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Sbohem dvacáté století
Pomalu konèí století pøevratných událostí, vynálezù, století nadìjí i
zklamání. Jakébylo 20. století? Co nám pøineslo, co vzalo? Jací byli lidé
20. století a jací jsme my na jeho konci? Èím jsme pøispìli k vytvoøení
lepší spoleènosti, k vzájemnému porozumìní mezi lidmi? Co jsme po
sobì zanechali?
Dvacáté století pøineslo dvì svìtové války, dvì pokoøující okupace, dvì
pokoøující diktatury, pøineslo i tøíbení charakterù. Pøineslo první
republiku, euforii z jejího vzniku, smutek z jejího rozdìlení, její
znovuzkøíšení i její znovurozdìlení. Naše století bylo provázeno
bojem o demokracii - bojem, který nikdy neskonèil a nikdy neskonèí,
bojem o demokracii v nás. Ani v posledním roce si neumíme
demokracie vážit a s demokracií žít, s demokracií zacházet. Stihneme
to ještì do konce století?
Jakkráèelo dvacáté stoletínašímmìstem?
Køižíkova elektrická dráha z poèátku století otevøela obyvatelùm
našeho mìsta nejen novou cestu po železnici, ale i novou cestu
myšlení. Vzedmutí prvních let republiky nechalo vyrùst kolonii
rodinných domù na bývalé panské zahradì v “Kolonii”, dnes Køížíkova
ètvr�. V roce desátého výroèí republiky pøeklenul údolí Lužnice smìlý
oblouk odvážné mostní konstrukce ing.Viktory. První polovina našeho
století byla doprovázena vznikem øady spolkù a kroužkù. Vznikaly
okrašlovací spolky, studentské kroužky, spolky vojákù a invalidù, kluby
Ès.èerveného køíže, sportovní kroužky a kluby, pìvecká a hudební
sdružení. Vìrným prùvodcem a spoleèníkem bechyòských obèanù byl
èasopis “Láznì Bechynì - list k podpoøe lázeòského a turistického
ruchu na Bechyòsku”. Èasopis redigoval uèitel Rudolf Burian, tiskla a
vydávala tiskárna Františka Hankety v Bechyni. Èasopis nejen
podrobnì informoval o dìní ve mìstì a regionu, ale svým zamìøením
podporoval a šíøil víru v život a ve schopnost lidí. “Nikdo není tak slabý,
aby nemohl být užiteèný celku. Nejhloupìjší program do budoucnosti
je závist” píše se v úvodním èlánku lednového èísla z roku 1931.
Podobný èasopis by slušel našemu mìstu i dnes. Najde Rudolf Burian
své pokraèovatele mezi dnešními uèiteli? Druhá svìtová válka s sebou
pøinesla nejen obìti, ale i útlum pøedcházejícího vzepjetí. Krátká byla
doba svobodného vydechnutí po roce 1945. Procesy padesátých let
zasáhly i naše spoluobèany a vnesly mezi lidi podezírání, nedùvìru a
strach. Tìch nìkolik zbývajících svìdkù této doby: Karel Šašek, Zdenìk
Kramáø,Dr.Pavel Stašek nadálev sobìnesehoøkost tìchto let.
Sedmdesátá léta s vlnou tzv. normalizace vyhání øadu lidí ze
zamìstnání, uèitele ze škol a dále, zøejmì vìdomì, køiví charaktery,
pìstuje nedùvìru mezi lidmi a vede k odchodu z mìsta i z vlasti
muzikanta Evžena Ilína, uèiteleMadìry…
Jen tìžko se spoleènost zotavuje z tìchto let a ani dnes, deset let po
novém svobodném vydechnutí, se nezbavila svých neduhù. Náš život
èasto provází záš�, závist, honba za penìzi, neúcta k lidem i vìcem
kolem nás. A tak zatímco generace pøed námi zakládala okrašlovací
spolky ke zvelebení obce, jsme my dnes svìdkem úmysleného nièení
všeho, comá zkrášlovat našemìsto. Atak vidímekolem sebe ponièené
odpadkové koše, polámané tabule, poèmárané zdi a ani bronzová
socha Fr.Køižíka v parkuneodolala svodùmsouèasnýchvandalù.
Podaøí se nám odstranit v nás samých pýchu, záš�, závist, sklony k
nièení a vstoupíme do nového století atisíciletí jako lepší lidé?

Mistrovství České republiky v karate.
Vyvrcholením celoroční snahy všech žáků karate nejen v Bechyni, ale
v celé České republice, je účast na Mistrovství republiky v karate. Ne
všichni žáci se ho mohou zúčastnit. Kromě celoroční snahy v “dojo”
(tělocvičně), se musí cvičenci zúčastnit několika předkol na národní
úrovni a jsou-li v těchto soutěžích úspěšní, mohou se nominovat na
Mistrovství republiky. Za bechyňské karate to byli za rok 1998: Simona
Vontorová, Jiří Hanáček, Aleš Michal, Miroslav Ptáček a Petr Cibulka.
Oproti minulým letům, kdy úspěchů dosahoval jen Petr Cibulka v
kategorii seniorů, v roce 1998 jsme dosáhli i výrazných úspěchů v
kategorii starších žáků, kde Jiří Hanáček získal skvělé třetí místo v
Kumite (zápase) a Simona Vontorová, ve velké konkurenci starších
žákyň, dosáhla čtvrtého místa v Kata (soubor cvičení v sestavách).
Náš úspěch dovršil Petr Cibulka se skvělým třetím místem v Kumite
seniorů.
Myslím si, že bechyňský oddíl karate, který jako jeden z mála
sportovních oddílů v Bechyni soutěží i na republikových soutěžích,
rozhodně neudělal Bechyni ostudu. Naopak svým umístěním na
stupních vítězů dokázal, že sportovat na vysoké úrovni se dá i v malém
městě.

M.B.

Program drogové prevence na ZvŠ v Bechyni
Na konci roku 1998 probìhlo na ZvŠ Bechynì odpoledne her a
soutìží. Tuto akci uspoøádali uèitelé v rámci programu drogové
prevence. Dìti soutìžily ve støelbì ze vzduchovky, v košíkové, v hodu
na cíl, ve zdravovìdì. Po skonèení soutìží bylo celé odpoledne
zhodnoceno, vyhlášeny výsledky a odmìnìni nejen ti nejlepší, ale i ti,
kteøí se jen zúèastnili.

Hana Nìmcová

Z jednání mìstského zastupitelstva
Mìstské zastupitelstvo na svém jednání dne 12.1.1999

rozhodovalo o zmìnì v zástavì k zajištìní pohledávky obchodní
spoleènosti ERDING a.s.Brno za poskytnutý leasing a úvìr na investice
do tepelnéhohospodáøství.

Mìsto Bechynì vlastní 1 455 akcií Jihoèeské plynárenské a.s.
a 5 732 akcii Jihoèeské elektrárenské a.s. a právì tìmito akciemi
zajiš�ovalo leasing .Vzhledem k možnosti prodat tyto akcie se mìstské
zastupitelstvo muselo zabývalo otázkou, jakou formou zajistit
pohledávku, aby bylo možné uvolnit akcie k prodeji. Proto mìstské
zastupitelstvo rozhodlo o zajištìní pohledávek nemovitostmi èp.301,
èp.12 a èp.169.

Na svém jednání dne 20.1.1999 již zastupitelstvo rozhodlo o
prodeji tìchto akcií a pøevodu akcionáøských práv na kupujícího vèetnì
zastavení akcií ve prospìch kupujícího k zajištìní zálohy na kupní cenu.
Za jednu akcii byla stanovena kupní cena minimálnì 2 600,-Kè. Kupní
cena bude zaplacena nejpozdìji do 30 dnù od podpisu smlouvy.
Zároveò zastupitelstvo rozhodlo i o prodeji akcií Vak JÈ a.s. za cenu
2.150,- Kè , kterýchmìsto vlastní 634 kusù.

TJ BULLDOGS Bechyně - volejbalový oddíl
zve všechny nové zájemce o tento sport do velké tělocvičny

nové školy:

Čvrtek dospělí: 19.00 - 21.00 p.Urbánek, Mik
žactvo: 17.00 - 19.00 p.Volf

Sobota dospělí: 17.00 - 19.00

Sportovní centrum ”STADION”, které je v pronájmu TJ BULLDOGS,
zve všechny sportovce k návštěvě. V současné době toto zařízení
využívají následující oddíly:
Florball - ”Rakeťáci” (středa, sobota) - p.Fuka
Florball - ”FC Leader” (pondělí) - p.Ingr
Florball - ”ASPV” (úterý) - p.Ingr.J.
Florball - ”Bulldogs” (pondělí, pátek) - p.Mik P.
Střelecký oddíl (středa, čtvrtek, pátek) - p.Trešl
Aerobic (úterý, čtvrtek) - sl. Bakulová
Oddíl sebeobrany (úterý, čtvrtek) - p.Mik P.

Posilovna (pondělí - pátek 17.00 - 20.00 hod., 10 Kč/hod.)
Klubovna + bufet (pouze pro sportovce)
Kulečník, šipky

Další služby:



Jen tak tak ...
I. Jihočeská divize - 20.12.1998 - V. kolo

Šachový spolek Zajíček Bechyně 4
SpojeČ. Budějovice 4

Když k nám pøijedou Spoje , je to vždycky trošku sláva. Je to
soupeø dost silný a každému nepøíjemný a hlavnì -má na soupisce dámu. A
ne ledajakou. Je to naše dlouholetá jednièka mezi ženami, reprezentantka a
jednu dobu takéèlenkaprvní svìtové desítky (!!) Eliška Richtrová! A ona také
poslednípøedvánoèní nedìli knám doBechynì pøijela .

Pøedvánoèní mumraj však našemu týmu moc pohody nepøinesl.
Sezónu máme bájeènì rozjetou a trochu nás to zavazuje, ale sem tam nìjaká
nemoc èi starost trošku rozhodí a - už to není ono. Tenhle zápas se nám
prostì nepovedl Rozehráváme to tak blbì, že brzy to vypadá na pìknou
nakládaèku. Naší. Brzo remizuje Vašek Hašek a je rád, že tomá za sebou. Pak
je chvíli klid a už se vezeme. HonzaMarek se tak dlouho motal, až se zamotal
a další mínus pøidává po nepovedené partii Štefan Bernáth. Menší vyjasnìní
pøináší remíza Vráti Š�astného. I on zahájení nezahrál zrovna zázraènì , pak
ale soupeø chybil, následovala dost pøekvapivá obì� figury a soupeø, než aby
poèítal nespoèítatelné, radši bral remízu opakováním pozice. Mezitím Pavel
Houdek trpìlivì sbíral soupeøovi jednoho pìšáèka za druhým a s úsmìvem
sobì vlastním vyhlížel rychle se pøibližující výhru. A pak byla sláva veliká. Na
první šachovnici Pepa Janeèek poráží paní Richtrovou!! Tìch vykøièníkù by
tam mohlo být i víc, je to bájeèný úspìch . Ani Pepíkovi se zahájení zrovna
nevyvedlo a po chybném tahumìl asi následovat tvrdý trest. Eliška mìla na
výbìr tøi možnosti, a jak už to bývá, ke dvìma vyhrávajícím zákonitì patøí i
jedna moc špatná. No a ta se také na šachovnici objevila, Pepík šanci už
nepustil a sláva veliká byla na svìtì. Tihle dva už spolu pìkných pár partií
odehráli, ale tohle bylo první Pepovo vítìzství. Je pašák! Další dvì partie už
ale nevìští nic dobrého.VašekAbsolon evidentnì tahá za kratší konec a Lojza
Bartoš bude moc tìžko prorážet pevnou blokádou. Leè - všechno je možné.
Vašek bojuje, daøí se mu pøekonat hodnì obtíží a pak neš�astnì pøehlíží
záchranu a partie je fuè. Zbývá víra v Lojzovu fantazii a schopnosti.
Manévrování nemá konce, soupeøi se dokonce daøí zaktivizovat a pozor -
získává dokonce i pìšce! Pak ale pøišla umnì nastražená léèka, kterou
soupeø v rychle ubíhajícím èasu neprohlédl, a smrtící proniknutí vìže
vyhrává!Po sedmi hodinách hry!

A tak jsme zase neprohráli, i když tentokrát to bylo o hubu. Dámy
prominou. Pøíští kolo hrajemeaž ponovémroce 17.1.99 sTáborem“B”.

Konèí rok 1998 a pro nás, bechyòské šachisty, èleny Šachového spolku
Zajíèek Bechynì to byl rok nadmíru úspìšný. Hnedpo novém roce jsme sice
prohráli v Sezimovì Ústí, v dalších zápasech jsme pak ale zaznamenali 4
remízy a 7 vítìzství. K tomu pøidejme2.místo družstva nabechyòské blicce a
1.místo družstva v regionálnímrapid - šachu. Pak ještì pár dobrých výsledkù
v turnajích jednotlivcù - prostìbylo to fajn .
Konèí ale i rok, kdy jsme i my zažili chvíle neopakovatelné radosti a štìstí,

které rozhodnì stojí za to si teï, v samém konci roku pøipomenout. Ne, nešlo
o šachy. Od 13. do 22. února 1998 žil celý národ hokejem. Vrátily se èasy,
kdy vítìzství hokejového týmu bylo považováno za nìco víc, než jen
sportovní utkání Bylo povýšeno na èest nejvyšší, vìc národní hrdosti. V
podnicích se moc nepracuje, ve školách se moc neuèí - všichni jsou
myšlenkami na druhé stranì zemìkoule, kde v dalekém NAGANU parta 25
klukù reprezentuje bájeèným zpùsobem naši malinkou zemi. A když
postupnì náš tým “národních hrdinù” ve ètvrtfinále poráží sebevìdomou
Ameriku, v semifinále hrdou Kanadu, èeká nás ve finále soupeø
nejprestižnìjší -Rusko!
V celé republice se zastavil èas! Hospody jsou v nedìli 22.2. otevøené od 5

hodin ráno a v 5,30, kdy zaèíná velké finále, se rozdává první pivo - a je plno!
Všude státní vlajky, panuje slavnostní nálada. Nervozita narùstá, èas bìží,
nervy teèou a poøád je to 0 : 0. A pak to pøišlo - 11 minut pøed koncem Petr
Svoboda propálil všechno a celá zemì jásá - vedeme 1 : 0! Je to k zbláznìní,
všichni øvou, vìtšinou ani neví co. Naši kluci døou, urèitì cítí, co se dìje
doma. Všichni jsou chváleni, opìvováni ale jeden z nich jenade všechny. Bez
nìj by tohle všechno urèitì nebylo a všichni to vìdí. Pøi každém nebezpeèí
pøed naší brankou také všichni jen nevìøícnì kroutí hlavou, øve se “skvìlý,
paráda, výbornì, Hašíèek pán” a jsou strašnì rádi, že tenhleten kluk, tenhle
Hašek, jenáš. Že je Èech .
Vydržel to Hašek, vydrželi to i ostatní a doma v Èechách, se hodnì, hodnì

moc slavilo. A taky breèelo! Štìstím - a právem! Tìch fantastických 10minut
napìtí, radosti a pak ten pocit vítìzù - to je vzpomínka na celý život. Po dlouhé
dobì zase byla vìtšinaÈechùpyšná na to, že jsou Èeši. Kluci, dìkujeme!!

A my všichni si pøejme víc takového štìstí, radosti a sounáležitosti.
Zapomeòme na zlobu, nenávist a záš�. Chovejme se k sobì jako v tìch
krásných únorových dnech roku 1998, roku, který nám pøinesl tu ohromnou
radost a zrovna konèí. A do toho roku nového si pøejme nejenom hodnì
úspìchù sportovních, ale i pracovních a hlavnì osobních. K tomu patøí
samozøejmì štìstí, dobrá nálada, pohoda a klid a pøedevším zdraví .
A tohlevšechnopøejeme my, bechyòští šachisté, i Vám.Mìjte se hezky.

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA ÚNOR 1999

1. pondělí , 2. úterý / 20.00 hodin / Vstupné 43,- Kč / 114 min.

4. čtvrtek / 20.00 hodin / Vstupné 33,- Kč / 80 minut

5. pátek , 6. sobota / 20.00 hodin / Vstupné 33,- Kč / 94 min.

7. neděle , 8. pondělí / 20.00 hodin / Vstup: 40,- Kč / 84 min.

9. úterý / 20.00 hodin / Vstupné 31,- Kč / 90 minut

11. čtvrtek , 12. pátek / 20.00 hod. / Vstup: 40,- Kč / 110 min.

13.sobota , 14.neděle / 20.00 hod. /Vstup: 38,- Kč / 92 min.

14. neděle / 17.00 hodin / Vstupné 31,- Kč / 65 minut

15. pondělí, 16. úterý / 20.00 hodin / Vstup: 38,- Kč / 115 minut

18.čtvrtek, 19.pátek / 20.00 hodin / Vstup: 40,- Kč / 127 min.

20.sobota, 21.neděle / 20.00 hod. / Vstupné 43,- Kč / 85 min.

22. pondělí / 20.00 hodin / Vstupné 38,- Kč / 107 minut

23. úterý / 20.00 hodin / Vstupné 31,- Kč / 106 minut

25. čtvrtek / 20.00 hodin / Vstupné 37,- Kč / 115 minut

26. pátek / 20.00 hodin / Vstupné 43,- Kč / 120 minut

27.sobota, 28.neděle / 20.00 hodin / Vstup: 55,- Kč / 172 min.

28. neděle / 17.00 hodin / Vstupné 43,- Kč / 95 minut

ČAS DLUHŮ

ATLANTIS

POZOR NA HARRYHO !

MAFFIÓSSO

KIDS

JE TŘEBA ZABÍT SEKALA

UTOPENEC NA ÚTĚKU

ŠMANKOTE, BABIČKO, ČARUJ !

ZAKÁZANÉ OVOCE

NEPŘÍTEL STÁTU

DR. DOLITTLE

MERCURY

CHOBOTNICE

MĚSTO ANDĚLŮ

VĚČNÝ PŘÍBĚH

SEZNAMTE SE, JOE BLACK

PRINC EGYPTSKÝ

Ledacos bychom odhodili, kdybychom se nebáli, že to jiný zvedne
... V hlavních rolích Lucie Bílá, Ivana Chýlková a Karel Roden.

Volné poetické pokračování “Magické hlubiny” s mořskými
živoč ichy v hlavních rolích a s úžasnou hudbou E. Serry.

Neurotický spisovatel se snaží řešit svoje problémy, zábrany,
posedlost sexem a pochopit lidi kolem sebe... Hvězdné herecké

obsazení. Režie Woody Allen.

Bláznivá komedie od tvůrců “Žhavých výstřelů a Bláznivých střel”.

Trochu intimní pohled do života dnešní americké mládeže.

Příběh o muži, který se stane proti své vůli najatým vrahem.

Leslie Nielsen v nejbláznivějším případu FBI. Parodie na filmy,
které jistě znáte

O hodném Jakubovi, krásné Klárce a roztomilých strašidlech.

Protiklady se přitahují. V hlavních rolích kriminální komedie
George Clooney a Jennifer Lopezová.

Will Smith a Gene Hackman v explozivním akčním thrilleru od
producenta Skály a Armageddonu.

Hvězda Eddie Murphy jako doktor, který rozumí řeči zvířat.

Kód, který nelze dešifrovat. Chlapec, který zmizel. Agent, kterého
nikdo nezastaví. V hlavní roli Bruce Willis.

Z bezedných hlubin Jihočínského moře vyplouvá neznámá
obluda, aby zaútočila na pasažéry luxusního výletního parníku.

Nikdy nevěřila na anděly, dokud se do jednoho nezamilovala.
Nicolas Cage a Meg Ryanová v hlavních rolích romantického

filmu.

Drew Barrymoreová v novém zpracování pohádky “ O Popelce”.

Musíme tam všichni ... V hlavních rolích romantické komedie
Brad Pitt a Anthony Hopkins.

Jeho síla je skutečná, jeho příběh je věčný, jeho čas nadchází.
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Adresa

ODPOVĚĎ NA HÁDANKU

Jméno a věk

PØEHLED

VÝSTAVY

PRO DÌTI

PLESOVÁ SEZONA 1999

TANEC

5.2.- 7.2. 1999 - “PERLENÍ”
13.2. 1999 - Keramický ples zaměstnanců a.s. JIKA
20.2. 1999 - Rybářský ples
27.2. 1999 - Pohádka pro děti - Popelka
27.2. 1999 - Diskotéka

pátek 15.1. - neděle 7.2.1999 / Výstavní síň KD / Vstup: 5,- Kč

Otevřeno: Po-Pá: 15.00-17.00 hod., So-Ne: 14.00-17.00 hod.
středa 10.2.- pátek 12.3.1999 / Výstavní síň KD / Vstup: 5,- Kč

Otevřeno: Po-Pá: 15.00-17.00 hodin, So-Ne: 14.00-17.00 hod.

sobota 27.2.1999 / 15.00 hodin / Velký sál KD / Vstup: 20,- Kč

“DIVADLO NA KRÁLOVSKÉ CESTĚ PRAHA” si připravilo pro děti
hru podle známé pohádky, kde využívá možnosti dřevěné loutky,
herecké improvizace a zpěvu. Pohádka má hluboké citové
zabarvení a tím probouzí zájem jaku dětí, tak u jejich rodičů.

sobota 13.2. 1999 / 20.00 hodin / Prostory KD /

Ples zaměstnanců a.s. JIKA. K tanci a poslechu hraje MELODIE z
Týna nad Vltavou.
sobota 20.2. 1999 / 20.00 hodin / Prostory KD /

K tanci a poslechuhraje taneční orchestrTOPAS Č.Budějovice
sobota 6.3. 1999
sobota 20.3. 1999
sobota 27.3 1999
sobota 24.4. 1999

pátek 5.2 - neděle 7.2. / prostory KD /
Již V.ročník klasických divadelních amatérských souborů, hrajících
klasické texty klasickýmzpůsobem.

pátek 5.2.
19.30 - 22.10 /Velký sál/ Vstupné : 20,-Kč

Rádobydivadlo Klapý
Ladislav Valeš volně podle Ingmara Bergmana:

sobota 6.2.
9.00 - 10.30 Povídání o viděném (Ježíšek už dávno...)
10.30 - 12.00 /Velký sál/ Vstupné: 20,-Kč

Lužnice Bechyně -
12.00 - 13.30 oběd
14.30 - 16.30 Povídání o viděném (Tulák po hvězdách)
17.00 - 18.05 /Malý sál/ Vstupné: 15,-Kč

Aureko II, Ostrava

18.10 - 20.00 večeře
20.00 - 21.25 /Velký sál/ Vstupné: 20,-Kč
Daž Praha

22.00 - 23.00 Povídání na notu “Jak pak je dnes u nás doma” čili
představování (max. do 23.30) a nabírání poznatkůa zkušeností ze
života souborů
neděle 7.2.
9.30 - 12.30 Povídání o viděném (Andělům na zem padlých,
Jubileum ...) s možností vyzkoušet si prakticky “jak na to”
12.30 - 13.00 Závěr Bechyňského perlení 1999

sobota 27.2. 1999 /Velký sál KD/ Vstupné 35,-Kč
DISKOTÉKA - hraje DJ Shimansky

TATRMANSKÉ HROMÁDKY A DALŠÍ

EVA STEINBACH - OBRAZY, GRAFIKA

POPELKA

KERAMICKÝ PLES

RYBÁŘSKÝ PLES

HASIČSKÝ PLES
MATURITNÍ PLES SPŠK
DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
PLES “PIVNÍ PERUTĚ"

Návrh programu:

Ježíšek už dávno ... (Fanny a Alexander)

Jack London: Tulák po hvězdách

Zuzana Vobecká: Andělů na zem padlých ...

Anton Pavlovič Čechov: Jubileum, Labutí píseň medvěda

PERLENÍ - přehlídka divadelních amatérských souborů

Změna programu vyhrazena.

ODEZVA
Na otevøený dopis vedoucího kulturního
domu, adresovaný prezidentu, vládì,

parlamentu a senátu
Èeské republiky reagoval nejenom ministr kultury Pavel Dostál ale i
vìtšina deníkù mimo jiné MF DNES, SLOVO, JIHOÈESKÉ LISTY,
MILEVSKÉ NOVINY, TÝDENÍK ROZHLAS, ÈTVRTLETNÍK - TÁBORSKÝ
GEJZÍR ...
Na dopis reagovali zainteresovanì i soukromé osoby a dovolujeme si
Vámnabídnout k pøeètení jedenz nich .

Vážení spoluobèané, dovolil jsem si i já nahlédnout do “otevøeného
dopisu” pro pana prezidenta a vládu ÈR, senát i parlament. ( jedná se o
zamyšlenínad rozpoètempro resort kulturynaší spoleènosti )
ProstøednictvímMìstského zpravodaje Bechynì - leden, ale i denního

tisku se mi tento dopis dostal do rukou, ale hlavnì do mého myšlení a
musím reagovat.
Odpovídám panu Josefu Brùèkovi dle svého životního pøesvìdèení a

zcela souhlasím s jeho kritikou, stavem i prognózou široké spoleèenské
kultury vnaší zemi.
Na dùkaz svého souhlasu k vyslovené pravdì a dalšímu smyslu naší

kultury chci zdùraznit a stále všechnypøesvìdèovat !
Nezapomínejme !
KULTURA JE ZÁKLADEM SPOLEÈNOSTI A DEMOKRACIE !

Je tím nejdùležitìjším v rozvoji života èlovìka a jeho mravního
formování. Je pøece pro nás dávno nepøijatelná teze: “ Kultura jako
nadstavba !”
KULTURANENÍNADSTAVBOU,ALE ZÁKLADEMSPOLEÈNOSTI !!

Kultura je pro lidstvo stejnì dùležitá jako hmotné prostøedky.
Ekonomika tedy není nadøazena kulturním potøebám èlovìka, ale spíše
naopak. A samozøejmì nesmí býti zasahováno do tvùrèí svobody
umìlcùa tím celé národní i lidské umìlecké kultury.
KULTURAMUSÍ BÝTNAPROSTOSVOBODNÁ!
Vládaanipáni poslanci se tøeba ani neozvou, ozývám se tedy já !

Investujmedo èlovìka, národu se to vyplatí !

Emeritní kulturní dùchodce,
Milan Dvoøák

SOUTÌŽ
Na lednovou hádanku odpovìdìlo správnì všech 11 soutìžících.
Vìcnou cenu vyhrála paní Božena Výrutová z Bechynì. Správná

odpovìï “Bøíza”.

Od mìsíce února probíhá nová soutìž “Poznejte autora pøísloví
nebo citátu”. Soutìž se týká známých èeských pøísloví od slavných

a známých èeských autorù. Únorová hádanka:

Odpovìdi zasílejte do 15. února 1999 na adresu Kulturního domu.
Jméno výherce a správnou odpovìï se dozvíte v bøeznovém

kulturním kalendáøi.

“Všude, kde je blbec, je nebezpeèno”

mailto:e-mail:kdbech@mbox.vol.cz


Pronájem garáže

Kdo vykope

Pronajmu dlouhodobì garáž v Bechyni Na Libuši od
1.4.1999.

malým bagrem pøívod na elektriku na zahradì v
Nuzicích?

tel.: 019/527563

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/cm ) poštou, na tel. 0361/811012 a 811490 nebo na e-mail: mubech@mbox.vol.cz2

Tisk RUDI reklamní studio, tiskárna Tábor - tel: 0361/25 96 80

Josef HUBÁÈEK
Autodílna

oznamuje zmìnu místa provozovny:

(poslední objekt vpravo smìr Hvožïany)
nová adresa - Bechynì 961

tel.: 0361 / 812010
Jsem plátcem DPH.

AUTOSERVIS
NOVOTNÝ
s. r. o.

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

Vezmìte si od nás 20 000 Kè!

Neváhejte - platí
pouze do 31.3.1999!

Neváhejte, máte jedineènou pøíležitost. Vlastníte-li
starší pojízdný vùz Škoda 1 000 MB, 100 nebo 110 a
koupíte si u nás nový vùz Škoda - modelový rok 1998,
dostanete odnásna
Váš vùz musí mít platný technický prùkaz a zaplacené
zákonné pojištìní. Zajímavý je i Škoda Leasing od
Škofinu.

protiúèet 20 000Kè.

ŽIVOTNÍ JUBILEA - ú n o r 1999
75 let Havlová Cecilie

Kotěšovcová Libuše
Sedlář Ladislav

76 let Pátý Jaroslav
Třešňáková Marta
Zahrádka Bedř ich

77 let Grohová Jarmila
Šplíchalová Anna

78 let Karochová Karolína
Kološková Marie
Sojková Jana
Vanek Pavol

79 let Bohuslavová Anna, Prunerová Ludmila
80 let Hasalová Vlasta, Kotěšovec Václav

Kynclová Anežka
82 let Pekárková Jarmila
83 let Suchanová Růžena
84 let Tomková Anežka
85 let Poláková Anna, Sasková Milada, Blažková Marie
86 let Hanousková Marie
88 let Brandejsová Marie

Horová Karolína

Pospěchová Radka, Štefan Daniel

Navždy nás opustili

Vítáme nové bechyòské obèánky


