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SLOUPEK STAROSTY

Odcházející století v našem mìstì
(1981-1990)

LÉKAØSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
Na jednání mìstského zastupitelstva v záøí tohoto roku zastupitelé po
dlouhé diskuzi rozhodli o tom, že v Bechyni zùstane zachována
lékaøská služba první pomoci v nezmìnìném rozsahu, tzn. po celou
noc. Názory na tuto problematiku se velice rùznily, diskusní pøíspìvky
mìly i znaènì citový a nìkdy i iracionální nádech. Je to pochopitelné,
protože se jedná o velice citlivou oblast, a tou je zdravotní péèe pro
obyvatele.
Ke zmìnám v oblasti zdravotnictví došlo od 1. záøí v celém táborském
okrese. Lékaøská služba první pomoci byla omezena v Sobìslavi a ve
Veselí nad Lužnicí, a to pouze do 22.00 hodiny, v Sobìslavi byla zøízena
rychlá záchranná služba. K omezení èinnosti LSPP do 22.00 hodin mìlo
dojít i v Bechyni, od 22.00 do 7.00 hodin mìla zdravotní péèi zajišovat
rychlá záchranná služba ze Sobìslavi, z Tábora, popø. z Týna nad
Vltavou. Tomuto omezení silnì nahrávala daleko vìtší ekonomická
nároènost bechyòské LSPP, která byla ve srovnání se Sobìslaví a
Veselím nad Lužnicí pøibližnì dvojnásobná. Asi ale nemùžeme
srovnávat podmínky v Bechyni s podmínkami v Sobìslavi nebo ve
Veselí. Ty se výraznì liší, Bechynì má pro tyto záležitosti nevhodnou
polohu a dojezdové èasy jak z Tábora, tak i ze Sobìslavi jsou tím pádem
delší.
Z tìchto dùvodù je proto dobøe, že zastupitelé rozhodli o zachování
LSPP v nezmìnìném rozsahu, myslím si však, že jsme k lékaøùm a
sestrám nemuseli být tak štìdøí a schvalovat pro nì navýšení
hodinového platu (u lékaøù 30,- Kè a u sester 10,- Kè), což nemají ani v
Táboøe, ani v Sobìslavi nebo ve Veselí. Navíc toto navýšení jsme
schválili v dobì, kdy v rozpoètu peníze citelnì chybí a kdy musíme
èerpání imalých finanèních èástek peèlivì zvažovat.
Zachování LSPP do konce tohoto kalendáøního roku bude stát Mìsto
Bechynì cca 450 000,- Kè, proto jsme v rozpoètu museli hledat další
finanèní prostøedky na pokrytí tìchto nákladù. Mimo jiné prošel také
návrh na zrušení vánoèního posezení se staršími obèany mìsta, které je
každoroènì organizováno v Mìstském kulturním støedisku, a tím jsme
pro zachování LSPP získali 50 000,- Kè. Vìøím, že naši døíve narození
obèané tuto situaci pochopí a že zastupitele za toto rozhodnutí
neodsoudí.
V této souvislosti však vùbec nechápu postoj jedné starší dámy, která se
uvedeného jednání zúèastnila jako divák a okamžitì svým známých a
sousedùm sdìlovala „senzaèní zprávu“ ze zastupitelstva, a to je právì
zrušení vánoèního posezení se staršími obèany a snažila se ve svých
posluchaèích vzbudit dojem, že zastupitelé si starších lidí neváží a že se
k nim zachovali špatnì. Protože nevysvìtlila, z jakých dùvodù došlo ke
zrušení akce pro starší spoluobèany, považuji její jednání za velice
neseriózní, nevhodné a nemorální.
Jaroslav Matìjka

ÈAS DUŠIÈEK

Den 2. listopadu je pro nás dnem památky zemøelých.
Rozsvìcujeme svìtýlka na hrobech svých drahých, nosíme jim
kvìtiny. Této památce se už ve staré èeštinì øíkalo nìžným slovem
"Dušièky”. Vyjadøujeme tím, že k nim máme vztah, myslíme na nì,
jsme jim vdìèni, toužíme po shledání s nimi. To není prázdná nadìje.
Smrt totiž není poslední slovo nad lidským životem. Je to jen konec
pozemské podoby, pøechod nejhlubším bodem naší lidské
bezmocnosti. Ale právì do této bídy všech bìd zaznívá už dva tisíce let
Kristovo slovo o novém zaèátku, o nadìji a víøe, že se i my jednou
setkáme s našimi drahými. A toto radostné setkání v lásce nikdy
nebude konèit.
Josef Karl, dìkan

Starostové: 1981 – 1986
1986 – 1990

Jaroslav Bureš
Pavel Dušek

Poèet obyvatel
Poèet domù

6.156
768

1990
1990

Události desetiletí:
1981
K Bechyni je pøipojena obec Hvožïany
Keramickou školu absolvuje herec Karel Roden
1983
Dokonèena stavba autobusového nádraží
Otevøena stálá expozice keramiky Alšovy jihoèeské galerie v bývalém
zámeckém pivovaru
1985
V emigraci umírá bechyòský rodák, výborný muzikant a hudební
skladatel Evžen Illín

Všichni zemøelí si zaslouží naši úctu a vzpomínku.
Pøipomeòme si však nìkteré významné hroby na starém høbitovì.
MUDr. Hynek Daniel, lékaø a bechyòský starosta v letech 1891 1909
Stanislav Fuèík, truhláø, pøedseda Okrašlovacího spolku, po nìmž
je nazvána vycházková cesta
rodina Haškovcova, kde je kromì rodièù pohøben jeden ze tøí
slavných synù romanista prof. PhDr. Prokop Miroslav Haškovec
sochaø František Hošek, vynikající žák J. V. Myslbeka
Rudolf Krajc, malíø a grafik, talentovaný žák prof. M. Švabinského,
pøítel Františka Halase
prof. Miloš Seifert, spoluzakladatel skautingu, pøekladatel Ernesta
T. Setona, jenž po vzoru Setonových "Woodcraft Indians" založil
"Dìti živìny"
Ludvík Sovák, prof. na Keramické škole
a další a další….

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU
KONÁNÍ VOLEB
Starosta Města Bechyně podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o
volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých
zákonů ;
oznamuje
1.
Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční dne 12.11. 2000
od 8.00 hodin do 22 hodin.
2.

Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBUŠINA 164,
BECHYNĚ
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášenik trvalému pobytu :
DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, 345, 346, 347, 348),
KAŠPARA MALÉHO, KLÁŠTERNÍ, KŘIŽÍKOVA VILOVÁ ČTVRŤ,
LÁZEŇSKÁ, LIBUŠINA ( 23, 24, 50, 149, 151, 154, 158, 159, 164,
167, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 191, 192,
193, 195, 196, 197, 312), MASOKRÁMSKÁ, MICHALSKÁ, NÁM.
T. G.M AS ARYKA , O BŮR KA, PA R KÁ N Y, P OD SCH ODY,
SOUKENICKÁ, ŠIROKÁ, TÁBORSKÁ, VALTROVA, VĚTROV,
ZÁMEK,ZÁŘEČÍ.
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost : ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 293,
BECHYNĚ
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášenik trvalému pobytu :
ČECHOVA (295, 296, 297, 299, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,
399), FÁBEROVA (377, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 387,
388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400), LÁZNĚ
(202), LIBUŠINA (160, 161, 163, 165, 166, 169, 181, 185, 186),
NOVODVORSKÁ, PLECHAMR, SÍDL. OBRÁNCŮ MÍRU.
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost : KULTURNÍ DŮM, U NÁDRAŽÍ 602,
BECHYNĚ
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášenik trvalému pobytu :
NA LIBUŠI (611, 613, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622,623,
624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637,
638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651,
652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660)
SENOŽATY
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23,24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 44, 45
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost : KULTURNÍ DŮM, U NÁDRAŽÍ 602,
BECHYNĚ
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášenik trvalému pobytu :
LÁZNĚ (200, 201), NA LIBUŠI (661, 662, 663, 664, 665, 666, 667,
668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680,
681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693,
694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 824, 825, 826,
827, 828, 857, 858, 859), TYRŠOVA, U NÁDRAŽÍ.
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost : KLUBOVNA MO ČRS, U NÁDRAŽÍ 610,
BECHYNĚ
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášenik trvalému pobytu :
LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915,
916, 917, 918, 919, 948, 949, 950), SÍDL. 5.KVĚTNA, ZA
TRUBNÝM, U VODOJEMU.
ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost : DOMOV MLÁDEŽE, PÍSECKÁ 365
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu :
ČECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 264,
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278,
279, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 899, 900, 901, 902, 903, 904,
905, 906, 947), GABRIELOVA, PÍSECKÁ (198, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 261,
262, 275, 357, 358, 365, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 719, 720,
721, 722, 723, 724, 755, 756, 757, 758, 823, 830, 856, 887, 888,
889, 890), ŠKOLNÍ, U STADIONU, ZAHRADNÍ.
ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost : HVOŽĎANY-ŠKOLA
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášenik trvalému pobytu :
HVOŽĎANY
1, 2, 3, 4,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
82, 83, 84, 85.
3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky.
5.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve
volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy
okrskové volební komise.
6.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební
komise hlasování neumožní.
Bechyně, dne 23.11.2000
Jaroslav Matějka, starosta

Upozornění na změnu sídla volebního
okrsku č.5.
Upozorňujeme všechny voliče z volebního okrsku
č.5, že z technických důvodů dochází k změně sídla
volební místnosti pro volební okrsek č.5 (v minulosti
bylo sídlo této komise v budově Jitexu) do klubovny
Místní organizace Českého rybářského svazu v ulici
U Nádraží 610.

Pronájem bytù v èp. 8

Mìsto Bechynì nabízí do nájmu novì rekonstruované byty v domì èp.
8 tzv. Bílý Zvon na nám. T.G.Masaryka v Bechyni.
Byty budou rekonstruovány ve dvou etapách, v první etapì 6 bytù v prvním patøe, ve
druhé etapì 5bytù ve 2. patøe. Jedná se celkem o 11 bytù o výmìøe podlahové plochy
cca 50 m2 Zájemci o pronájem bytu se mohou pøihlásit za pøedpokladu, že pøedplatí
nájemné za užívání bytu dopøedu. Minimální èástka pøedpláceného nájemného èiní
250.000 Kè, (dvì-stì-padesát-tisíc-korunèeských).
Prvních 11 uchazeèù, kteøí podají nejvyšší nabídku, získají právo na uzavøenísmlouvy
o budoucí smlouvì nájemní, pøièemž toto právo trvá 14 kalendáøních dnù ode dne
oznámení poøadí uchazeèù. Oznámení prvním 11 uchazeèùm, kteøí podali nejvyšší
nabídku, bude provedeno písemnì doporuèeným dopisem na adresu uchazeèe
uvedenou v nabídce, ostatním uchazeèùm písemnì obyèejným dopisem. V pøípadì
stejnévýše nìkolikanabídek rozhoduje rychlost zaplacení celénabídnuté èástky.
Uchazeè zaplatí 50.000 Kè (padesát-tisíc-korun ) nejpozdìji pøi podpisu
smlouvy a zbytek nabídnuté èástky je uchazeè povinen zaplatit nejpozdìji do 1
(jednoho) mìsíce ode dne uzavøení smlouvy, v pøípadì platby ze stavebního spoøení
nejpozdìji do3 (tøech) mìsícù odedne uzavøení smlouvy.
Zájemci o pronájem bytu mohou své nabídky podávat osobnì na
podatelnu (sekretariát) mìstského úøadu v Bechyni ( 1. patro budovy
radnice èp. 2, nám. T.G.Masaryka) nebo poslat poštou na adresu
Mìstský úøad Bechynì, nám. T.G.Masaryka èp. 2, 391 65 Bechynì v
dobøe zalepené obálce s výrazným nápisem "Neotvírat bytyv èp. 8" a se
zpáteèní adresou a to nejpozdìji do støedy 15. listopadu 2000 do 11.00
hod.
Nabídka uchazeèe musí obsahovat:
---- výši nabízenéhopøedpláceného nájemného,nejménì však250.000 Kè
---- lhùtu k zaplacení nabídnuté èástky (maximálnì však 1 event. 3 mìsíce)
---- jméno, pøíjmení, rodnéèíslo adosavadní adresu bydlištì uchazeèe, s nímž
bude uzavøena Smlouvao budoucí smlouvì nájemní, event. tel. èíslo pro
rychlé telefonické spojení
---- prohlášení uchazeèe, že se seznámil s podmínkamitohotovýbìrového øízení
a že podáním nabídky tyto podmínky akceptuje,
Mìsto si vyhrazuje právo toto výbìrové øízení zrušit.
Informace o bytech podá investièní odbor mìst. úøadu p. Šonka, p. Šedina a
ostatní informace podá odbor majetkový a právní mìst. úøadu - Dr. Hrušková
tel. 0361/811012
Bechynì 19. øíjna 2000

listopad

2000

1.
Středa

PODZIMNÍ
KONFRONTACE

FRANTIŠEK BLAŽÍČEK
a PETRA ŘÍMALOVÁ
Vernisáž: středa 1. listopadu v 17.00 hod.
Po úvodním slově Josefa Brůčka předvede
František Blažíček body-art, malbu na nahé
lidské tělo.
Výstava potrvá do 29. 11. a bude otevřena
denně po - pá 15 do 17 h, so - ne 14 do 17

4.
Sobota

DĚTSKÝ
COUNTRY BÁL
DROBEK - MIŠ MAŠ
( hudební skupina )

Velký sál / 15.00 hod./ Vstupné: 35,- Kč
Zábavný hudební country program pro děti
s DROBKEM. COUNTRYŠOU
HRY, SOUTĚŽE - MIŠIMAŠIŠOU
Stylové oblečení vítáno.

1.

Středa

FERDA MRAVENEC
V CIZÍCH SLUŽBÁCH
DIVADLO DUHA POLNÁ

Velký sál / Vstupné: 20,- Kč / 8.30 a 9.45 hod.
Veselé příhody pohádkové postavičky podle originálních textů
Ondřeje SEKORY. Divadelní představení plné překvapivých
hereckých a scénických řešení v podání členů DDP.

4.
Sobota

ELDORÁDIO

COUNTRY BÁL

Velký sál / 20.00 hod./ Vstupné: 55,- Kč
Moderuje Kateřina Křížová a o dobrou náladu se postarají skupiny:
PERGAMEN z Českých Budějovic a THE KÝBL z Bechyně.
Předtančení: Country klub Chaos

23.
čtvrtek

HRA O MANŽELSTVÍ

VS / 19.30 hod.
Vstupné: I. místa 160,-Kč, II. místa 140,-Kč/ III. místa 100,- Kč
Hereckým koncertem CHANTAL POULLAIN a JIŘÍHO SCHMITZRA
se dá nazvat česká premiéra nastudované "Hry o manželství"
pod vedením režiséra Ladislava Smočka. Oba herci jsou členy
známého pražského Divadla UNGELT

18.
Sobota

DĚTSKÁ
DISKO SHOW

aneb
PŘÍPRAVA NA SILVESTRA
HRAJE

DJ BOŘEK

Velký sál / 15.00 hod.
Vstupné: 25,- Kč

Kulturní dům, U Nádraží 602, 391 65 Bechyně, tel.: 0361-813338, tel./fax 0361-812433
mobil: 0606-911007, e-mail: kdbech@mbox.vol.cz

KINO BECHYNĚ – PROGRAM NA LISTOPAD
ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ VE 20.00 hod. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
Mládeži přístupno

* Pro děti do 12 let nevhodné** Mládeži do 15 let nepřístupno*** Mládeži do 18 let nepřístupno****

2. čtvrtek, 3. pátek
MICKOVY MODRÉ OČI – Premiéra barevného filmu USA. Začíná to láskou, pokračuje svatbou a konečná je tchán mafián. Ještě lepší
komedie jak Notting Hill. Vstupné 50,- Kč / ** / 98 min.
4. sobota, 5. neděle
ZELENÁ MÍLE – Barevný film USA. Zázraky se dějí na těch nejneočekávanějších místech. Tom Hanks v dramatu podle S. Kinga.
Vstupné 55, Kč / ** / 181 min.
6. pondělí, 7. úterý
PLÁŽ – Barevný širokoúhlý film USA. Někde na Zemi musí existovat poslední Ráj. Leonardo DiCaprio v hlavní roli dobrodružného filmu
režiséra Dannyho Boyla. Vstupné 50,- Kč / ** / 114 min.
9. čtvrtek, 10. pátek
MUŽ BEZ STÍNU – Premiéra barevného filmu USA. Stal se neviditelným a s jeho tělem zmizely i všechny zábrany. Šokující sci-fi thriller
od režiséra Paula Verhovena (Robocop, Total recall, Hvězdná pěchota ). Vstupné 48,- Kč / *** / 114 min.
10. pátek / 17.00 hod.
TITAN A. E. – Premiéra širokoúhlého barevného filmu USA v českém znění. Připravte se na boj o přežití lidstva. Animovaná sci-fi pro
celou rodinu. Vstupné 50,- Kč / * / 90 min.
11. sobota, 12. neděle
JÁ, MÉ DRUHÉ JÁ A IRENA – Premiéra barevného filmu USA v českém znění. Někdy slušňák a jindy vylízaný pako. Jim Carrey v hlavní
roli bláznivé komedie bratrů Farrellyových. Vstupné 55,- Kč / ** / 115 min.
13. pondělí, 14. úterý
GHOST DOG – CESTA SAMURAJE – Premiéra barevného filmu USA. Nejkomerčnější film Jima Jarmusche. Znaky jeho osobitého stylu
v příběhu mystického nájemného vraha. Vstupné 52,- Kč / **** / 116 min.
16. čtvrtek
28 DNÍ – Barevný film USA. Život je pro ní jedna velká párty, ale jen do určité chvíle … Sandra Bullocková hledá nový smysl života.
Vstupné 45,- Kč / * / 105 min.
17. pátek, 18. sobota
MŮJ SOUSED ZABIJÁK – Premiéra barevného filmu USA. Na předměstí Montrealu se právě přistěhoval zabiják. V hlavních rolích
Bruce Willis a Matthew Perry. Vstupné 50,- Kč / ** / 98 min.
19. neděle
ENE BENE – Čes. barev. film. Intim. komed. o nepodstatných věcech, které se stávají podstatnými a naopak. Vstup 45,- Kč/*/ 104 min.
20. pondělí, 21. úterý
DOKONALÁ BOUŘE – Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA. Příroda nemá slitování, pocítíte její zuřivost. V hlavní roli
katastrofického thrilleru George Cloney a Mark Wahlberg. Vstupné 55,- Kč / ** / 125 min.
23. čtvrtek, 24. pátek
GLADIÁTOR – Barevný širokoúhlý film USA. … stane se hrdinou. Historický velkofilm v režii Ridleyho Scotta.
Vstupné 55,- Kč / ** / 149 min.
25. sobota, 26. neděle
AMERICKÁ KRÁSA – Barevný širokoúhlý film USA. … prohlédněte si ji zblízka. Kevin Spacey a Annette Beningová v hlavních rolích
oscarové komedie. Vstupné 50,- Kč / ** / 116 min.
27. pondělí, 28. úterý
PATRIOT - Barevný širokoúhlý film USA . Výpravná, dobrodružná podívaná o hrdinovi amerického boje za nezávislost s Melem Gibsonem
v hlavní roli. Vstupné 48,- Kč / *** / 159 min.
30. čtvrtek
AMERICKÉ PSYCHO – Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA. Portrét mladého, ambiciozního psychopata, který žije, pracuje a
zabíjí v New Yorku. Vstupné 45,- Kč / *** / 102 min.

KULTURNÍ DŮM BECHYNĚ – pátek 1. 12. až neděle 3. 12./ Velký sál a ostatní prostory KD

FAUSTOVÁNÍ – Národní přehlídka loutkářských inscenací pro
mládež a dospělé spojená s dílnou tvořivého loutkářství.

Divákům se představí tyto soubory:
Divadlo Kvelb České Buděj. – První rytíř – Tam u nás se
nikdo nemýlí, Bořivoj –Rakvičkárna, Gogo a Chru – Chru,
Rámus Plzeň – Podobizna, Střípek Plzeň - Havrane z
kamene, Disk-Damu – Legenda - Traciho tygr, Tatrmani –
Zachraňte vojína Kuřátko
Změna programu vyhrazena.

TANEÈNÍ – lekce 3. 11. – 10. 11. – 17. 11. – Vìneèek 24.11.

Desatero diabetika

Poznejte cukrovku tak, abyste jí mohli přizpůsobit svůj život,
nikoliv cukrovku životu.
Nespoléhejte se na to, že víte již o své cukrovce vše,
neustále se vzdělávejte a nové poznatky přenášejte do
běžné denní praxe.
Nenechávejte si své problémy pro sebe, poraďte se s
lékařem.
Mějte na paměti, že správná dieta je základem léčby vaší
cukrovky, i když jste léčeni tabletami nebo inzulínem.
Pokud máte nadváhu, cukrovka se nezlepší, nebudete-li
nadváhu postupně snižovat.
Vytvořte si svůj denní stereotyp, pravidelnost v denním
režimu je předpokladem úspěšné léčby.
Zařaďte fyzickou aktivitu do svého denního programu.
Nezapomeňte pečovat o své nohy. Noste pohodlnou obuv,
vyvarujte se otoků a odřenin.
O všech změnách v užívání léků informujte svého lékaře.
Cukrovku si léčíte kvůli sobě, nikoliv kvůli lékaři.
doc. MUDr. Jan Škrha, DrSc, doc. MUDr. Jindřiška Perušičová
CSc, prof. MUDr. Michal Anděl, Csc

Dne 22. záøí 2000 zemøel ve vìku nedožitých 86 let pan Karel Šašek.

Bechyni tím odešel symbol "starých" Bechyòákù,lidí s vlasteneckým akulturním cítìním,
opravdovým pocitemrodáctví a dobrotou srdce.
Ve své restauraci "U Šaškù" soustøeïoval od dob 1. republiky do pøevratu 1948 studenty,
intelektuály, umìlce, byl organizátorem kulturních akcí a vytvoøil zde neopakovatelnou
atmosféru. Po roce 1948 dával jasnì najevo svùj postoj k novému režimu, až nakonec
strávil nìkolik let ve vìzení. Ale i na tato léta vzpomínal bez hoøkosti jako na svou
"universitu" ve spoleènosti elity našeho národa.
Jako køesan se snažil šíøit kolem sebe jen dobro. To mìlo mnoho dimenzí,
duchovní i materiální pomoc bližním, ohromné kamarádské vztahy, veselí s písnièkami
nad dobrým mokem.A ovšem jehoslužbaBohu vkostele, nikdojistì dlouho nezapomene
na jehozvuèný a procítìný zpìv na kostelním kùru.
Mìl život nejednoduchý, ale urèitì odcházel z tohoto svìta vyrovnaný,
spokojený se svým èestným životem. A jeho poslední skutek? Výzva, aby ti, kteøí se s ním
pøišli rozlouèit na poslední cestì, vìnovali finanèní pøíspìvek místo kvìtinových darù na
opravuvarhanv kostele.
Karle, dìkujeme za vše a nashledanou
všichni vìrní Bechyòáci

Oddíl basketbalu TJ Jiskra Bechyně

Výbornì vstoupili mladší dorostenci Jiskry Bechynì do krajského pøeboru v basketbalu.
Soutìž, kterou hrají spoleènì se staršími dorostenci, zahájili sice porážkou se staršími
dorostenci SŠK Písek 64:92 (Hladký 24, Volek 24, Šimák 16), ale potom již ani jednou
nezaváhali a postupnì porazili mladší dorostence SŠK Písek 76:64 (Hladký 24, Volek 22)
a starší dorostence Vimperku po dramatickém zápase 62:68 (Hladký 33, Šimák 12). Oba
body pøivezli také po suverénních výhrách ze Strakonic a Protivína. Ve Strakonicích
zvítìzili 90:51(Hladký 26, Volek 25) av Protivínì 101:59 (Hladký 33, Zunt 20).
Muži již tak úspìšní nebyli a v zahajovacím kole podlehli Kaplici 66:77 a È.
Budìjovicím 67:80.
Obì soutìže jsou nároèné jak po sportovní stránce, tak také po finanèní, a
proto oddíl dìkuje za finanèní pomocpanu Valentovi – Restauraci na Rùžku a panu Drdovi
– zámeènictví.

Zpráva o činnosti kanoistického oddílu

V letošním roce jsme se zúèastnili nìkolika pro nás již tradièních závodù,
jako jsou slalomy v Táboøe, Sušici, naKøivoklátì, ve Strakonicích a mnohé další. Závodící
èlenové našeho oddílu se pokaždé vraceli s cenami a diplomy za umístìní na pøedních
místech. Na tìchto úspìších se pøevážnou mìrou podíleli M. Háša, P. Pazourek a bratøi
Mìšanové mladší. Pro dva závodníky zaèala vodácká sezóna již v bøeznu a pokraèovala v
prùbìhu jarních mìsícù. M. Háša a P. Pazourek se pravidelnì zúèastòovali závodù
Èeského poháru ve sjezdu na divoké vodì, kdy na nároèných tratích /tanvaldská
Kamenice, Labe pod Špindlerovým mlýnem a další/ v mužské kategorii kajaku
jednotlivcù vybojovali cenné body do národního žebøíèku a zviditelnili tak bechyòskou
kanoistiku mezi oddíly s vrcholovou pøípravou závodníkù. Bìhem roku se podaøilo
rozbìhnout tréninkovou pøípravu nejmladších èlenù ve vìku 7-8 let – pøedžákù. Pøestože
se tito rekrutují z øad dìtí dlouholetých èlenù, jsme vdìèni za každé dítì se zájmem o
kanoistiku, která v dnešní dobì pouze pabìrkuje na okraji sportovní popularity. Další
nové tváøe /nejlépe 1. a 2. tøída ZŠ/ s opravdovým zájmem o náš sport rádi pøivítáme.
Omlazení stávající základny jevíce než nutné.
Dále bylo uspoøádáno nìkolik brigád na údržbu budovy lodìnice a byl
vyèištìn nìkolikaletým odpadem zanesený septik. Prùbìžnì je upravováno blízké okolí
lodìnice. V øíjnu zaèalo pravidelné sobotní saunování /ochlazování tìl v Lužnici/ a také
úterní basketbalové veèery v tìlocviènì keramické školy. Mládeži je v tìlocviènì v zimním
období vyhrazeno sobotní dopoledne zamìøené pøedevším na rozvoj sportovní
všestrannosti.
– PP –

Láznì Bechynì, s.r.o. Vás srdeènì zvou na

VÝSTAVA

Pro velký ohlas výstavy Bechynì – historická a souèasná rozhodl MìÚ
umístit tuto výstavu v prostorách radnice. Výstava bude otevøena ve
druhé polovinì listopadu.
Ze zápisù v knize návštìvníkù: „Buïme hrdí na své mìsto!“, „Žít ve mìstì s
krásným okolím musí být jenom radost!“, Velice dìkuji – omládl jsem.“, „Opìt jsem
zjistila, že moje Bechynì je nejkrásnìjší.“, „Jménem všech skautù a skautek Vám velice
dìkujeme za pøekrásnou výstavu o krásách Bechynì.“, „S výrazem úcty dìkujeme
autorùm a organizátorùmza obdivuhodné svìdectví èasu v rodném mìstì.“, „Vrelávïaka
za krásný zážitok, naše oèi sa pokochali a v duši máme krásný pocit. S té krásné
Bechynì.“,„Dìkujeme zanádhernou vizuální báseò onaší milovanéBechyni.“, Dìkujeme
za krásné pocity domova.“, „Výstavu obdivoval návštìvník z Nitry – Bol som dojatý
výkonom fotografa a znalca Bechynì, hoci pochádzam z rovnakého krásného mìsta na
Slovensku.“
B. Vorlová

Vážení spoluobčané
Po páté bude ve Hvožďanech ve staré škole otevřena již tradiční
„Výstava betlémů“ ve dnech 9. a 10. 12. 2000. Otevřena bude vždy od
9.30 do 17. hod. Na výstavě budou opět nové, dosud nevystavované
betlémy, spolu s těmi, které se Vám v předchozích výstavách líbily.
Nebude chybět ani vánoční pečivo, stromeček a
adventní věnce a budeme se snažit, aby Vás
oslovila i sváteční nálada. Srdečně Vás na tuto
výstavu zveme a těšíme se opět na Vaší
hojnou účast.
L.Pokorný, Hvožďany

SILVESTROVSKOU TANEÈNÍ ZÁBAVU
Místo konání - Láznì Bechynì, 31.12.2000 od 20 hodin. K
tanci hraje MALÁ ØEÈICKÁ KAPELA. Vstupné 500 Kè (aperitiv,
2 veèeøe, kult. program)
inzerce

Nová èerpací stanice PHM
V mìsíci èervenci t.r. zahájila na základì stavebního povolení spoleènost BESTFIN
PLUS, spol. s r.o. výstavbu nové èerpací stanice pohonných hmot, která bude sloužit
motoristické veøejnosti zejména Bechynì aokolí a poskytovat následující služby:

Prodej BA 95 (naturál),Prodej BA 91 (speciál), nafty, bionafty.
Prodej plynu pro motorová vozidla, (prodej plynových lahví pro
domácnost). Ruèní myèka, vysavaè, kompresor. Prodej
spotøebního zboží.
Projekt ÈS PHM odpovídá požadavkùm pro provozování èerpacích stanic a
splòujei zákonem dané požadavky na ekologii a organizaci dopravy.
Spoleènost BEST FIN PLUS, spol. s r.o. již má zkušenosti s výstavboua provozováním
èerpací stanice – v tomto roce postavila a uvedla do provozu ÈSPHM v Nové Vèelnici v
okr. Jindøichùv Hradec.
Obchodním zájmem je pøiblížit se prodejními cenami PHM a služeb úrovni
mìsta Tábor. Spoleènost bude poskytovat slevy ve prospìch dùchodcù, lékaøù, vozù
rychlé zdravotnické pomoci, MìÚ Bechynì, OÚ Sudomìøice u Bechynì, Obvodního
odd. Policie ÈR, Sboru dobrovolných hasièù Bechynì. S velkoodbìrateli budou
uzavírány dohody o odbìru a cenách. Pro odbìratele, kteøí budou mít zájem, zavádíme
systém motivace, pøedstavující bonus 30 hal na každý litr naèerpaných PHM + plynu,
který bude zákazníkovi poskytován formou využívání myèky, vysavaèe apod. (1 žeton na
myèku = 10 Kè, pøi natankování 20 lt je žeton zdarma, (na umytí vozidla potøebuje
zákazník 3-4 žetony).
Otevøenínové ÈS plánuje firma BESTFIN PLUS, spol. s r.o. od 1. listopadu
2000. První dva dny po otevøení bude všem zákazníkùm,kteøí naèerpají jednorázovì víc
než 20 lt PHM poskytnuta sleva 50 hal/ 1 lt. Souèasnì budou všichni zájemci
seznámeni s pravidlyslev a bonusù.
Tìšíme se na Vaši návštìvu.
Za BEST FIN PLUS, spol. s r.o., J. Mikula

Poliklinika Milevsko – nestátní zdravotnické
zařízení přijme do pracovního poměru:

DÌTSKÉHO LÉKAØE, LÉKAØKU
PRAKTICKÉHO LÉKAØE, LÉKAØKU
Optimální pro manželskou dvojici – lze i samostatně.

Nabízíme byt, platové podmínky dohodneme.
Nástup možný ihned.
Písemné nabídky na adresu:

Poliklinika Milevsko spol. s r.o.
Jeřábkova 158, 399 18 Milevsko

Kontakt:

JUDr. Ota Kmoch - 0602/118 670

Podzimní nabídka firmy

ELEKTRO F+F
Chcete bezstarostně telefonovat ve Vašem automobilu i v
roce 2001? Využijte naší mimořádné nabídky montáže
Hand‘s Free sad do vozidla.
Zaváděcí cena na sadu do vozidla s montáží je 5.990.(NOKIA 5110) Lehké sady Hand‘s Free již od 990,- Kč.
V naší prodejně na nám. T.G.M. 21 mimo jiné nakoupíte:
GO telefony Eurotel a Paegas včetně příslušenství.
elektroinstalační materiál (kabely,lišty,zásuvky,svítidla),
domácí elektrospotřebiče (žehličky,varné konvice,
vysavače,boilery), suvenýry, pohledy a dárkové předměty
tel/fax:0361/812294, e-mail: elektrof_f@volny.cz

Rádi bychom tímto zpùsobem podìkovali žákyním 1. základní školy z 9.A tøídy, Lence Nebesaøové a Markétì Kubíèkové za to, že jim dìní kolem nich není
lhostejné, že si všímají vìcí kolem sebe a ze všech sil se snaží upozornit na hrozící nebezpeèí.
Svým chvályhodnýmèinemzabránily možnému vzniku hmotnéškody. Je milé poznání,že není všemvšechno jedno azvláštì tìšíto, žese s tímsetkávámeu mladýchlidí.

Upøímnì dìkují manželé Vadovi

Felicia Magic 2
Kouzelný vùz za kouzelnou cenu

Máme pro Vás zprávu,
která Vás jistì nenechá v
klidu: ještì nikdy nebylo
tak výhodné poøídit si vùz
Škoda Felicia jako právì
teï! Nabízíme Vám toti
akèní model Magic 2,
jeho výjimeènost spoèívá
nejen v bohaté výbavì,
nových metalických

barvách a jedineèných
potahových látkách
Antlia, ale pøedevším v
tom, e Vaše zákaznická
výhoda (tedy peníze,
které ušetøíte) èiní plných
40 000 Kè! Neváhejte
proto s návštìvou našeho
autosalónu a získejte vùz,
v jeho základní výbavì

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

je napøíklad airbag øidièe,
kola z lehkých slitin,
pøední mlhovky,
elektrické stahování oken,
koený paket èi centrální
zamykání s dálkovým
ovládáním a alarmem.

PORADÍME
VÁM PØI VAŠÍ
VOLBÌ. PRO
ZKUŠEBNÍ
JÍZDY VOLEJTE:
0602/149489

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

Mìstský zpravodaj è.9/2000, den vydání: 30.10.2000.. Mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì, IÈO: 00252069, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65.
Vychází v Bechyni 1. den v mìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97. Náklad 2100 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 Planá n.Luž, tel. 0361-259680.

