BECHYŇSKÝ

BØEZEN 2000

SLOUPEK STAROSTY
SONDA DO HLUBIN DUŠE BECHYÒSKÉHO OBÈANA

V našem mìstì se stále zøetelnìji projevují urèité problémy, které souvisejí se vztahem obèanù k mìstu,
k životnímu prostøedí a k ostatním spoluobèanùm. Nejde o problémy nové, byly zde již døíve, ale v
poslední dobì již potíže, které vznikají, pøesahují únosnou mez, a proto by bylo dobøe se jimi trochu
zabývat.
Jedním z nejvìtších problémù je chov domácích zvíøat, a to zejména psù. Poèet psù v našem mìstì
neustále stoupá a s tím roste i poèet lidí, kteøí nedodržují vyhlášku è. 32/99 o místních poplatcích.
Nìkteøí obèané poplatek za psa neplatí vùbec, nebo (protože patøí k lidems typickou “èeskou” povahou a
hledají spíše zpùsob jak se vyhnout plnìní svých povinností vyplývajících ze zákonù a vyhlášek, popø.
hledají zpùsob jak vyhlášky obejít) mají psa pøihlášeného u pøíbuzných na venkovì, kde je poplatek
daleko nižší než v Bechyni, a psa mají u sebe “pouze nanávštìvì”.
Majitelé psù také velice èasto porušují vyhlášku è. 17/96 (v novelizovaném znìní vyhláška è. 20/98) o
ochranì veøejného poøádku, životního prostøedí a èistotì mìsta. V èlánku 12 této vyhlášky jsou pøesnì
stanovené povinnosti majitelù psù, které si zde dovolím uvést:
Èl. 12 – chov psù, koèek a ostatních drobných domácích zvíøat
(1) Volné pobíhání psù, koèek a jiných zvíøat na veøejných prostranstvích je zakázáno.
(2) Psi smìjí být vodìni pouze na vodítku a musí být zabezpeèeni vhodným zpùsobem tak, aby nemohlo
dojít k poranìní èi poškození èlovìkanebo zvíøete.
(2) Psi nesmìjí být uvazováni v tìsné blízkosti vchodù do restaurací nebo obchodù a veøejných budov a
ponecháni bez dozoru majitele.
(3) Zneèistìní veøejných prostranství, zejména chodníkù, cest, høiš, pískoviš a zaøízení pro hru dìtí,
tìmito zvíøaty, je vlastník nebo držitel zvíøete povinen ihned uklidit. Majitel nebo držitel psa je povinen
pro tento úèel mít u sebe sáèek popø. jiné zaøízení, kterým provede úklid.
(4) Volnì pobíhající pes mùže být zadržen a umístìn v pøíslušném útulku. Náklady, spojené se zadržením
a umístìním v útulku, hradí majitel psa.
(5) Každý pes, trvale chovaný na území mìsta Bechynì, musí být pøihlášen na mìstském úøadu a musí
mít evidenèní známku, kterou vydá mìstský úøad. (územím mìsta se rozumí katastrální území Bechynì,
Hvožïany a Senožaty)
(6) Je zakázáno koupání psù a jinýchzvíøat v koupalištích a kašnách.
(7) Majitel popø. držitel zvíøete je povinen dbát na to, aby toto zvíøe neobtìžovalo své okolí a nezpùsobilo
škodu. Za škodu zpùsobenou zvíøetem (napø. škodu na zdraví) odpovídá jeho majitel podle pøíslušných
právních pøedpisù.
Pokud si citaci pozornì pøeèteme, uvìdomíme si, že velké množství majitelù psù, vyhlášku porušuje
hned nìkolikrát. Dovolím si tvrdit, že nejèastìji je vyhláška porušována podle odstavce 3 – tj. povinnost
uklízet psí výkaly. Podle toho, jak jsou silnì zneèištìné zelené plochy, chodníky a další prostranství, je
zøejmé, že tuto základní povinnost plní pouze menší èást majitelù psù.
(Na mìstském úøadu je možné, a to do vyèerpání zásob, si vyzvednout papírové sáèky s lopatièkou na
sbìr psích výkalù.. Samozøejmou podmínkou pro tuto bezplatnou službu je však zaplacení poplatkù za
psa.)
Dalším velice palèivým problémem je parkování automobilù na zelených plochách. To se objevuje v celé
Bechyni, nejvíce však na sídlišti Na Libuši. Chápu sice, že každý chce na své auto vidìt, že ho chce mít co
nejblíže svého bydlištì, ale parkováním na zelených plochách nejenom nièíme zeleò sobì navzájem, ale
porušujeme opìt již výše citovanou vyhlášku o veøejném poøádku a ukazujeme svùj naprosto cynický a
arogantní vztah ke svému okolí. Stejné je to s vraky automobilù, které námhyzdí øadu ulic.
Posledním problémem, o kterém bych se chtìl nyní zmínit, je používání a prodej zábavné pyrotechniky.
Rány a petardy se ozývají ve mìstì nejenom v dobì rùzných oslav, ale prakticky dennì. Pøitom je zcela
jasné, že tím ubližujeme zejména starším a nemocným spoluobèanùm, že ubližujeme i zvíøatùm, a to
zejména koèkám a psùm – øada z nich již dostává od svých majitelù léky na uklidnìní.
Naprosto nepochopitelný je v tomto pøípadì postup prodejcù zábavné pyrotechniky, kteøí ji prodávají i
dìtem ze základních škol. Proto bych si dovolil touto cestou všechny prodejce uvedeného zboží v
Bechyni požádat, aby alespoò dìtem pyrotechnické zboží neprodávali, aby nepodporovali tímto
zpùsobem nevhodné chování nìkterých žákù škol.
Myslím si, že všechny uvedené problémy za zamyšlení stojí a že každý z nás by si mìl položit øadu
otázek.
Je nutné, abychom byli takto nevšímaví ke svému okolí, je nutné abychom se chovali tak nevhodnì vùèi
svým spoluobèanùm, zejména vùèi dìtem a starým lidem, musíme stále ukazovat svoji sobeckost,
netoleranci, neochotu podøídit se urèitým normám? Dokážeme se podílet na vzhledu mìsta, ve kterém
žijeme?
V souvislosti s neochotou majitelù psù dodržovat vyhlášku o poøádku ve mìstì, hledá Mìstský úøad
Bechynì dobrovolníky, kteøí by byli ochotni majitele psù kontrolovat a popø. i pokutovat. K této èinnosti
by samozøejmì obdrželi povìøení mìstského úøadu.
Jaroslav Matìjka

Minulé století v našem mìstì
(1901-1910)

V roce 1920 mìla Bechynì 2.124 obyvatel a ve mìstì bylo
406 domù
Starostové:
do roku 1912
Karel Plaòanský
1913 – 1919
prof. Karel Kraus
1919 – 1920
Karel Plaòanský
Co zajímavého se událo:
1911
Založen Muzejní spolek, první sbírky muzea byly umístìny v
Mìstském hotelu, v roce 1914 byly pøeneseny do budovy
radnice a v roce 1927 do budovy Mìstské spoøitelny
1915
Keramickou školu absolvoval sochaø a medailer Miloslav
Beutler
1920
Narodil se sochaø a restaurátor Jan Koláø
Založeno Keramické družstvo, které zahájilo výrobu v
bývalé Paarovské továrnì v Záøeèí – dnes Jihotvar
1914 – 1918
V 1.svìtové válce zahynulo 60 bechyòských obèanù

Dolní mlýn v roce 1920

Bechynì - pohlednice

Pozn.: v minulém èísle vzbudila znaèný zájem veøejnosti
fotografie ”1. máje v Bechyni 1910”. Fotografie byla poøízena v
prostoru, kde dnes stojí bechyòské kino. Na fotografii je kapela
p. Jirky ze Sudomìøic.

V měsíci dubnu budou v jednotlivých
městských domech zveřejněni majitelé
psů, kteří uhradili poplatek za psa
na rok 2000.

VLAJKA PRO TIBET
Ve dnech 9. a 10. bøezna tohoto roku vyvìsíme na budovì Mìstského
úøadu v Bechyni vlajku Tibetu. Tato akce, která se pravidelnì
uskuteèòuje ve vìtšinì zemí svìta pod názvem Vlajka pro Tibet,
probíhá v Èeské republice od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvìsila
ètyøi mìsta (v roce 1999 však již více jak 80 mìst). Tibetskou vlajku
vztyèují mìsta a obce jako symbol jejich solidarity se zemí, kde jsou
témìø padesát let porušována lidská práva a opakovanì uplatòovány
metody násilného potlaèování svobody a touhy po národní svébytnosti.
V roce 1950 vtrhla do Tibetu vojska tzv. “èínské lidovì osvobozenecké
armády” a pøedznamenala konec samostatného rozhodování Tibeanù
o vlastní zemi. Bilance “úspìchù” invaze, pracovních a ideologických
programù a kulturní revoluce je dostateènì známá: 80 000 mrtvých
bìhem vojenského vpádu, pøes milion Tibeanù zemøelo ve vìznicích a
v pracovních táborech èi v dùsledku hladomoru. Neustávající exodus
obyvatel Tibetu do exilu dosahuje již 120 000 uprchlíkù. Z více než
6259 klášterù, chrámù a svatyní, v nichž žilo témìø 600 000 mnichù a
mnišek, zùstalo pouhých tøináct.
V posledních letech se situace v Tibetu prudce zhoršuje. Zaèátkem roku
1996 byla zahájena kampaò “silný úder”, která je výrazem stupòující se
snahy Èíny o umlèení Tibeanù volajících po nezávislosti a dodržování
lidských práv ve své zemi. Na konci prosince 1997 v èínských
vìznicích v Tibetu strádalo 1216 politických vìzòù, z toho 295 žen a
39 nezletilých. Bìhem roku 1997 bylo také zaznamenáno 6 úmrtí ve
vìznicích zpùsobených muèením a nelidským zacházením.
Garantem a propagátorem akce Vlajka pro Tibet je Dokumentaèní
støedisko pro lidská práva se sídlem v Praze. Pravidelnì aktualizované
informace o tibetských aktivitách v Èeské republice a informace o
Tibetu najdete na internetové stránce http://www.lungta.cz.

MUZEUM MÌSTA BECHYNÌ
V roce 1999 byla prováděna rekonstrukce části městského muzea.
Stavbu prováděla firma NÁVRAT, stavebních prací bylo provedeno za
Kč 950.000,--. Práce byly provedeny ve velmi dobré kvalitě.
Předpokládá se využití opravené části v zadním traktu, jako požární
muzeum Města Bechyně. V současné době se zpracovává projektová
dokumentace pro část městského muzea.
Dokončení stavby v letošním roce brání nedostatek
finančních prostředků v rozpočtu města Bechyně – Kč 500.000 Kč
schválených zastupitelstvem je vzhledem k rozsahu potřebných
oprav opravdu málo. Více však rozpočet města uvolnit nemůže.

CHODNÍKY MÌSTA BECHYNÌ

Plynofikace, rozvody telefonní sítě a energetické jsou postupně
dokončovány. V souvislosti s tím je možno zahájit obnovu komunikací
a chodníků v Bechyni. V roce 1999 byly především provedeny
generální opravy chodníků na trasách Čechova ulice a Libušina ulice.
Kompletní oprava byla provedena i v ulici Za Trubným. Stavbu
prováděly firmy SNN a UNIKO ve velmi dobré kvalitě. Mimo to byly
provedeny opravy asfaltováním po výkopech v Zářečí a na
frekventovaných místech v Bechyni. Výdaje za tyto práce představují
vynaložené náklady téměř Kč 2.000.000,--. Pro rok 2000 je schválena
městským zastupitelstvem pro opravy vozovek částka Kč 3.000.000,-. Jde především o kompletní opravy chodníku Libušiny ulice od ZŠ ke
klášteru včetně ulice Široké, dokončení zaasfaltování po zbývajících
výkopech v Bechyni, především Křižíkova čtvrť a dlážděný chodník k
prodejně Jednoty Na Libuši. S výjimkou ulice Písecké a na Parkánech
by tak neupravené chodníky měly zmizet.

UPOZORNÌNÍ PRO PØÍJEMCE
SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Jaroslav Matìjka

od 1. bøezna 2000 se ruší
výplata sociálních dávek v hotovosti.

Jednání mìstského zastupitelstva
v Bechyni dne 23. 2. 2000
Na 23. února. 2000 bylo naplánováno další jednání mìstského
zastupitelstva. Program mìl celkem 12 bodù, mìli jsme projednat
zejména zadání regulaèního plánu pro zónu služeb, obchodu a
komerce, dále øadu majetkových záležitostí (zde šlo o žádosti obèanù o
koupi pozemkù) a zámìr spoleènosti Bytenes koupit novou techniku na
úklid místních komunikací a chodníkù. Teoreticky šlo tedy celkem o
bezproblémový program,ale …
Jednání mìlo zaèít v 16.00 hodin, v 16.15 nás bylo devìt (pøítomni:
Vondroušková, Ratzková, Hlasová, Vorlová , Machart, Horòák, Pavel
Burian, Josef Burian, Matìjka; omluveni: Vlèek pro nemoc, Smutná a
Boèek na zaèátek jednání; neomluveni: Válek, Kokeš, Nìmec) mohli
jsme zaèínat. Po zahájení a pøivítání úèastníkù došlo k diskusi nad
programem. Ing. Hlasová navrhla rozšíøení programu o nìkolik bodù,
tento návrh nebyl schválen. Další návrhy na zmìnu programu nebyly,
nastalo hlasování o programu. Navržený program schválen nebyl.
Neprošel mùj návrh, abychom jednali alespoò o zadání regulaèního
plánu (zpracovává ho paní ing. arch. ukalová z Èeských Budìjovic,
která si našla èas a na jednání pøijela) a o zámìru nákupu nové techniky.
Paní místostarostka Vorlová dala návrh na projednání pouze jediného
bodu, a to zadání regulaèního plánu, návrh opìt neprošel.
Jednání bylo ukonèeno døíve, než vlastnì zaèalo a já se v této souvislosti
musím ptát. Jaká je odpovìdnost èlenù mìstského zastupitelstva, kteøí
se jednání bez omluvy nezúèastnili, jaká je odpovìdnost tìch èlenù,
kteøí sice pøítomni byli, ale hlasovali proti (popø. se zdrželi hlasování)
schválení programu bez uvedení pøipomínek, námitek nebo
doplòujících návrhù, a tím zablokovali celé jednání. Jaká je
odpovìdnost zastupitele, který dával nepokrytì najevo, že ho výsledek
hlasování velmi potìšil?
Samozøejmì chápu, že mùžeme mít na jednotlivé problémy rùzné
názory, mùžeme o rozdílných postojích sáhodlouze diskutovat, ale
ukázat neochotu jednat, tak jak to bylo vidìt v této situaci, je výsmìch
veškeré práci a snahám problémy ve mìstì øešit, je to políèek do tváøe
všem bechyòským obèanùm, kteøí zastupitele volili.
Byla to všechno skuteènì jenom náhoda? Na tuto otázku si každý musí
odpovìdìt sám.
Jaroslav Matìjka, starosta mìsta

ŽIVOTNÍ JUBILEA - bøezen 2000
90 let
87 let
86 let
85 let
84 let
83 let
81 let
80 let
79 let
78 let
77 let
76 let
75 let

Obermanová Marie
Mašková Anna
Hrušková Marie
Zelenka Antonín
Jírová Anastázie
Cvachová Marie
Soldátová Antonie, Šafránková Josefa
Šálek Rudolf
Rozum Jaroslav, Valentová Růžena,
Dlouhá Marie, Slavíková Jaroslava,
Ševčíková Růžena, Havlová Antonie
Soukup Josef, Přeslička Karel,
Píšová Marie, Braná Marie
Říha Vlastimil, Nehasil Stanislav,
Klíma František, Bílková Květa,
Soukupová Anna, Dvořáková Marie
Hrdličková Marta
Habešová Marie, Vořechová Milada,
Balatá Věra, Berková Terezie,
Jindrák Josef, Menšík František

Navždy nás opustili

Růžičková Františka, Maňák Jan, Killianová Růžena, Burian
Antonín, Mašek Ladislav

Vítáme nové bechyòské obèánky

Zachař Ondřej, Kopáček Vojtěch, Lázničková Lucie, Šidlík Daniel
Pokud si nepřejete, aby Vaše jméno bylo uváděno mezi jubilanty, dejte to prosím na
vědomí kanceláři matriky na MěÚ.

Bechyòský

bøezen 2000

U Nádraží 602, 391 65 Bechynì, tel.: 0361-961338, tel./fax 0361-962033
VÝSTAVY - VÝSTAVY

e-mail: kdbech@mbox.vol.cz

GALERIE U HROCHA VÝSTAVY - VÝSTAVY

Otevøeno: po - pá 15.00 - 17.00 hod., so - ne 14.00 - 17.00 hod./ Vstupné: 5,- Kè
7. - 19. bøezna 2000

PØEHLED

JAROSLAVA PÁNKOVÁ - MATOUŠKOVÁ - OBRAZY

Prodejní výstava olejù, temper, kaligrafií a kreseb malíøky z Plané nad Lužnicí.
Vernisáž: 6. bøezna v 17.00 hod. s hudebním doprovodem. Zpìv Ludmila Peøinová.
25. - 30. bøezna 2000

MATEØSKÁ ŠKOLA JAHÙDKA - KDYŽ SI RUCE HRÁLY
Oblíbená výstava nejmladších "umìlcù".
Vernisáž: 24. bøezna v 17.00 hod.

PRO DÌTI
sobota 25. bøezna / 16.00 hod./ Velký sál KD / Vstupné: 25,-Kè

DÌTSKÁ DISCO SHOW
Svìtelné efekty, skladby èeské i zahranièní popmusic. Pro dìti od 6 -do 15-ti let. Hraje DJ Boøek.
sobota 1. dubna / 15.00 hod./ Velký sál KD / Vstupné: 25,- Kè
LÍNÝ LARS A ŽABKA KOUZELNICE - Iva Peøinová
Neznámý øezbáø a princeznina chùva vyprávìjí a hrají nemocnému králi pøekvapivý, ale pravdivý
pøíbìh, který nakonec krále dokonale uzdraví.
Tuto pohádku nastudovalo Naivní divadlo Liberec, které je jedním z nejlepších loutkáøských profesionálních souborù v Èeské republice.

DIVADLO
úterý 21. bøezna / 19.30 hod./ Velký sál KD / Vstupné: 140,- / 130,- / 110,- Kè

PEPINO - Moliére - Josef Dvoøák

Divadelní spoleènost Josefa Dvoøáka uvádí komedii plnou humorných situací a zápletek.
Hra dìjovì vychází z vynikající Moliérovy hry "Šibalství Scapinova". Sluhovi, kterého ztváròuje
Josef Dvoøák se otvírá opìt široký prostor pro uplatnìní jeho komediálního talentu.
V režii Dimitrije Dudíka hrají:
Josef Dvoøák, K. Gult, J. Veit, P. Filipovská, M. Duchek a J. Smyèková.
Kulturní dùm v Bechyni dìkuje firmì DOP - CAR, která sponzoruje dopravu na pøedstavení
Josefa Dvoøáka - PEPINO.
DOP - CAR - Dopravce Divadelní spoleènosti Josefa Dvoøáka
Charlese de Gaulla 11, 116 00 Praha 6, Tel.: 02/3123397
pátek 31. bøezna až nedìle 1. dubna / Prostory KD

LOUTKY V BECHYNI

Krajská pøehlídka amatérských loutkových divadel, loutkáøských skupin a jednotlivcù.
Pøehlídku koná za významné organizaèní a finanèní pomoci mìsta Bechynì, Kulturního domu,
Open Society Fund, Nadace rozvoje obèanské spoleènosti PHARE, OS Tatrmani a místních
drobných sponzorù. Magnetem pøehlídky, inspirativním pøedstavením LÍNÝ LARS A ŽABKA
KOUZELNICE se nám pøedstaví profesionální soubor NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC.(viz. Pro dìti)

PLESY
sobota 11. bøezna / 20.00 hod./ Velký sál KD
HASIÈSKÝ PLES - MILÉNIA K poslechu a tanci hrají SOBULÁCI.

11. bøezna
HASIÈSKÝ
PLES
21. bøezna
PEPINO
Divadelní
spoleènost
Josefa Dvoøáka

25. bøezna
DÌTSKÁ
DISCO
SHOW
31.bøezna
až
1. dubna
LOUTKY
V
BECHYNI
PØIPRAVUJEME
NA DUBEN
1. dubna
LÍNÝ LARS
A
ŽABKA
KOUZELNICE
23. dubna
VELIKONOÈNÍ
COUNTRY
BÁL

KINO BECHYNÌ

program na bøezen 2000
ZAÈÁTKY PØEDSTAVENÍ: 20.00 hodin, pokud není uvedeno jinak
2. ètvrtek, 3. pátek
SVÉRÁZNÝ RYBOLOV - Premiéra ruského barevného filmu
Naši svérázní lovci se tentokrát vydávají na ryby. A opìt s vodkou !
Pro dìti do 12 let nevhodné / Vstupné 50,- Kè / 103 min.
4. sobota, 5. nedìle
GENERÁLOVA DCERA - Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
Abyste odhalili pravdu, musíte se øídit lží. John Travolta v hlavní roli
kriminálního thrilleru z vojenského prostøedí.
Pro dìti do 12 let nevhodné / Vstupné 40,- Kè / 112 min.
6. pondìlí, 7. úterý
2 0 0 CIGARET - Premiéra barevného filmu USA
Sex, láska a dým se vznášejí silvestrovskou nocí. Komedie o mladých
a pro mladé.
Pro dìti do 12 let nevhodné / Vstupné 49,- Kè / 100 min.
9. ètvrtek
MILOVANÁ - Premiéra barevného filmu USA
Brilantní filmová adaptace prestižního románu ocenìného
Pulitzerovou cenou. V hlavních rolích Oprah Winfreyová a Danny Glover.
Mládeži do 15 let nepøístupno / Vstupné 41,- Kè / 172 min.
10. pátek, 11. sobota
TAXI - Barevný širokoúhlý film Francie
Adrenalin, testosteron a speed... Prostì poøádná jízda. Scénáø Luc Besson,
režie Gerard Pires.
Pro dìti do 12 let nevhodné / Vstupné 40,- Kè / 85 min.
12. nedìle, 13. pondìlí
NÁHODNÉ SETKÁNÍ - Premiéra barevného filmu USA
Milostní pøíbìh s Harrisonem Fordem a Kristin Scott Thomasovou.
Mládeži pøístupno / Vstupné 45,- Kè / 133 min.
14. úterý
KOUØOVÉ SIGNÁLY - Premiéra barevného filmu USA
První nezávislý film, který režíroval americký indián.
Pro dìti do 12 let nevhodné / Vstupné 40,- Kè / 88 min.
16. ètvrtek
PELÍŠKY - Èeský barevný film
Druhé vánoce pro každého. Režie Jan Høebejk.
Mládeži pøístupno / Vstupné 47,- Kè / 115 min.
17. pátek, 18. sobota
JEDEN SVÌT NESTAÈÍ - Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
Hvìzdné herecké obsazení a agent 007 ve výpravné kriminální komedii.
Mládeži pøístupno / Vstupné 45,- Kè / 123 min.
19. nedìle
STIGMATA - Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
Posel musí být umlèen ... Hororový thriller
Pro dìti do 12 let nevhodné / Vstupné 40,- Kè / 98 min.
20. pondìlí, 21. úterý
SBÌRATEL KOSTÍ - Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
Denzel Washington a Angelina Jolie ve strhujícím thrilleru o pátrání
po masovém vrahovi.
Mládeži do 15 let nepøístupno / Vstupné 45,- Kè / 118 min.
23. ètvrtek, 24. pátek
MUMIE - Barevný širokoúhlý film USA
V pouštním mìstì mrtvých døímá hrùza. Dobrodružná hororová komedie.
Mládeži pøístupno / Vstupné 45,- Kè / 121 min.
25. sobota, 26. nedìle
MUSÍME SI POMÁHAT - Premiéra èeského barevného filmu
Nová komedie od tvùrcù úspìšných "Pelíškù" jde tentokrát ještì více
do minulosti.
Mládeži pøístupno / Vstupné 60,- Kè / 120 min.
27. pondìlí, 28. úterý
ENE BENE - Premiéra èeského barevného filmu
Intimní komedie o nepodstatných vìcech, které se stávají podstatnými
a naopak.
Mládeži pøístupno / Vstupné 45,- Kè / 104 min.
30. ètvrtek, 31. pátek
VIKINGOVÉ - Barevný širokoúhlý film USA
Krajinou Vikingù se šíøí pøízraèný nepøítel. Tøináct bojovníkù se rozhodne
se zlem bojovat. V hlavní roli Antonio Banderas.
Mládeži do 15 let nepøístupno / Vstupné 48,- Kè / 114 min.

NEŽ NÁS ZAVOLAJÍ ZAHRÁDKY
A PROCHÁZKY DO OKOLÍ
ANEB
PØEHLÍDKA NEPROMARNÌNÝCH
PØÍLEŽITOSTÍ.
Ještì jsme se nepøiblížili ke konci prvého ètvrtletí
letošního roku a Kulturní dùm v Bechyni již mùže
hovoøit o své bohaté kulturní èinnosti v roce 2000.
Pro tvùrèí spoluobèany, kteøí aktivnì pracují na své
duševní schránce, ve spolupráci s OS Tatrmani,
Nadací pro rozvoj obèanské spoleènosti PHARE,
Open Society Fund, MK ÈR a mnohými místními
spoluorganizátory a sponzory, Kulturní dùm pøipravil
velice úspìšnou pøehlídku amatérských divadelníkù BECHYÒSKÉ PERLENÍ. Dokonce i ona piha na kráse nepovedené pøedstavení ponìkud namyšleného
souboru DaŽ ( Královna kolobìžka I ) bylo pro ostatní
soubory varovným pouèením, které kdosi
z diskutujících pozdìji vyslovil: " Kdo si o sobì moc
myslí, málo toho umí ". Další možnost kulturního
vzdìlání se v nejbližší dobì nabízí 1. a 2. dubna
na loutkáøské postupové pøehlídce - LOUTKY V
BECHYNI a na divadelní, loutkáøské a recitaèní
pøehlídce pro dìtské kolektivy - BECHYÒSKÉ JARO.
Pro spoluobèany, kteøí divadlo radìji sledují, než hrají,
jsme OS DS Lužnice pøipravili drama Divadla Sklep MLÝNY. Vzápìtí na to v tomto mìsíci pøipravujeme
divadlo Josefa Dvoøáka - PEPINO. Koncem února jsme
pro kulturní události I. tøídy s pomocí sponzora Josefa
Drdy ( zámeènictví, sváøeèské a železáøské práce ),
hostili vzácnou návštìvu Jihoèeské komorní filharmonie
s dirigentem a sólisty z Koreje. Stále více akcí, které
pro Vás Kulturní dùm pøipravuje, vzniká ze vzájemné
spolupráce mnohých organizátorù a sponzorù.
Zdánlivì to je pouhé naplòování pøirozené lidské
touhy po pospolitosti.¨
Pøi bližším pohledu na souèasnou (nejen èeskou )
politickou, podnikatelskou, ale i obèanskou kulturu
mezilidských vztahù je nutno zdùraznit výchovný
aspekt této snahy. Teprve spoluprací s druhými si
èlovìk zaène obrušovat ostré hrany svého egoismu,
závisti, ale i lenosti, pohodlnosti a necitelnosti
k druhým.
Tak Kulturní dùm v Bechyni spolu s OS Tatrmani,
OS Klášter, ZUŠ Klášter, Støední prùmyslovou školou
keramickou, obìma základními školami a mnohými
sponzory a spoluorganizátory positivnì a prakticky
naplòuje myšlenku rozvoje obèanské spoleènosti.
Josef Brùèek

TIP NA VHODNÝ DÁREK
Pokud si lámete hlavu, èím ještì potìšit vaše dítì,
máme pro Vás bájeèný tip - knížku,
ale ne obyèejnou ! Vytiskneme a svážeme velikou
pohádkovou knížku
s šestnácti barevnými ilustracemi,
v níž bude Váš potomek hrát hlavní roli.
Aby Vašemu miláèkovi nebylo v pohádce smutno,
vepíšeme do vybraného pøíbìhu
jméno jeho nejlepšího kamaráda
èi sourozence.
V každé z publikací najde zároveò
vìnování,
které nám sami zadáte.
Knížka mùže být pøipravena do druhého dne.
Pøijïte si vybrat ze šesti titulù.
Rádi Vám je ukážeme.
Od konce bøezna bude nabídka rozšíøena
o tøi tituly.
(Vikingové ..., dále knížka pro holèièky,
a knížka pro dospìlé)

V licenci vydavatelství
MODRÝ SLON OPAVA
upravuje a tiskne
KULTURNÍ DÙM BECHYNÌ
( Kanceláø propagace, tel. 961338 )
Výhradní distributor pro Táborsko

SPORTOVNÌ STØELECKÝ KLUB BECHYNÌ

V roce 1956 se zhruba desítka bechyòákù, které spojoval zájem o
sportovní støelbu, domluvila, že založí støelecký klub. Mezi nejaktivnìjší
zákládající èleny patøili tehdy J. Kukrál, J. Hladký, K. Hejlík a O. Janele.
Byla postavena støelnice na bøehu potoka Smutný, která byla
vylepšována, až byla zpùsobilá k poøádání soutìží na celostátní úrovni – a
také se jich zde nìkolik uskuteènilo.
Støelci z Bechynì se stále více objevovali na pøedních místech
výsledkových listin, a to v rámci okresu, kraje i celostátních soutìží.
V pistolových disciplinách to byli napø. J. Máslo, S. Volák, R. Bakule, Z.
Tùma, J. Bednáø a J.Tvrdý, ve støelbì z pušky pak J. Marek, A. Hušek, J.
Mikuláèek, M. Trnka, J. Sekyrová, M. Švarcová. Obì ženy byly zaøazeny
do st. reprezentace a v r. 1974 byly èlenkami družstva, které v Kodani
vybojovali zlato a M. Švarcová v jednotlivcích obsadila 3.místo. Tyto
úspìchy mìly velký vliv na zvýšení zájmu o støelecký sport, pøedevším u
mládeže. V MìDPM pod vedením M. Švarcové zaèaly pracovat kroužky
žákù a dorostu. K nejoblíbenìjším vedoucím patøili J. Švarc a F. Lédl.
Z tìchto èlenù dosáhl nejvìtších úspìchù B. Pokorný z Bechynì, který se
na OH v Moskvì stal naším nejúspìšnìjším závodníkem. Nyní vede støelce
Dukly Plzeò a souèasnì je st. trenérem v disciplinì na ležící terè. Jeho
vrstevník a èlen støeleckého klubu v Bechyni B. Nìmeèek pùsobí v Dukle
Plzeò jako trenér mládeže. Za zmínku stojí i souèasná èinnost M. ŠvarcovéKalné - pracuje jako šéftrenérka sportovní støelby na sport. škole v Plzni.
Dnes má støelecký klub Bechynì 52 èlenù, vè. 23 žákù a
dorostencù. Situace v Bechyni je komplikována tím, že zde není støelnice, a
proto se práce klubu zamìøila pøedevším na støelbu ze vzduchových zbraní.

Kalendáø FC Bechynì na bøezen 2000 (“A” mužstvo)
5.3. 2000 15.00
11.3.2000 15.00
25.3.2000 15.00

doma
doma
doma

pøátelský zápas
pøátelský zápas
1. mistrovský zápas

Dne 21.2.2000 požádal o zrušení èlenství v FC Bechynì p. Robert Balatý z osobních
dùvodù. Výbor FC mu tímto dìkuje za vykonanou práci.
pøedseda oddílu FC Bechynì, ing. J. Vogeltanz

STOLNÍ TENIS
Mladí stolní tenisté Jiskry Bechyně patří v letošní sezóně tradičně k
nejlepším mládežnickým oddílům v jihočeském regionu. V
průběžném pořadí bodovacích turnajů dorostenců je zatím Tomáš
Hošek na 2. místě. V děvčatech kraluje mezi jihočeskými
dorostenkami Kateřina Cvachová, která v letošním roce získává
zkušenosti již v 1. lize žen, kde hájí barvy Kovářova. Monika a Martina
Mikoláškovy mezi sebou bojují o 3. místo

INSPIRACE PRO DÌTI A RODIÈE
Školní klub pøi ZŠ Libušina ulice 164 nabízí pro rozvoj zájmù
dìtí 23 kroužkù, do kterých je zapojeno 470 žákù obou základních
škol. Zájmové kroužky pracují pod vedením pedagogù a zkušených
externích pracovníkù. Pro svoji èinnost užívají prostory obou
základních škol a tìlocviènu SPŠK.
Kromì pravidelné zájmové èinnosti se snaží ŠK ve
spolupráci s ŠD a ostatními pedagogickými pracovníky organizovat
jednorázové akce pro zpestøení volného èasu dìtí.
V tomto školním roce se uskuteènily tyto akce: Svatoludmilský bìh,
Bechyòská veverka (soutìž ve šplhu), vánoèní diskotéka, výtvarné
soutìže, turnaje ve floorbalu.
O všechny zmínìné akce projevily dìti velký zájem.

Vyzýváme všechny zájmové sdr. spolky a spol.
org. zejména z oblasti kultury a sportu k
poskytnutí informací o jejich èinnosti a èlenské
základnì, které budou sloužit mìstu ke
zmapování oblasti volného èasu. Pøípadnì
mohou sloužit k možnosti získání pøíspìvku na
èinnost.
Základní údaje je možné vyplnit do formuláøe (k dispozici na MìÚ)
Dìkujeme

Èleny klubu tìší velký zájem hlavnì z øad dìtí – žákù
základních škol. Práce s nimi pøinesla první úspìchy – v r. 1999 v
kategorii mladších žákù se stal mistrem republiky Ivan Horòák, svými
výsledky, snahou i zdravou ctižádostivostí pøíjemnì pøekvapila další
èlenka klubu, Katka Hrušková, a jistì budou následovat i další.
Na své úspìšné a vynikající èleny, kteøí se zasloužili o rozvoj
støeleckého sportu, klub nezapomíná. Každoroènì se pravidelnì poøádá
na jejich poèest a k uctìní jejich památky nìkolik soutìží, zaøazených do
celostátního kalendáøe. Z nich je nutno uvést pøedevším ”Memoriál Jany
Hlaváèové a Františka Lédla” – v lednu a v bøeznu závod mládeže
”Memoriál Jaroslava Švarce”.
I pøes nìkteré potíže,
problémy a nedostatky
se èinnost sportovnì
støeleckého klubu v Bechyni úspìšnì rozvíjí.
Podìkování za obìtavost
a nadšení patøí všem, kteøí
mají zásluhu na rozvoji
tohoto sportovního odvìtví
– jak pøímo èlenùm klubu, za
pomoc, podporu a pochopení
pak vedení obou základních
škol , vedoucí ŠK p. Antolové,
správci stadionu p. Mikovi.
Za sportovnì støelecký
klub Bechynì
Josef Mikoláèek
(redakènì upraveno)

J.Sekyrová
V jihočeském kraji v kategorii dorostenek a společně tvoří základ
družstva žen Jiskry, které se letos drží v divizi uprostřed tabulky.
Oddíl stolního tenisu úzce spolupracuje s kroužkem stolního tenisu
při 2.základní škole v Bechyni, kde se mu dostává maximální podpory
vedení školy, jak při uvolnění tělocvičny pro trénink a zápasy, tak i pro
prázdninová soustředění. Ti nejšikovnější z kroužku plynule
přecházejí do rukou zkušených trenérů Jiskry a například Josef
Boubalík a Klára Vyhlídalová již získali první medaile v okresních
přeborech mladších žáků.
Milan Mikolášek

SVAZ NUCENĚ NASAZENÝCH ČR
okresní organizace
Benešovská ul. 2005
390 03 Tábor – Náchod
tel. 0361/231 882
Předseda JUDr. Miroslav Gründl přijímá členy každé odpoledne mimo
neděli od 14.00 hod. a je připraven jim poskytnout potřebné
informace. Je nutné, aby žadatelé přinesli veškeré doklady o
nasazení.
Adresa centrální evidence:
SVAZ NUCENĚ NASAZENÝCH
U královské louky 5
150 05 Praha 5
Tel. 02/57 32 83 58, úřední dny každé první pondělí, každou první a
třetí středu v měsíci:9.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.
Registrace u Svazu nuceně nasazených, a to ať u okresní nebo
pražské organizace, bude podmínkou k uplatnění nároku na finanční
odškodnění.

Mìstská knihovna dìkuje za podporu své
èinnosti v roce 1999:
- V.Andrejsová - Prodejna tiskovin a tabák.
výrobkù
- Úèetnictví B.Nestávalová

Klub èeských turistù – odbor Bechynì
si Vás dovoluje pozvat

v sobotu 1. dubna 2000

na 27. roèník aprílového závodu dvojic

BECHYÒSKÉ SCHODY 2000
Program: 8.30 hod. zápis startujících dvojic
u ”Zámeckých schodù” pod Domovem dùchodcù
9.00 hod. zahájení závodu, slavnostní slib závodníkù
Startovné: dìti, mládež do 14-ti let zdarma, starší 10,-- Kè.
Bechyòské schody jsou závodem dvojic (tzn. jedna dvojice = jeden soutìžní pár), v
cíli se hodnotí èas pomalejšího. Tra vede pøes 226 kamenných schodù, pøibližné
pøevýšení èiní 80 m. Všichni startující obdrží pamìtní list, pøipraveny jsou chutné
odmìny.

Další informace získáte na adrese:
Petr – Káïa Chaloupek, 5. kvìtna 779, Bechynì, tel.: 0361/961 220

Mìsto Bechynì zastoupené spol.
s r.o. Bytenes Bechynì nabízí k
prodeji materiál na skladì.
Bližší informace získáte pøímo
na Bytenesu Bechynì spol. s r.o.

Výhoda
pro rodinu:
Octavia Family
paket*
NABÍZÍME VÁM ZKUŠEBNÍ
JÍZDY.
* NAVÍC JAKO BONUS ZÍSKÁTE AKTIVACI MOBILNÍHO
TELEFONU SITÌ PAEGAS PØI
ZAKOUPENÍ VOZU!

Rozhodli jste se pro
vùz s mimoøádnì bohatou výbavou za výhodnou cenu? Pak jste
na správné adrese.
Nabízíme Vám speciál-

ní Family paket pro
Octavii GLX. Airbag spolujezdce, ABS èi ABS +
EDS, elektrické ovládání boèních oken s
dìtskou pojistkou otví-

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

rání zadních oken,
dìlenou støešní lištu
pro montá støešního
nosièe, dìlené zadní
sedadlo se sklopnou
loketní opìrou, elek-

tricky ovládané støešní
okno. A to vše s úsporou a 36.950 Kè.

Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: 0334 / 73 15 13
Fax: 0334 / 73 26 16

Vydává Mìstský úøad Bechynì, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65, http://www.mestobechyne.cz . Náklad 2000 výtiskù. ZDARMA.
Pøipomínky, návrhy a pøíjem inzerce (15 Kè/cm2) poštou, na tel. 0361/811012 a 811490 nebo na e-mail: podatelna@mestobechyne.cz
Tisk RUDI reklamní studio, tiskárna Tábor - tel: 0361/ 25 96 80

