, uklízení, nakupování, utrácení. Nejhezèí
svátky roku, svátky rodiny, pøinesou opravdovou dìtskou radost, ale
mnohdy i nostalgickou a smutnou chvilku pro ty, kdo postrádají
nìkoho ze svých blízkých, utrpìli ztrátu èi mají jiný dùvod, proè je
žádná radost o Vánocích neèeká. I nejotrlejší povaha si urèitì vskrytu
pøizná, že se tahle doba nedá jen tak pøeskoèit, že je to èas
vyjímeèný. Zpùsob, jak prožívat Vánoce, bude asi v každé rodinì v
nìèem jiný a v nìèem stejný. Kdopak by si nevzpomenul, že alespoò
jednou v životì spolkl rybí kostièku nebo hasil stromeèek èi
záclony podpálené pøíliš bujnou prskavkou . Mìli jsme
dìdeèka, který si za celý rok neuvaøil ani èaj, ani vejce
natvrdo , ale jakmile nastal Štìdrý veèer , vyhnal
všechny ženské z kuchynì a nenapodobitelnì
skvìle upravoval kapra a smažil ho do tvaru
zlatých podkovièek . Co je jen zvykù a povìr! Rozkrojit si jablko a nenajít tam krásnou hvìzdièku jako pøedpovìï pro pøíští rok - komu by aspoò trochu nepøebìhlo po zádech lehké zamrazení ?
Nejvíc práce v tomto ohledu èeká
ovšem na mladé vdavekchtivé dívky . Nemusí ani tøást bezem, aby slyšely, odkud že
se ozve pes a z které strany pøijde ženich. Ani
vysekávat díru v ledu jezera a hledìt do tváøe budoucnosti. Staèí hodit pøes hlavu pantofel,
a ukáže, pùjde-li dìvèe z domova nebo ne, pøehodit pøes rameno okrojenou slupku z jablka, aby
naznaèila písmeno, pøipomínající dùležité jméno.
Z došku slámy vytáhnout hrst stébel a odpoèítat ,
jestli vyjde sudá nebo lichá . Sudá ovšem vìstí , že
dìvèe zùstane na ocet. Došky by se jistì daly nahradit krabièkou
sirek - nebo rovnou poèítaèem? Jen ten pøedvánoèní shon by se
opravdu nemìl pøehánìt. Potvrdí to jistì každý, kdo zamíøil v
adventních nìdìlích na koncerty pøipravené dìtmi ZUŠ, na zpívání
koled na námìstí, na troubení z vìže, které by už jistì mnoho
Bechyòákù postrádalo. KD se nechal inspirovat krásnou výstavou
betlémù ve Hvožïanech v loòském roce a pokusil se o nìco
podobného. Najdìte si urèitì také chvilku a pøijïte se s dìtmi podívat
na betlémy, jaké si naši spoluobèané umí sami udìlat, nebo které
doma peèlivì opatrují. Vánoce jsou èasem ohlédnutí. Ti starší jistì
zavzpomínají, jaké byly Vánoce jejich dìtství, které že byly ty
nejvydaøenìjší, usoudí, že pocit pohody, spokojenosti, vyrovnanosti
a klidu nemusely dát právì klíèky od nového auta. Ohlížíme se èasto
i za tím, co pøinesl uplynulý rok. Rozhodnì to nebyl rok pro každého
pøíznivý. Nejkrutìjší ze všeho byly pro mnoho lidí hrùzy povodní. Ti,
co obìtavì zachraòovali lidské životy, ti, kteøí pomáhali, pøispívali
do sbírek, byli a jsou vždy ochotni rozdìlit se s postiženými a
potøebnými, to jsou lidé dobré vùle, kterým je pøán pokoj, jak to hlásá
nápis nad betlémem.

Vážení spoluobèané,
mìstský úøad poøádá 9.prosince 1997 již tradièní pøedvánoèní
setkání pro nejstarší obèany mìsta. Odbor vnitøních a sociálních vìcí
rozesílá od zaèátku listopadu pozvánky, žádáme všechny z Vás, kdo
jste již pozvánku obdrželi (nebo obdržíte), abyste ji vyplnìnou vrátili
na mìstský úøad.
Protože se každoroènì šíøí dohady, kteøí obèané jsou na toto setkání
zváni, chtìli bychom Vám podat vysvìtlení. Pozvánky jsou rozesílány
pro nejstarší spoluobèany (od nejstarších roèníkù narození) až do
naplnìní kapacity velkého sálu v kulturním domì (270 míst). Pokud
nìkdo pozvání nepøijme a pozvánku vrátí, jsou zváni další, opìt až
do naplnìní kapacity sálu. V loòském roce byli pozváni obèané do
roèníku narození 1927. Je pravda, že se tìchto setkání úèastní i
mladší obèané. Jsou to manželé - manželky pozvaných, nájemci
Domu s peèovatelskou službou, pøípadnì èlenové komisí
mìstské rady. Žádáme všechny mladší dùchodce, kteøí
ani letos nebudou pozváni, aby pochopili, že jsme
pøi výbìru omezeni kapacitou sálu.
Za odbor VaSV
V.Fišerová

Sdružení rodákù a pøátel Bechynì zve všechny své
pøíznivce na Mikulášské posezení s programem v
pøíjemném prostøedí penzionu JUPITER dne 6.prosince
1997 ve 14.00 hodin. Tìšíme se na úèast Vás všech.

Starosta mìsta pøeje
všem obèanùm pøíjemné
prožití svátkù vánoèních,
hodnì zdraví a pohody v
roce 1998.
Dne 7.11.1997 se uskuteènilo druhé setkání diabetikù a
jejich pøátel. Námìtem jednání byly další aktivity vhodné
pro ty, kteøí chtìjí zdravì žít. Jednání se zúèastnil zástupce
firmy MELICA a nabídnul zásilkovou službu výrobkù pro
diabetiky. V souèasné dobì se mùžete zúèastnit
rekondièního cvièení na židlích, je urèeno ženám i
mužùm, každé úterý od 9.30 do 11.00 hodin v internátì
Keramické školy. V prosinci zahájíme èinnost v Klubu
dùchodcù (vedle schodù do Záøeèí) zamìøenou na edukaci
(informace o životosprávì), zapùjèování literatury
zabývající se DIA, každou støedu od 9.30 do 11.30 hodin.
Zde si mùžete zakoupit i menší obèerstvení. Zveme i
diabetiky z okolí Bechynì, kteøí ve støedu chodí na
kontrolu do diabetologické ordinace. V tomtéž mìsíci se
uskuteèní koncert, na který jsou diabetici zváni s možností
slevnìného vstupného za což dìkujeme. V pøíštím roce
chceme po dohodì s øeditelstvím lázní v Bechyni zahájit
cvièení pro diabetiky v bazénu.
Svaz diabetikù

kulturní kalendář
PØEHLÍDKA - DÍLNA
5.12.1997 - 7.12.1997 / Prostory KD
FAUSTOVÁNÍ - VI. ročník národní přehlídky loutkářských inscenací
pro mládež a dospělé , spojená s dílnou tvořivého loutkářství.
Programy pro veřejnost:
pátek 5.12. - 20.00 hodin - Divadlo Continuo: LEGENDA O PRINCI
FILIPOVI
Vstupné: 15,- Kč , Malý sál KD , divadlo pro celou rodinu
sobota 6.12.- 15.00 hodin - Divadlo Kapka Plzeň: JABLKO
Vstupné: 10,- Kč , Malý sál KD
19.00 hodin - Divadlo Kvelb Praha: STARÁ POVĚST
Vstupné: 10,- Kč , Malý sál KD
neděle 7.12. - 10.00 hodin - Divadlo Kapka Humpolec: O
STAŘEČKOVI , KTERÝ DÁVAL ROZKVÉST STROMŮM
Vstupné: 10,- Kč , Velký sál KD , děti hrají pro děti

SETKÁNÍ S DÙCHODCI

9.12.1997 / Velký sál KD / 17.00 hodin
SETKÁNÍ SE STARŠÍMI OBČANY MĚSTA - Pořádá Město Bechyně
a Kulturní dům Bechyně. Účinkují děti II. MŠ Jahůdka , žáci ze
školní družiny nové ZŠ , členové Divadelního souboru Lužnice a
členové ATK. Uvádí B.Novotný. K poslechu a k tanci hraje
ROLNIČKA.

ASTROVEÈER

11.12.1997 / Malý sál KD / 19.00 hodin / Vstupné 30,- Kč
MINULÉ ŽIVOTY - POSELSTVÍ Z DRUHÉHO BŘEHU
MARTA FOUČKOVÁ - Další pokračování oblíbených pořadů autorky
knih o tzv. hlubinné terapii odhaluje zákonitosti Vesmíru a směřuje
k duchovnímu obrození.

DIVADLO

13.12.1997 / Velký sál KD / 14.00 hodin / Vstupné 13,- Kč
ŽENICH PRO ČERTICI - Hraje : DS Rubikon Tábor
Pohádkové odpoledne pro děti a rodiče.

ZÁBAVA

13.12.1997 / Velký sál KD / 20.00 hodin / Vstupné: 40,- Kč
VODOVOD - Taneční zábava

VÝSTAVA

1.12.1997 - 18.12.1997 / Výstavní síň KD / Vstupné: 5,- Kč
Po-Pá : 15.00 - 17.00 , So - Ne : 14.00 - 17.00
BETLÉMY - Výstava betlémů ze zápůjček občanů a výrobců
keramiky. Prodej vybraných keramických vánočních figurek a
betlémů.
Vernisáž : 1.12. 1997 od 17.00 hodin
Na vernisáži vystoupí s programem děti z II. MŠ Jahůdka.

DIKOTÉKY

Prostory KD / 20.00 hodin / Vstupné: 35,- Kč
20.12.1997 - diskžokej Zdeněk Řezáč
27.12.1997 - diskžokej Zdeněk Řezáč
Prostory KD / 15.00 - 18.00 hodin / Vstupné: 10,- Kč
20.12. 1997 - VÁNOČNÍ DISKOTÉKA PRO DĚTI

ADVENTNÍ KONCERTY ZUŠ

7.12.1997 - od 15.00 hodin - Klášterní kostel
14.12.1997 - od 15.00 hodin - Klášterní kostel
21.12.1997 - od 15.00 hodin - Klášterní kostel + ZUŠ

VÁNOCE V HUDBÌ

21.12.1997 / Náměstí T.G.M.
16.30 hodin - ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEČKEM -Účinkuje
pěvecký soubor základní školy , řídí p. J. Trčka.
17.00 hodin - TROUBENÍ Z VĚŽE - Vánoční troubení z věže
děkanského kostela v podání žesťového souboru Baťovy kapely.
26.12.1997 / Klášterní kostel / 17.00 hodin / Vstupné : 20,- Kč
VÁNOČNÍ KONCERT - táborského HLAHOLU

SILVESTR

31.12.1997 / Prostory KD / 20 hodin - 04 hodin / Vstup: 150,- Kč
SUPER DISCO PÁRTY
Předprodej vstupenek na tel.: 0602 / 403 471 , nebo : 0361 / 811 885

PØIPRAVUJEME NA LEDEN
Astroveèer - B. David - Šamanismus
Pohádka - Jak rozesmát princeznu
Dìtské maškarní odpoledne

PRACOVNÍCI
KULTURNÍHO DOMU
PØEJÍ NÁVŠTÌVNÍKÙM
A PØÍZNIVCÙM KD HEZKÉ A
KLIDNÉ PROŽITÍ VÁNOC,
HODNÌ ZDRAVÍ,
SPOKOJENOSTI A ZÁJMU O
KULTURU V NOVÉM ROCE.

Malé ohlédnutí a.........
o většině dění v ZUŠ a OS Klášter jste se již dříve mohli
dočíst na stránkách regionálního tisku a tak naše odmlčení
v bechyňském zpravodaji od letního čísla vlastně ani
odmlčením nebylo.
Přesto ale malé ohlédnutí neškodí. Od července se naše
prostory staly hostiteli : - Jihočeského hudebního festivalu,
letní mezinárodní hudební školy La Pellegrina, festivalu
dechových hudeb, letní výtvarné dílny Doteky s laureátem
ceny Jindřicha Chalupeckého, Petrem Niklem / spojená se
sana čními p racemi na rajs kém dv oře/.Ná sleduje
neobyčejně přínosný archeologický výzkum, zakončený
dny otevřených dveří. Mezinárodní fotografické školy,
celorepublikového semináře OPEN SOCIETY FUND o
práci s dětmi v muzeích a galeriích, katedry scénáristiky a
dramaturgie pražské FAMU /při Setkání nad uměním./
Proběhly úspěšné veřejné přehrávky žáků hudebního
oboru, zájezd školy na výměnný koncert do ZUŠ v
Trhových Svinech.
A co ještě do konce kalendářního roku připravujeme?
Mikulášské Setkání nad uměním - tentokráte se studenty a
pedagogy ateliérů nových médií pražské AVU a brněnské
FAVU / 5. - 7.12.1997/
A jak již se stalo naší tradicí, dovolujeme si Vás pozvat na
malá zastavení v předvánočním shonu - cyklus čtyř
adventních koncertů našich žáků v klášterním kostele vždy
o nedělích - 30.11., 7.12., 14.12. a 21.12.1997 v 15.00
hodin. A potom? Snad chvilka klidného vánočního
spočinutí.....
PaedDr.Jan Svoboda

Životní jubilea - prosinec 1997
75 let

76 let
77 let
78 let
80 let
81 let
83 let
84 let
85 let
87 let
88 let
91 let

Jaroš Josef
Lála Ladislav
Haškovec František
Jedličková Anežka
Velíšková Miroslava
Horáková Marie
Laláková Marie
Zunt Jiří
Housková Blažena
Martínková Marie
Přibyl František
Lívancová Marie
Hlaváček Miloslav
Průšová Vlasta
Komenová Vlasta
Smrž Štěpán
JUDr.Filek Josef
Kovaříková Františka
Podlipský Václav
Trnka František
Čeřovská Marie
Rückl Rudolf
Fárník Antonín
Janovský Václav

Navždy nás opustili:
Šedivá Marie, Kaňková Marie, Kolářová Eva

Vítáme nové bechyòské obèánky:

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA PROSINEC 1997
1.pondělí,2.úterý/20.00 hodin /Vstupné:33,-Kč/118 minut

POLICAJT ZE SAN FRANCISCA

Akční komedie s jedinečným Eddiem Murphym v hlavní roli.
4.čtvrtek,5.pátek/20.00 hodin/Vstupné:33,-Kč/110 minut

CON AIR

Už na zemi byli smrtelně nebezpeční. A teď dostali křídla. Nicolas
Cage v akční podívané roku.
6.sobota,7.neděle/20.00 hodin/Vstupné:35,-Kč/110 minut

TAJNÝ AGENT JACK T.

To nejlepší ze Stevena Segala v novém akčním filmu
8.pondělí,9.úterý / Vstupné: 33,-Kč/106 minut

JEN BLÁZNI SPĚCHAJÍ

Impulzivní příběh lásky. Salma Hayeková a Matthew Perry v
hlavních rolích romantické komedie.
11.čtvrtek,12.pátek/20.00 hodin/ Vstupné:33,-Kč/124 minut

AIR FORCE ONE
Zmocnili se jeho letadla, zajali mu rodinu a popravují nevinná
rukojmí. Nezbývá mu, než vzít spravedlnost do vlastních rukou!
Harrison Ford , Gary Oldman a Glenn Closeová ve strhující akční
podívané.
13.sobota / 20.00 hodin / Vstupné: 27,-Kč / 120 minut

ZDIVOČELÁ ZEMĚ
Martin Dejdar a sedm statečných. Filmová podoba úspěšného
televizního seriálu.
14.neděle / 17.00 hodin / Vstupné: 10,- Kč/ 70 minut

BOLEK A LOLEK NA DIVOKÉM ZÁPADĚ
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky.
14.neděle,15.pondělí/20.00 hodin/Vstupné:35,-Kč/105 minut

SVATBA MÉHO NEJLEPŠÍHO PŘÍTELE

Julianne se zamilovala do svého nejlepšího přítele ve chvíli , kdy
se rozhodl oženit se s jinou. Romantická komedie s Julií
Robertsovou v hlavní roli.
16.úterý/ 20.00 hodin / Vstupné: 33,-Kč/ 97 minut

CHUNGKING EXPRESS

Zamiluje se mladý policista do správné ženy , nebo to bude
prominentní prodavačka drog?
18.čtvrtek,19.pátek/20.00 hodin/ Vstupné: 36,-Kč/126 minut

PÁTÝ ELEMENT

Zvláštnímu a barevnému světu třiadvacátého století hrozí
vesmírná záhuba, pokud se nenajde způsob, jak spojit čtyři živly.
Musí být nalezen pátý.... Bruce Willis, Milla Jovovichová a Gary
Oldman v hlavních rolích akční sci-fi režiséra Luca Bessona.
20.sobota,21.neděle/20.00 hodin/Vstupné:33,-Kč/91 minut

KRÁL DŽUNGLE

Tarzan se jmenuje George ! Bláznivá komedie s opičím mužem v
akci a krásnou dívkou v nesnázích. Nebo to bylo naopak?
26.pátek,27.sobota/20.00 hodin/Vstupné:33,-Kč/89 minut

ANAKONDA

Slaboň Martin, Burianová Sabina, Boudová Magdalena,
Stanislav Kovač

John Voight , Jennifer Lopezová a Ice Cube v “Čelistech”
devadesátých let.

Mìstská knihovna Bechynì
dìkuje za finanèní podporu
p.Návratovi a jeho
stavební firmì a
p.Balèíkovi, majiteli
restaurace Prosport.

28.neděle / 18.00 hodin / Vstupné:33,-Kč / 92 minut

HERCULES

Vánoční představení pro malé i velké diváky.
Walt Disney Pictures uvádí vzrušující dobrodružství antického
superhrdiny.
POZOR: Začátek představení pouze od 18.00 hodin!
29.pondělí,30.úterý/20.00 hodin/Vstupné:35,-Kč/150 minut

CONTACT
Tajemné hlasy z vesmíru konečně dešifrovány. Jodie Fosterová
jako první pozemšťan porozumí poselství mimozemských civilizací.

Z policejního deníku.

V noci z 18. na 19.10.1997 odcizil dosud nezjištìný pachatel z výkrmny vepøù v obci
Bøeznice u Bechynì 8 kusù jateèných prasat, které na místì podøezal a následnì odvezl.
ZD Agra Bøeznice byla zpùsobena škoda ve výši 45.000,-- Kè. Poèátkem mìsíce listopadu
došlo k vloupání do provozovny truhláøství v obci Malšice. Pachatel zde odcizil rùzné
truhláøské nástroje a speciální frézy v celkové hodnotì pøesahující èástku 200.000,-- Kè.
Dne 12.11.1997 v pozdních veèerních hodinách došlo v katastru obce Všechlapy k
loupežnému pøepadení soukromého podnikatele z Prahy, který ve svém vozidle pøevážel
èástku 400.000,-- Kè. Pachatel využil závady na vozidle poškozeného a pod pohrùžkou
násilí kuføík s penìzi odcizil. K tragické dopravní nehodì došlo na silnici v blízkosti letištì
Bechynì. Øidiè osobního automobilu srazil 82 letého cyklistu, který nemìl v noèní dobì
øádnì osvìtlené jízdní kolo. Cyklista po pøevozudo nemocnicevážnému zranìní podlehl. V
návaznosti na vážné následky dopravních nehod s cyklisty budou provádìny dùsledné
kontroly vybavení jízdních kol v souladu s vyhláškou 102/1995 Sb., o schvalování
technické zpùsobilosti a technických podmínkách provozu silnièních vozidel na pozemních
komunikací, § 99 citované vyhlášky. Za nedostateènì vybavené jízdní kolo mùže být
uloženabloková pokuta do výše 1.000,-- Kè. Upozoròujeme obèany, že dnem 31.12.1997
konèí platnost øidièských prùkazù vydaných na území Slovenské republiky. Obèané mají
možnost do konce roku provést výmìnu øidièského prùkazu na Okresním øeditelství v
Táboøe. Po uvedeném datu ztrácí øidièský prùkaz vydaný SR platnost a držitel se musí k
získánínového øidièského prùkazupodrobit novému kurzu vautoškole.

V rámci vyhodnocení kultury "97
dìkuje Mìsto Bechynì a KD stavební
firmì Návrat, která bezplatnì
provedla opravu a rozšíøení pódia v
klášterní zahradì na Festival
dechových hudeb.

pøed vánocemi
jako by jste

ÈESKÁ
KOOPERATIVA

DRUŽSTEVNÍ POJIŠOVNA, A.S.

zakládající èlen asociace pojišoven
a jedna z nejvìtších komerèních pojišoven

Pøijme pro rozšíøení služeb spojených se
sjednáváním pojištìní obèanù

PRACOVNÍKY OBCHODNÍ SLUŽBY
ze Sobìslavi, Veselí n.Luž. a okolí na
hlavní i vedlejší pracovní pomìr
Podmínky: dobrá komunikace s lidmi,
bezúhonnost, slušné vystupování, ØP
Kontakt:

Èeská Kooperativa, a.s.
Pražská 209, Tábor
tel.: 0361/251307-8

POZOR - NOVÁ SLUŽBA

našli

peníze
ZA VAŠE

AKCIE
POZOR:
Klienti v důchodovém věku s
prémiovým zvýhodněním

Vyhledejte nás ještě dnes!
JUNG & SILBERSTERN
Informace na tel.: 0361/811639,

nákupní středisko Rubín Bechyně

TAXI

josef richter
391 65 bechynì 845
tel.: 0361 961779
mobil: 0601 274619

Vydává Mìstský úøad Bechynì, Nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 v nákladu 2000 výtiskù. ZDARMA.
Pøipomínky, návrhy a pøíjem inzerce (15 Kè/cm2) poštou nebo na tel. 0361/811012 nebo 811490.
Tisk RUDI reklamní studio, tiskárna Tábor - tel: 0361/25 96 80

