BECHYŇSKÝ

KVÌTEN 1999

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o některých záležitostech, které se
Bechyně bezprostředně týkají. Nebude se jednat o souvislý projev,
ale o jednotlivé otázky a problémy, proto budu jednotlivé záležitosti
uvádět v názvech odstavců.
Čistota a vzhled města
Od doby, kdy nastoupil do funkce jednatele společnosti Bytenes pan
Jaroslav Bakule, čistota města se výrazně zlepšila. Pan Bakule se
jarnímu úklidu začal intenzivně věnovat a na vzhledu města se to
během krátké doby projevilo. Za to náleží jednateli společnosti naše
poděkování. V současné době ale Bytenes naráží na nedostatek
finančních prostředků, pokud by úklid města pokračoval stejným
tempem i nadále, byly by vyčerpány finanční prostředky na tuto
činnost do měsíce června a nezbývaly by na úklid v dalších částech
roku. Z tohoto důvodu bylo nutné přejít na úklid podle ročního
harmonogramu. Je otázkou, zda budeme muset rozpočet společnosti
finančně podpořit, nebo zda společnost dokáže svou činností další
peníze získat.
Privatizace bytového fondu
Po velkých problémech se podařilo na jednání městského
zastupitelstva odhlasovat, že se bude v prodeji bytového fondu
pokračovat. Nebudeme prodávat samostatné bytové jednotky, ale
celé domy, a to družstvům složených ze současných nájemníků.
Úředně stanovená cena domů bude vynásobena koeficientem 0,45.
Myslím si, že se dojde k přijatelným cenám pro občany a že se prodej
bytového fondu uskuteční.
Rozdíl mezi prodejem samostatných bytových jednotek a prodejem
celých domů je v tom, že při prvním způsobu by kupující dostal
vypracovanou kupní smlouvu na byt a pouze by ji podepsal (po koupi
mohli vlastnící bytů v případě zájmu družstvo uzavřít a starat se o dům
společně), nyní nájemníci musí sami utvořit družstvo a teprve potom
mohou dům koupit, budou mít tedy zpočátku více práce.
V současné době usilujeme o získání státních dotací na opravu
panelových domů, která by se týkala nejstarší panelové výstavby na
sídlišti Obránců míru.
Kanalizační sběrač a čistírna odpadních vod
V současné době je projednáváno stavební povolení na tuto
rozsáhlou akci, pravděpodobně bude uděleno do konce června
letošního roku. Kanalizační sběrač a rekonstrukce čistírny odpadních
vod je jedna z největších investičních akcí v Bechyni, celkové náklady
budou cca 120 mil. korun. V současné době probíhá jednání o
státních dotacích, pokud vše dobře dopadne, můžeme získat dotace
ve výši 100 %.
Je to také velice důležitá akce z hlediska ochrany životního prostředí.
Již nyní Bechyně platí pokuty za znečišťování životního prostředí a
tyto sankce by se postupně zvyšovaly.
Stavební práce by měly být dokončeny v příštím roce, pokud se
vyskytnou nepředvídatelné problémy, bude stavba dokončena v roce
2001.
Městské muzeum
Na opravu muzea bylo vyčleněno z rozpočtu města celkem 950 000,Kč. Je to částka, která stačí pouze na část rekonstrukce. Původním
záměrem bylo zpřístupnit v letošním roce aspoň část sbírek, podle
vyjádření odborníků z řad pracovníků muzea v Táboře je tato
myšlenka nereálná. Při stěhování části sbírek do jiné budovy, ke
kterému bychom z důvodu pokračování stavebních prací museli
nutně přistoupit, by hrozilo poškození exponátů, popř. by mohlo dojít i
k jejich odcizení.
Proto se v letošním roce zaměříme na to, aby budova muzea byla
začleněna mezi státem chráněné kulturní památky, a tím získáme
možnostžádat o státní dotace na celkovou opravu.
Menší část sbírek městského muzea je možné si prohlédnout v areálu
bechyňského zámku, kam byly exponáty zapůjčené v minulých

Dům s pečovatelskou službou
V letošním roce Bechyně žádala o státní dotaci na stavbu domu s
pečovatelskou službou. Žádostí o tuto dotaci bylo v celé republice
ohromné množství a naše město pravděpodobně tyto finanční
prostředky nezíská, a proto se tato stavba neuskuteční. O získání
dotace budeme ale usilovat i v příštích letech, protože si myslím, že
dům s pečovatelskou službou, který by odpovídal dnešním nárokům
na bydlení, v Bechyni citelně chybí.Jsme zde také vedeni snahou o
zlepšení péče o starší občany města.
V této souvislosti bych chtěl uklidnit emoce zejména obyvatel sídliště
Obránců míru, kde postupně narůstá odpor proti umístění tohoto
domu do této lokality. Bylo to pouze jedno z možných řešení, hledáme
samozřejmě i jiná vhodná místa pro tento objekt a budeme velice
pečlivě zvažovat všechna pro a proti, než se do stavby pustíme. Bylo
by ale nevhodné a ke starším občanům necitlivé, kdybychom chtěli
tuto stavbu umístit někam za Bechyni. Myslím si, že nemáme právo
vysídlit budoucí obyvatele tohoto domu za město, nemáme právo je
vyčlenit mimo dění v Bechyni, vždyť pro každého člověka je důležitý
kontakt s ostatními lidmi, je důležité, aby obyvatelé tohoto domu měli
blízko k lékaři, k obchodům, do centra města, je důležité v nich
podporovat pocit, že nám nejsou na obtíž, že je potřebujeme a že si
jich vážíme.
Dále si myslím, že není dobře okamžitě sepisovat petice a
organizovat anonymní protestní akce, pokud občané Bechyně s
něčím nesouhlasí, jak se to stalo v tomto případě. Zodpovědně mohu
prohlásit, že si ochotně vyslechnu různé názory na jakoukoliv
problematiku ve městě, iniciativu občanů v tomto směru vždy
přivítám, protože je při rozhodování velice důležité podívat se na
řešený problém z různých úhlů a různých pohledů. Učme se spolu
diskutovat, řešme problémy společně, nestyďme se za svoje názory,
neskrývejme se v anonymitě davu. Pokud by kdokoliv a kdykoliv chtěl
využít této nabídky, je možné si se mnou domluvit schůzku – tel.: 811
488 nebo 0602/363 702.
Světový rekord
V sobotu 3. dubna jsme měli čest v Bechyni přivítat chodce a reportéra
pana Juraje Puciho, který zde zakončil 354. etapu svého ročního
pochodu. Tento pochod zahájil 15. dubna 1998, kdy oslavil 69.
narozeniny, pochod končil v Bratislavě dne 15. dubna 1999. Pochod
nazval “K sedmi křížkům přes šest zemí světa”, prošel Českou
republiku, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko a Maďarsko, ušel
13 000 km, musel jít každý den, nesměl použít ani na chvíli jakýkoliv
dopravní prostředek. Garantem této akce bylo pelhřimovské Muzeum
rekordů a kuriozit. K tomuto mimořádnému výkonu panu Pucimu
samozřejmě gratulujeme a skláníme se před jeho elánem,
optimismem, vytrvalostí a pevnou vůlí.
Bezplatné ubytování panu Pucimu poskytl pan Jan Valenta, kterému
tímto ještě jednou děkuji.

Tisková oprava

Ve svém èlánku “Starostou tøi mìsíce” jsem uvedl, že se pan Machart
pokusil “pøetáhnout” do Bechynì paní Hanušovou z Týna nad Vltavou.
Dostal jsem od paní Hanušové dopis, ve kterém mi vysvìtluje, že byla
pouze požádána panem Horòákem o vyslovení názoru na kulturu v
Bechyni, že pana Macharta nezná a nikdy s ním nejednala a zároveò
žádá, abych uvedl vìci na pravou míru, proto uvádím následující:
Jméno paní Hanušové v souvislosti s bechyòskou kulturou vyslovil pan
Horòák, který uvádìl, že by spolupráce možná byla, a pan Machart se
pouze k tìmto názorùm pøiklánìl. Nevím o žádném konkrétním
jednání uvedených pánù s paní Hanušovou na toto téma.
Zároveò se paní Hanušové za nepøesnou informaci (a samozøejmì i za
to, že jsem její jméno v tìchto souvislostech uvedl, protože to v
žádném pøípadì nebylo to nejdùležitìjší, co jsem chtìl èlánkem øíci)
omlouvám.
Jaroslav Matìjka

Z jednání mìstského zastupitelstva

ŽIVOTNÍ JUBILEA - kvìten 1999
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Korbel Ladislav, Vosecká Anna,
Hajská Anna, Jindráková Helena
Hynková Věra, Ing. Rotta František,
Skalák Josek, Sobíšková Miloslava
Hübnerová Vlasta, Chmelařová Dobromila,
Lososová Věra
Dvořák Josef, Krejčí Josef,
Novotný Jaroslav
Havlová Milada, Pauknerová Ludmila,
Komárková Zdeňka, Volfová Zdeňka
Hrušková Milada
Sehnoutková Anna, Měšťanová Alžběta
Milisdörferová Milada
Reinerová Marie

Navždy nás opustili

Kopáček František, Drexler Václav, Fárník Antonín

-

Schválen prodej celých domů budoucím bytovým družstvům,
vytvořených ze stávajících nájemníků. Cena domu bude
stanovena koeficientem 0,45 z odhadní ceny. Původně
schválená pravidla pro prodej bytů ve vlastnictví města byla
zrušena.

-

Urbanistická studie, kterou zastupitelé odsouhlasili, bude sloužit
jako zadání pro územní řízení na zástavbu lokalit Za Trubným a
Zahradní ulice, při dodržení stanovených regulativů.

-

Navýšeny výdaje na zachování a obnovu kulturních památek ve
výší 830 tis Kč na rekonstrukci čp.8 Bílý zvon – jedná se o
navýšený přesun finančních prostředků na základě navýšení
dotace Ministerstva kultury. Státní příspěvek bude činit
1.429.000,- Kč.

-

Na dokončení půdních vestaveb na sídlišti Na Libuši byla
schválena částka 2 mil.Kč. Finanční prostředky na
předplaceném nájemném budou po obsazení těchto bytů
vráceny do rozpočtu města. O jejich dalším využití rozhodne
zastupitelstvo.

-

Město se bude podílet sdruženými prostředky na akci JČE a.s.odkanalizování trafostanice TR 110/22kV. Podíl města
zabezpečí zvětšenou dimenzi potrubí a možnost napojení
lokality ulice U Vodojemu. Příspěvek města bude maximálně do
výše 800 tis.Kč.

-

Další rozpočtové změny, kterými byla navýšena výdajová část
rozpočtu, se týkaly opravy havarijního stavu sociálního zařízení
ZŠ v Bechyni Školní ulice ve výši 240 tis.Kč, oprava a
rekonstrukce budovy muzea ve výši 350 tis.Kč, oprava
havarijního stavu střechy kina ve výši 200.tis.Kč, oprava
kanalizace na stadionu ve výši 300 tis.Kč, oprava
elektroinstalace a údržba budovy Kulturního domu 300 tis.Kč a
rekonstrukce sociálního zařízení v budově Policie ČR – nám
T.G.Masaryka čp.4 ve výši 100 tis.Kč. Největší rozpočtovou
změnou by měl být záměr nákupu nového požárního automobilu.
Dodavatel tohoto vozidla vzejde z výběrového řízení. Všechny
rozpočtové změny by měly být kryty z prodeje akcií města.

Vítáme nové bechyòské obèánky
Mikšovský František

Øádné zasedání

Mìstského zastupitelstva
se koná

19. kvìtna 1999
v malém sále
Kulturního domu

Nebojte se zvláštní školy!
Ne všem dětem byla přírodou dána schopnost ihned a
natrvalo pochopit vše, čemu je rodiče a škola učí. Některé dítě
pochopí a osvojí si nové poznatky hned napoprvé, jinému nestačí ani
několikeré opakování.
Jestliže Vaše dítě přes veškerou snahu rodiny i školy stále
nedosahuje výsledků, které by odpovídaly vynaložené námaze,
obraťte se na odborníky. Po dohodě s třídní učitelkou požádejte o
vyšetření Vašeho dítěte v pedagogicko-psychologické poradně v
Táboře. Tam si s ním popovídají, napíše pár vět, nakreslí obrázek,
vyplní test. Zkušený tým psychologů bezpečně pozná, co s Vaším
dítětem je. Závěrem takového vyšetření bývá doporučení k zařazení
dítěte do zvláštní školy.
U nás v Bechyni jsou v budově základní školy na Libušině
ulici 2 třídy zvláštní školy. Navštěvují je děti, které jsou vzhledem k
ostatním pomalejší.
Ve třídách je pouze 8 - 12 žáků. Každému může tedy
vyučující věnovat dostatek času. Jestliže žák nepochopí učivo po
prvním výkladu, vysvětlí mu učivo znovu, pomaleji. Výuka ve škole i
domácí příprava je přiměřena schopnostem žáků.
Po splnění povinné devítileté školní docházky mají
vycházející žáci možnosti stejné jako žáci základní školy. Doposud
byli všichni naši vycházející žáci přijati do odborných učilišť a později
se uplatnili v praxi. Po absolvování učiliště není na výučním listě
napsáno, jestli žák v minulosti navštěvoval základní nebo zvláštní
školu!
Chcete-li se na vlastní oči přesvědčit o tom,jak to ve zvláštní
škole opravdu vypadá, zavolejte do ZvŠ na tel. 961758 a domluvíme
se na návštěvě.
Pavla Ondřichová, ředitelka zvláštní školy

Vážený pane starosto,
tímto svým dopisem reaguji na Váš èlánek v dubnovém Bechyòském
Mìstském zpravodaji - Starostou tøi mìsíce, ve kterém uvádíte mj.
”Podle názoru pana Macharta pùsobí v Týnì nad Vltavou velice
schopná kulturní pracovnice paní Hanušová (kulturní dìní v tomto
mìstì sleduji také a také si myslím, že otázky kultury a kulturního
vyžití obyvatel øeší na vysoké úrovni), kterou se pokusil ”pøetáhnout”
do Bechynì.”
K tomu uvádím, že pana Macharta vùbec neznám, nikdy
jsem s ním ani s nikým jiným nejednala o mém pøípadném pùsobení v
Bechyni. Byla jsem pouze požádána panem Horòákem o své
stanovisko ke kultuøe v Bechyni. Jednání se uskuteènilo za
pøítomnosti paní Vorlové, Vaší zástupkynì. Pøi jednání jsem uvedla,
že vidím vìtší zviditelnìní jak Mìstského úøadu, tak mìsta jako
takového, v úzké spolupráci se Støední umìleckoprùmyslovou školou
keramickou a s Alšovou jihoèeskou galerií. Dále ve spolupráci s Prof.
Bohumilem Dobiášem pøi pøípravì Mezinárodního sympozia
keramiky a navázání spolupráce s panem Šávou pøi poøádání
kulturních akcí /výstav, koncertù/ na zámku v Bechyni. V této
souvislosti se také hovoøilo o pøípadném možném zøízení Mìstské
galerie s tím, že je to ale dlouhodobý výhled.
Souhlasím s Vámi, že: ”názory na kulturu se mohou
diametrálnì lišit, ale o rozdílných názorech je tøeba jednat,
vysvìtlovat, ne jednotlivé zamìstnance ”odstøelovat”.
Prosím, aby Vámi uveøejnìná zavádìjící informace byla, v
souvislosti s panem Machartem, uvedena na pravou míru formou
tiskové opravy v Bechyòském Mìstském zpravodaji.
Nakonec tyto nepravdivé informace se dotýkají i mé osoby,
nebo jak víte, jsem zamìstnaná v Mìstské galerii ART CLUB a
nemám ani žádný dùvod opustit tuto galerii, která je podporována
Mìstských úøadem v Týnì nad Vltavou, zejména starostou mìsta
panem Jiøím Eisenvortem. Èinnost galerie je již dnes známá a
uznávaná jak významnými výtvarnými umìlci, tak výtvarnými
teoretiky, ale i sdìlovacími prostøedky a kulturní veøejností po celé
republice.
S pøátelským pozdravem
Marie Hanušová, galeristka

Kulturní dùm

BECHYŇSKÝ

U nádraží 602
391 65 Bechyně
tel: 0361-961338
fax: 0361-962033

e-mail: kdbech@mbox.vol.cz

KVÌTEN 1999
PØEHLED
29.4. - 19.5. 1999 Výstava Blanka Mánková - Obrazy - Šumava
21.5. - 2.6. 1999 Petr Štoidl - Obrazy
1.5. 1999 - Májová diskotéka s rádiem Faktor
5.5. 1999 - Divadelní představení “Sousedi”
9.5. 1999 - Den matek
15.5. 1999 - Tanenčí zábava hudební skupiny EDEN
22.5. 1999 - Diskotéka
27.5. 1999 - Koncert ROBERTA KŘESŤANA a DRUHÉ TRÁVY
host koncertu ANDY OWENS (USA)
29.5. 1999 - Diskotéka

PODÌKOVÁNÍ

Pracovníci kulturního domu dìkují dìtem Dìtské psychiatrické
léèebny Opaøany, panu Bartákovi a paní Vendégové z Bechynì
za zapùjèení hezkých exponátù na Velikonoèní výstavku.

VÝSTAVY

čtvrtek 29.4.1999 - středa 19.5.1999 /Výstavní síň KD/ Vstup: 5 Kč
BLANKA MÁNKOVÁ - Šumavská krajina
Otevřeno: Po - Pá: 15 - 17 hodin , So -Ne: 14 - 17 hodin
pátek 21.5.1999 - středa 2.6.1999 /Výstavní síň KD/ Vstup: 5,- Kč
PETR ŠTOIDL - OBRAZY
Otevřeno: Po - Pá: 15 - 17 hodin, So - Ne: 14 - 17 hodin

TANEC - DISKO

sobota 1.5.1999 / 20 hodin / Velký sál KD / Vstupné: 45,- Kč
MÁJOVÁ DISKOTÉKA s moderátorem RÁDIA FAKTOR. Půlnoční
slosování vstupenek !!
sobota 15.5.1999 / 20 hodin / Velký sál KD / Vstupné: 50,- Kč
TANEČNÍ ZÁBAVA s táborskou skupinou EDEN
Pojďte si trsnout ! Vše 100% živě.
sobota 22.5.1999 / 20.00 hodin /Velký sál KD/ Vstupné: 35,- Kč
DISKOTÉKA - Hraje DJ Shimanky
sobota 29.5. 1999 / 20 hodin / Velký sál KD / Vstupné: 35,- Kč
DISKOTÉKA

KONCERT

čtvrtek 27.5. 1999 / 19.30 hodin / Velký sál KD / Vstupné: I. místo 95,Kč,II. místo 85,- Kč,III. místo 75,- Kč
Koncert ROBERTA KŘESŤANA a DRUHÉ TRÁVY. Host ANDY
OWENS z USA.

Foto: Z loòského sletu èarodìjnic.

VÝZVA
V listopadu uspoøádáme v Kulturním domì výstavu, které se
mùžete zúèastnit i vy se svým vlastnoruènì vytvoøeným výtvarným
nebo jiným umìleckým dílem na téma “ ŽENA , DÍVKA ...”.
Máte skvìlou pøíležitost poodhalit svoje touhy a fantazie v realitì
nevšední výstavy.

Co vy na to ?

Dejte nám vìdìt vèas osobnì v kanceláøi KD nebo telefonicky na èísle
961338.

SOUTÌŽ

DIVADLO

středa 5.5. 1999 / 19.30 hodin / Velký sál KD / Vstupné:
SOUSEDI
Divadelní ochotnický spolek Lužnice si připravil komedii o třech
dějstvích.
Divadelní komedie
VČERA JAKO DNES
aneb

S OU SE DI

uvede v premiéře dne 5. května 1999 Divadelní spolek Lužnice
Smích je života sůl
kdo to neví tak je ... !
A neslaný !
Přijďte se zasmát, ale i zhodnotit to co sami někdy v životě děláte.
Přijďte na lidskou, životní komedii, abyste se pobavili a popřemýšleli.
Jsme přeci navzájem všichni “ sousedi “.
Jsem přesvědčen, že vtip z čehokoli je v zásadě zdravý. Smysl pro
humor ještě nikdy nic nezkazil, ale mnoho špatného může odvrátit a
napravit.
Smějte se - prospívá to zdraví !
Přemýšlejte - posiluje to osobnost !
Přejeme hezký zážitek a pocit spokojenosti, až za námi spadne
opona.

Poznejte autora přísloví nebo citátu.
Soutěž se týká známých českých přísloví od slavných a známých
českých autorů.
Autora dubnového citátu Aloise Jiráska “ Kdo honí štěstí, sám je
štván “ neuhodl nikdo.

Citát na květen: “ Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale
okamžiky.”
Odpovědi zasílejte do 15. května 1999 na adresu KD. Jméno
výherce a správnou odpověď se dozvíte v červnovém kulturním
kalendáři.

ODPOVĚĎ NA HÁDANKU

Jméno a věk

Milan Dvořák

DEN MATEK

neděle 9.5. 1999 / 15.00 hodin / Přísálí KD
Program pro maminky připravily děti z MŠ Jahůdka, ZUŠ a školní
družiny z nové školy.

Adresa

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA KVÌTEN 1999
1. sobota, neděle / 17.00 hod. / Vstupné 38,- Kč / 105 min.

Z PEKLA ŠTĚSTÍ

Klasická česká filmová pohádka režiséra Zdeňka Trošky.
1. sobota, 2. neděle / 20.00 hod. / Vstupné 43,- Kč / 114 min.

NĚCO NA TÉ MARY JE

Možná je to love story, ale stejně jde jen o jedno ... Bláznivá
komedie od tvůrců filmu Blbý a blbejší.
3. pondělí, 4. úterý / 20.00 hod. / Vstupné 43,- Kč / 165 min.

TENKÁ ČERVENÁ LINIE

Každý bojuje svoji vlastní válku
6. čtvrtek, 7. pátek / 20.00 hod. / Vstupné 38,- Kč / 85 min.

HALLOWEEN : H 20

Krev je hustší než voda, hrůza nikdy nemá prázdniny. Laurie
se musí postavit děsu tváří v tvář a zachránit tak svého syna.
8. sobota, 9. neděle / 20.00 hod. / Vstupné 43,- Kč / 123 min.

ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE

Komedie o tom, jak vznikla nejslavnější tragedie všech dob.
Film oceněný sedmi Oskary.
10. pondělí, 11. úterý / 20.00 hod. / Vstup 47,- Kč / 115 min.

PELÍŠKY

Druhé Vánoce pro každého. Režie Jan Hřebejk ( Šakalí léta )
13. čtvrtek, 14. pátek / 20.00 hod. / Vstupné 38,- Kč / 99 min.

TRUMAN SHOW

Život v přímém přenosu. V hlavní roli Jim Carrey.
15. sobota / 20.00 hod. / Vstupné 38,- Kč / 88 min.

DO NAHA !

Bez práce. Bez peněz. Bez kalhot. S holým zadkem ...
16. neděle / 20.00 hod. / Vstupné 38,- Kč / 97 min.

NA DNO VÁŠNĚ

Nejnovější film slavného španělského režiséra Pedro
Almodovara.
17. pondělí, 18. úterý / 20.00 hod. / Vstup 40,- Kč / 114 min.

SVATÝ MUŽ
Úsměvná komedie s jedinečným Eddiem Murphym v hlavní
roli.
20. čtvrtek, 21. pátek / 20.00 hod. / Vstupné 41,- Kč / 124 min.

DRUHÁ NEBO PRVNÍ
Julia Robertsová, Susan Sarandonová a Ed Harris v
dojemném a lidsky opravdovém příběhu, který může prožít
každý z nás.
22. sobota, 23. neděle / 20.00 hod. / Vstup 38,- Kč / 100 min.

STAR TREK : VZPOURA
Bitva o dobytí ráje začala.

24. pondělí, 25. úterý / 20.00 hod. / Vstupné 40,- Kč / 115 min.

LÁSKA PŘES INTERNET

Nepřátelé v životě, milenci po síti. Meg Ryanová a Tom
Hanks v hlavních rolích romantické komedie.
27. čtvrtek, 28. pátek / 20.00 hod. / Vstupné 38,- Kč / 85 min.

TAXI
Adrenalin, testosteron a speed ... Prostě pořádná jízda.
29. sobota, 30. neděle / 20.00 hod. / Vstup 40,- Kč / 125 min.

VZKAZ V LÁHVI
Příběh lásky ztracené a nalezené. V hlavní roli Kevin Costner.
31. pondělí, 1. úterý / 20.00 hod. / Vstupné 40,- Kč / 101 min.

ŠEST DNÍ , SEDM NOCÍ
Dobrodružná komedie s Harrisonem Fordem a Anne
Hecheovou v hlavních rolích.

Ještì že tak !!
I. jihoèeská divize - X. kolo - NE 21.3.1999

Šachový spolek Zajíèek Bechynì
Slovan Jindøichùv Hradec „A“

4,5
3,5

A tak týden po souboji „záloh“ nastoupila „áèka“. Nastupujeme v
trochu nekompletní sestavì, zápas zaèíná pro nás nadmíru nadìjnì.
Soupeøi pøijeli jen v sedmi, a tak ještì jsme ani nepotáhli a už vedeme .
Netrvá zase tak moc dlouho a radujeme se ještì víc , když Vašek Hašek
vítìzí na 1. šachovnici. Ve svých oblíbených pozicích napøed oslabil
dlouhou diagonálu a vìže pak po volném sloupci dokonaly vítìzství .
Honza Marek se pak nenechává vyprovokovat k nepøedloženostem a
partii pøivádí k poklidné remíze. Když pak Štefan Bernáth ožulil
jindøichohradeckého místostarostu o pìšáka a druhého už mu sebral
bez veškerého ostychu a v pohodì pøivádí partii k vítìzství , zdálo se , že
už není co øešit. Jenže ouha - opak je pravdou . Vedeme sice 3,5 : 0,5 ,
ale na zbylých ètyøech šachovnicích to vypadá, že snad ani ten pùlbod
na remízu nevykutáme. Postupnì se své partie ztrácejí Míla Hrubant
(znaèné ztráty pìšcù po pøehlédnutí v zahájení) , Lojza Bartoš (ztráta
kvality v závìru èasové tísnì) a Pavel Houdek (tady se to prostì nìjak
nepovedlo) . A z krásného a jasného vedení je najednou vyrovnáno a
vše závisí na tom, jak dopadne v podstatì remízová pozice Vaška
Absolona. Ten zkouší nemožné a hele - soupeø podcenil postouplého
pìšce , jeho král na to už nestaèí a za velmi hlasitých lamentací partii
vzdává! My také nejsme zrovna potichu . Nejen , že Vaškova výhra
znamená vítìzství v zápase a šestnáctý zápas bez porážky, ale navíc
potvrzení historického úspìchu bechyòského šachového klubu . Bez
ohledu na výsledky v posledním kole už mùžeme být nejhùø na 2! místì
a to je fantazie , s kterou jsme ani ve snu nepoèítali . A pozor - pokud
vyhrajeme v Krumlovì a zatím tìsnì vedoucí Chvalšiny klopýtnou v
Pelhøimovì , bude se v Bechyni slavit 1.místo v nejvyšší regionální
soutìži . Tak nám držte !!

Tohle nešlo ....
III. jihoèeská divize - X. kolo - SO 27.3.1999

Šachový spolek Zajíèek Bechynì „B“ 1
Sokol Tábor „E“
4

Znaènì nekompletní sestava nemohla soupeøi , který jede na
postup , klást moc velký odpor . Navíc bylo ještì pøed zahájením 0 : 1 ,
protože pracovní povinnosti družstvo rozházely natolik , že se nesešlo .
Netrvá pak ani moc dlouho a je 0 : 2, když Jirka Málek promìnil svou
partii div ne v „bleskovku“ a holt na to nemìl. Na remízu mohl
dosáhnout Láïa Havlík . Hodnocení partie „já jsem myslel,že bude hrát
tohle ....“ však pøivedlo zápas ke stavu 0 : 3 . Výbornou formu pak
potvrdil Míla Hrubant ,když na první šachovnici svému soupeøi nic
nedovolil a velký tlak vystupòoval až k výhøe - tedy 1 : 3 . Zápas pak
uzavøel bojovník Standa Mrázek partií s nadìjnou a pùvabnou
táborajdou . Dlouho byl boj vyrovnaný, pøi pohledu do krásných dívèích
oèí však Standa ztrácí jistotu a taky figuru . Pak už to mohl klidnì vzdát .
Jenže - kdy si zase zahraje s pìknou holkou ? A tak to ještì trošku
protahoval , ale bylo to už jasné - 1 : 4 .
Krásná série 4 výher v øadì tedy skonèila . Soutìž uzavøe
„béèko“ 17.4. v Týnì .
V.Šastný

BECHYŇSKÉ SCHODY 1999
Sluncem prosvícené sobotní ráno 3. dubna 1999 přivítalo na startu
běhu do bechyňských schodů rekordních 152 závodníků.
Nejmladším účastníkem byla devítiměsíční Madlenka Blažková v
páru se svým tatínkem Rudolfem Blažkem. Běh na krátké trati zvládla
ve zdraví v klokance na mužné hrudi svého otce (čas 27,41 sec)
Nejrychlejšími muži byla dvojice Karel Sládek - Karel Berka s časem
37,31 s. (kategorie mužů 18 -33 let).
Mezi ženami byly nejrychlejší Pavla Příhodová - Izabela Tomanová
s časem 53,63 s. (kategorie žen 14 -17 let).

Petr Káďa Chaloupek, předseda odboru KČT
(výsledková listina na další straně)

Máme mistra republiky!!!

Kulturní sezóna na zámku v Bechyni

V bøeznovém mìstském zpravodaji jsem ètenáøe informoval o velmi
dobrých výsledcích, kterých dosahují naši mladí støelci. Tehdy jsem
hodnotil první polovinu sezóny. Nutno øíci, že polovina druhá pøinesla
výsledky daleko kvalitnìjší a mìsto Bechynì má ve støeleckých kruzích
stále dobrý zvuk. Ostatnì není se èemu divit - sportovnì støelecký klub
zdefunguje již dlouhá léta a tradiènì patøí mezi kluby nadmíru úspìšné.
Bechyòskými odchovanci jsou mistrnì Evropy Jana Sekyrová, Marie
Kalná, olympionik a dnes trenér reprezentace Bohuslav Pokorný.
Tìchto úspìchù nelze dosáhnout bez kvalitní práce s dìtmi - v
mládežnických disciplínách se klub honosí mnoha tituly pøeborníkù
kraje a máme i nìkolik pøeborníkù republiky.
Mládežníci o sobì dali hodnì vìdìt i letos, zejména v kategoriích do
12-ti a 14-ti let. Na závìr vzduchovkové sezóny je tøeba podìkovat
Míše Jandové, která “bouchala” osobák za osobákem a pøíští rok jí èeká
ohromná sezóna. Nadìjí klubu lze nazvat Míru Smoláka. Letos prodìlal
výkonnostní explozi a s ohledem na jeho vìk se máme na co tìšit. V
polovinì sezóny se k dìtem pøidal Zdenìk Doskoèil a že o tomto
šikulovi ještì støelecký svìt uslyší, na to bych dal krk.
Ze “ètrnáctkáøù” si pochvalu zaslouží Luboš Baèa. V otevøených
míøidlech se dlouho hledal, dioptr mu ale sedí a od republikové špièky
ho dìlí už jen více klidu v tréninku i na závodech a pak to pøijde. Lukáš
Nádvorník se na závodech pere s vlastní nervozitou – až jí ze sebe
setøese a ukáže, co umí na tréninku, bude domù vozit pìkná umístìní a
nìjaké ty ceny.
Kvalitní parta je vždy dobrým zázemím pro úspìch jednotlivce. To se
ukázalo v pøípadì Ivana Horòáka. Na závody jezdíme v pìti lidech a
jelikož potøebujeme dvì družstva, støílel letos za dvanáctku i za
ètrnáctku. Stejnì jako všichni ostatní prokázal výkonnostní rùst a jeho
nejlepší výsledky ho udržely v nominaèním sítu na mistrovství
republiky – v obou disciplínách!
Mistrovství se letos konalo v Brnì – v nádherném støeleckém areálu na
Kývalce.Zde se Ivanovi podaøilo naplnit úspìšnou sezónu celého klubu
a po pøedchozím vítìzství v regionální støelecké lize, po zisku titulu
Pøeborník regionu, vystøílel pro Bechyni v kategorii do dvanácti lettitul:
“Mistr ÈR mládeže pro rok 1999 ve sportovní støelbì ze
vzduchových zbraní.”
ve ètrnáctce skonèil – s ohledem na jeho vìk - na nádherném
dvanáctém místì.

Turistická a kulturní sezóna na zámku Bechynì zaène v sobotu 22.
kvìtna a potrvá do 26. záøí.
Prohlídky bechyòského zámku, dokladu velkorysé stavební
èinnosti Petra Voka z Rožmberka, i nových, letos renovovaných prostor
tzv. starého zámku, budou možné od 22. kvìtna do 26. záøí dennì
mimo pondìlí. Stejná data platí pro Muzeum Vladimíra Preclíka
situované do nìkdejší sýpky v zámeckém parku.
- Letošní znovuotevøení Muzea Vladimíra Preclíka se uskuteèní v
soboru 22. kvìtna od 15 hod., v pøedveèer sedmdesátých narozenin
sochaøe. V kulturním programu vìnovaném tomuto jubileu vystoupí
nejpøednìjší èeští umìlci - sochaøovi pøátelé. Expozice Preclíkových
dìl ve ètyøech poschodích budou po loòské první sezónì èásteènì
obmìnìny a doplnìny novými díly. Druhé poschodí sýpky, kam
každoroènì sochaø hodlá zvát k výstavám hosty, letos nabídne soubor
dìl pìtaètyøiceti èlenù skupiny Mánes.
- Kulturní poøady na zámku jsou soustøedìny pøedevším do mìsícù
èervence a srpna.V sobotu a v nedìli 5. a 6. èervence od 11 do 15
hod. bude možné v zámeckém parku zhlédnout pohádku Pyšná
princezna v podání souboru èeskobudìjovického Malého divadla.
- Šest veèerù od 1. do 6. srpna se stane filmovým svátkem, který
diváky vrátí do dob nejvìtší slávy pražského Èinoherního klubu a lidí,
kteøí v nìm v šedesátých a sedmdesátých letech pùsobili. Režiséøi Jiøí
Menzel a Jan Kaèer pro tuto pøíležitost vybrali šest zajímavých filmù,
jejichž nìkteøí protagonisté budou pøed promítáním besedovat s
návštìvníky.
- Dva koncerty èeskobudìjovického houslisty Pavla Šporcla a jeho
hostù se uskuteèní na zámku v tzv. Vokovì sále v sobotu a nedìli 7. a
8. srpna. Mladý houslista oznaèovaný za nejvìtší talent mladé
generace na nich zahraje virtuóznì skladby, které nedávno natoèil na
kompaktní disk nazvaný To jsem já. Na jihu Èech, právì v Bechyni, je
po dubnovém køtu disku v Mahlerovì rodném domku v Kalištích u
Humpolce pøednese premiérovì.
- Vyvrcholením kulturní sezóny se v pátek a v sobotu 27. a 28. srpna
stanou pøedstavení pražského Divadla Na Fidlovaèce na zámeckém
nádvoøí. Divadlo zde uvede hru Fidlovaèka, aneb Žádný hnìv a žádná
rvaèka. Na podveèer 28. srpna pøed pøedstavením je plánovaná
beseda s èleny souboru.
- Sobota 4. záøí bude v zámeckém parku patøit hlavnì dìtem, pro nìž
pražské divadlo Esence sehraje dvì pohádkové hry.
- V prùbìhu èervence a srpna se v rùzných prostorách zámku a parku
uskuteèní nìkolik komorních koncertù, dìtských divadelních
pøedstavení a besed s promítáním videosnímkù, jejichž termíny se
ještì uspøesòují.

Závìrem se sluší podìkovat. Dìtem za vzornou reprezentaci našeho
mìsta, trenérským nadšencùm, kterým na vlastnístøílení zbývá skuteènì
jenom ten poslední zlomek volného èasu a dále rodièùm, kteøí nám s
dùvìrou svìøují své ratolesti k cestování po republice. Podìkovat
musíme øeditelství “nové” školy, které nám po dlouhá léta poskytuje
zázemí respiria a tìlocvièny, dík právem zaslouží správce stadionu a
celá “tlupa” kolem nìho – ti nám umožnili trénovat v renovovaném sále
na stadionu. Dík patøí všem, kteøí støelecký sport podporují a jakkoli
nám pomáhají, dìkujeme našim sponzorùm, kterými jsou:
JIKA Bechynì
Petronela Sudomìøice
Benzina a. s. Bechynì
Hotel Jupiter Bechynì
Zdenìk Trešl – zámeènické práce
Romana a Ivan Horòákovi – zastupitelé mìsta Bechynì
Sportovnìstøelecký klub Bechynì

Tisková zpráva ÈEZ, a. s., 16. 4. 1999

Akciová spoleènost ÈEZ podá žalobu na sdružení
Jihoèeské matky

Ve ètvrtek 15. 4. 1999 byly v øadì sdìlovacích prostøedkù uveøejnìny informace uvedené
na tiskové konferenci sdružení Jihoèeské matky dne 14. 4. 1999, které zámìrnì lživì
informují o tom, že práce na Jaderné elektrárnì Temelín jsou provádìny v rozporu se
zákonem. Ze strany sdružení Jihoèeské matky nejde o první pøípad takové zámìrné
dezinformace.
Tìmito nepravdivými tvrzeními se akciová spoleènost ÈEZ cítí být poškozena a proto
podává na sdružení Jihoèeské matky žalobu. Souèasnì ÈEZ, a.s., zvažuje za obdobnì
nepravdivé výroky podání žaloby i nakonkrétní fyzické osoby.
ing. Milan Nebesaø, tiskový mluvèí JE Temelín

26. ročník bechyňských schodů 1999 - výsledková listina

Do 5-ti let (na zkrácené trati)
1. Rudolf Blažek + Madlenka Blažková
2. Michaela Havlová + Sabrina Frömlová
Dívky 6 - 7 let
1. Kristýna Čunátová + Martina Čubová
2. Lucie Oračová + Monika Pindejová
Chlapci 6 - 7 let
1. Matěj Ďurech + Ondra Kubíček
2. Staník Kovařík + Tomáš Kovařík
Dívky 8 - 9 let
1. Jarka Kubišová + Lucka Havránková
2. Katka Martínková + Lukáš Martínek
Chlapci 8 - 9 let
1. Ondra Kišš + Jan Tupý
2. Jan Havlíček + Franta Havlíček
Dívky 10 - 13
1. Jitka Bahulová + Kateřina Kubáčková
Chlapci 10 - 13
1. Michal Vávra + Lucie Hrušková

27,41 s.
32,90 s.
1:28,66 s.
1:44,68 s.
1:27,53
1:59,70
1:16,13 s.
1:27,71
1:01,67
1:10,22
57,50 s.
51,85 s.

Dívky 14 - 17
1. Pavla Příhodová + Izabela Tomanová
2. Helena Pekařová + Eva Šindelářová
Chlapci 14 - 17
1. Míra Maryška + Dan Peterka
2. Jan Němec + Antonín Hlas
Ženy 18 - 33 let
1. Martina Sládková + Jindra Vlčková
2. Jarka Zlesáková + Petr Patík
Muži 18 - 33 let
1. Karel Sládek + Karel Berka
2. Midloch + Mník (Petr Mik)
Ženy nad 33 let
1. Svaťa + Svaťka Ingrovi
2. Zuzka Ursínyová + Jana Chyská
Muži nad 33 let
1. Pavel Ursíny + Pavel Chyský
2. Karel Boháč + Jan Havlíček

53,63 s
1:05,49
38,84 s.
40,28
54,33 s
1:15,88
37,31 s.
40,69
56,48 s.
1:08,98
45,50 s.
48,28

BYTENES BECHYNÌ, s.r.o.

Klub èeských turistù
Chystá na

støedisko technických služeb

8. 5. Údolím øeky Lužnice (25. roèník) - turistický
pochod + cykloturistická jízda. Trasy pìší 20 a 30 km,
cyklo 35 a 45 km z Bechynì a Milevska do Tábora.
Start z Bechynì v 8.00 - 9.00 hod. z parku pøed
vlakovým nádražím. Spoleèná kontrola všech tras a
vydávání diplomù na øetìzovém mostì pod Stádlcem
od 10.00 - 13.00 hod.
18. - 20. 6. Šumava - Lipno - pìší a cyklo putování v
oblasti Lipna, ubytování na Svatém Tomáši.

oznámení pro obèany
pravidelné trhy se budou
konat na námìstí
T.G.Masaryka každý
3.pátek v mìsíci.

nabízí k využití
volné kapacity dopravních a mechanizaèních
prostøedkù
UNC 060 - zemní, výkopové a vrtací práce
460 Kč / hod (115 Kč/15 min)
MP 13 - vysokozdvižná plošina na podvozku Avie
340 Kč / hod ( 85 Kč/15 min)
MP 20 - vysokozdvižná plošina na podv. Š706
400 Kč / hod (100 Kč/15 min)
Z 7011, Z 8011 – traktor
340 Kč / hod ( 85 Kč/15 min)
PV3S fekál
280 Kč / hod ( 70 Kč/15 min)
Avia 15 valník
240 Kč / hod ( 60 Kč/15 min)
vlek za traktor
350 / den

Objednávky:

tel. 961 382 p.Smažík, 961 383 pí.Müllerová
nebo osobně na Bytenes spol. s r.o.
Na Libuši 614, Bechyně

Akèní model Felicia GO!
Chcete novou Felicii za výhodnou cenu a
zdarma mobilní telefon GO Felicia od
spoleènosti EuroTel? Tak to pro Vás máme
to pravé - první Felicii s mobilním
telefonem v základní výbavì - vùz Felicia
GO! Jedná se o vozy modelového roku i
roku výroby 99. Mùete si vybrat z
kompletní škály dvanácti barev a všech
motorù. Speciální atraktivní nabídkou je GO
Leasing od ŠkoFINu s pojištìním na dva
roky zdarma. Vztahuje se na vozy s motory
1,3 MPI 50 kW.

Neváhejte, jedná se o skvìlou
nabídku!

AUTOSERVIS
NOVOTNÝ, s. r. o.
www.skoda-auto.cz

Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: 0334 / 315 13
Fax: 0334 / 73 26 16
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