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Vážení spoluobèané,
velice rychle se blíží závìr roku 1999 a vìtšina znás zaèíná hodnotit, jaký rok to
vlastnì byl. Byl dobrý, nebo špatný? Èekali jsme od nìj víc, nebo jsme
spokojenis tím,èeho jsme dosáhli?
Tyto a podobné otázkymì pronásledují dnes a dennì, protože pro mì osobnì
to byl rok, který v mémživotì znamená obrovskou zmìnu. Vše je pro mìnové,
jiné, musím se zabývat problémy, které semì døíve netýkaly. Zpoèátku jsem se
velice bránil funkci starosty, nechtìl jsem o svém pùsobení na radnici ani
slyšet. Chtìl jsem za každou cenu zùstat ve školství, byla to práce, kterámì v
plnémíøeuspokojovala, bavila, dodnes mi chybí moji žáci a jsemmoc rád, když
je potkávám a oni mi sdìlují své zážitky ze školy a jakýmkoliv zpùsobem mi
dávají najevo, že na mì nezapomnìli. Musím konstatovat, že se tìším, až se
opìt do školy vrátím a postavím se pøed školní lavice a pøed zvídavé oèi dìtí a
zaèneme spolu hrát tu nekoneènou a stále se opakující hru na vzdìlávání,
výchovu,na život jakoby naneèisto.

Na druhé stranì se musím pøiznat i k tomu, že svého rozhodnutí pøijmout tak
zodpovìdnou funkci, jakou nyní zastávám, v žádném pøípadì nelituji a jsem
rád, že jsem ten rozhodující krok pøed rokem udìlal. Nedokáži samozøejmì v
této chvíli zhodnotit, jestli svoji práci dìlám dobøe, nebo špatnì, to musíte
udìlat vy, bechyòská veøejnost, ale mohu øíci, že je to práce velice zajímavá a
pestrá a že mi pøinesla spoustu nových zážitkù, seznámil jsem se s øadou
nevšedních lidí, poznal jsem, kohomohu dál považovat za svého pøítele nebo
kamaráda, a to jepromìvelmi cenné.

Mìl jsem pochopitelné obavy, jak mì pøijme kolektiv novýchspolupracovníkù,
po roce svého pùsobení na radnicimohu s klidným svìdomím prohlásit, že to
byly obavy liché, že mi úøedníci mìstského úøadu pomohli pøekonat poèáteèní
potíže a že jsou pøi øešení všech problémù velice vstøícní a svoji práci
vykonávají zodpovìdnì a já bych jimchtìl za tento pøístup touto cestou veøejnì
podìkovat.

Nechci zde vyjmenovávat, co se nám povedlo a co se nám nepovedlo, chtìl
bych jenom øíci, že všechno záleží na lidech a na jejich zodpovìdnosti. Øada z
nás si stále myslí, že demokracie pøináší každému z nás jenom práva, ale je
nutné, abychom vìdìli, že demokracie jsou pøedevším povinnosti, které musí
každý z nás plnit, a pravidla, která musíme dodržovat. Bohužel jsoumezi námi
lidé, kteøí to ještì nepochopili a kteøí myslí jenom na sebe, jdou nesmlouvavì
pouze za svým prospìchem,pod pláštíkem populismuse snaží získat prosebe
výhody, jsou arogantní, zlí, jejich jediným cílem je ublížit. Takových lidí je mi
upøímnì líto, protože nemohou býtš�astní a spokojenía ti byse pøedevšímmìli
nad sebou zamyslet a pokusit se zmìnit svùj život a své myšlení. Závìr
letošníhoroku avstupdo rokunového je pro to neopakovatelnou pøíležitostí.

Dámy a pánové, zanedlouho vstoupíme do roku 2000, do onoho magického
roku, který je opøeden ohromným množstvím nejasností, obav, ale i nadìjí.
Dovolte mi proto, abych vámvšempopøál klidné, spokojené a š�astné vánoèní
svátky, pøíjemnou a nièím nerušenou vánoèní atmosféru, do nového roku
hodnì zdraví, štìstí a úspìchù ve vašem osobnímživotì i v zamìstnání.

Jaroslav Matìjka

SLOUPEK STAROSTY Bechynì má nový mìstský prapor
Mìstský prapor - symbol patriotství a mìstské svébytnosti

má od 27.øíjna, pøedveèeru výroèí založení samostatného
Èeskoslovenska, i naše mìsto. Prapor tvoøí tøi vodorovné pruhy, z
nichž prostøední je žlutý a dva krajní modré (jak jste se už mohli na
vlastní oèi na budovì radnice pøesvìdèit). Autorem praporu je
bechyòák dr.Milouš Rùžièka z AJG, který se podle svých slov snažil
vycházet z barev obsaženýchv historickémznakumìsta.

Samotný slavnostní akt pøedání praporu mìstu patøil k
významným událostem pro ty, kteøí se alespoò trochu cítí jako
Bechyòáci. Tìch se však ve støedu 27.øíjna odpoledne sešlo pøed
radnicí jen nìkolik desítek. Bylo však potìšující, že nazvýšení prestiže
této akce se podíle i pøíslušníci Armády Èeské republiky, zástupci
našeho Sboru dobrovolnýchhasièùa dokonce i oddílmístního Junáka.
Po úvodním slovì pana starosty promluvil i zástupce Poslanecké
snìmovny Parlamentu dr.Zvìøina, který také prapor Jaroslavu
Matìjkovi za potlesku pøihlížejících pøedal. Následovala už jen státní
hymna, bìhem které se prapor už vesele tøepotal nad našimi hlavami.
Druhouèástí odpoledního setkáníbylo položení vìncù padlýmv první
svìtové válce, kde téžpan starostapøipomnìl záslužné a hrdinské èiny
našich pøedkù. Závìr odpoledne patøil k shlédnutí výstavy fotografií a
pohlednic z období první republiky vztahujících se našemumìstu.Na
nìkolika panelech ve vstupních prostorách radnice jsme tedy mìli
možnost porovnat podobu Bechynì dnes a v dobì, kdy
Èeskoslovenskovznikalo.

Pøejme tedy novému praporu, aby mìl být proè na své
nositelskémìsto hrdý a aby události, kterých bude svìdkem v pøíštích
staletích, byly ménì dramatické a krvavé než ty, které se do kronik
zapsaly pod hlavièkou20.století.

Václav ŠMIDRKAL

Vážení spoluobèané,
Mìstský úøad v Bechyni poøádá dne 14. prosince od 17.00 hodin ve velkém sále Kulturního domu

pøedvánoèní setkání pro nejstarší obèany mìsta. Pracovnice mìstského úøadu rozeslaly v prùbìhu mìsíce
listopadu pozvánky nejstarším obèanùm Bechynì. Všichni, kdo již pozvánku obdrželi, si mohou vyzvednout na
odboru vnitøních a sociálních vìcí mìstského úøadu bezplatnou vstupenku na pøipravovanou akci. Pozvánky
budou postupnì rozesílány dalším obèanùm, až donaplnìní kapacity sálu v Kulturním domì.

Zdvoøile žádáme všechny pozvané, kteøí se chtìjí pøedvánoèního setkání zúèastnit, aby si vstupenku vèas
vyzvedli. Pro všechny je pøipraveno obèerstvení, po krátkém programu zahraje k tanci a poslechu dechová
hudbaRolnièka.

V. Fišerová



Pravidelná rubrika: Bytenes městu Bechyně
Na co není nárok pøi opravách v bytì

V dnešní pravidelné rubrice bych se chtěl zamyslet nad konstrukcí
nájemného. Nájemné je ve své podstatě poplatek, který na rozdíl od
bytových družstev není veden fondově, tudíž nikdo nemá možnost
předkládat požadavky typu: “ Vždyť vám platím nájemné, tedy vy jste
povinni…” Navíc se ve většině případů nesleduje čerpání na opravy
po domech, vchodech nebo bytech. Drobné opravy v bytě a náklady
spojené s běžnou údržbou bytu jsou naopak řešeny nařízením vlády č.
258/1995 Sb. Toto nařízení vlády vychází z § 687 odst. 2 Občanského
zákoníku, kde je konkrétně uvedeno: nestanoví – li nájemní smlouva
jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady
spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce. Podle věcného
vymezení se za drobné opravy považuje mimo jiné: opravy
jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a
výměny prahů a lišt, opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich
součástí a výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií, výměny
vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvětlovacích těles a domácích
telefonů, výměna uzavíracích kohoutů u rozvodu plynu, opravy
uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku,
opravy měřičů tepla a teplé vody. Za drobné opravy se dále považují:
opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par,
digestoří, mísících baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel,
van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečících
trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a
přistavěných skříní. U topných systémů pak opravy kamen na tuhá
paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a
plynná paliva. Za drobné opravy se považují rovněž výměny drobných
součástí předmětů výše uvedených. Příklady drobných oprav, které si
hradí nájemník jsou uvedeny podrobně v příslušných komentářích k
nařízení vlády.

Akademickou otázkou zůstává, zda současné nájemné je na tržní
úrovni, ale většina ekonomů se přiklání k tomu, že není. Po případné
liberalizaci, zda k ní někdy v budoucnu vůbec dojde, bude teprve
vybírané nájemné kopírovat ekonomickou náročnost oprav domů,
protože současné nařízení toto nesplňuje. Nebere totiž v úvahu
současnou kvalitu a opotřebení bytového fondu. Bylo spočítáno, že
oprava jednoho průměrného bytu v panelovém domě a jeho
modernizace by vyšla na cca čtvrt milionukorun.
Samostatnou otázkou je pak úhrada služeb spojených s bydlením, ale

o tom až v příštím čísle.
- ček -

Ze školních lavic
V minulém èísle jste jistì zaznamenali novou rubriku ”Ze

školních lavic”, konkrétnì ze školních lavic 1.ZŠ Bechynì ve Školní ulici.
Tato rubrika vás bude pravidelnì seznamovat se vším, co se v naší škole
dìje, s úspìchy našich žákù, našimi názory na vìci kolem nás …atd.
Doufáme, že se této rubrice povede dobøe a že se vámbude líbit.

V minulém èísle Mìstského zpravodaje jste se dozvìdìli
nìkolik vìcí o akci Stonožka, do které se naše škola zapojila. Paní
uèitelka Lenka Panková, organizátorka tohoto programu, byla na
základì vynikajících republikových výsledkù celé školy pozvána v
listopadu na Pražský hrad. Akce posloužila jako projev dobré vùle uèitelù
a žákù naší školy. Ani jsme se nestaèili pøestat radovat z tìchto úspìchù a
objevila se zde další aktivita. Jedná se opìt o vìc dobrovolnou, pro lidi s
dobrou duší. Dìti si mohou v kanceláøi školy zakoupit kartièky s našimi
nejslavnìjšími hokejisty za symbolickou èástku Kè 40,--. Tímto
jednoduchým zpùsobem se získávají peníze na konto plzeòské Nadace
pro transplantaci kostní døenì. Kartièky byly na naší školu zaslány již
minulý školní rok, ale zisk byl nepatrný, a tak se akce doèkala opakování s
nadìjí, že letos bude výsledek lepší. Jistì nemusím opakovat, že ten, kdo
si kartièky koupí, má dobré srdce a mùže by� jen malou èástkou pomoci
nemocným lidem zase ke zdraví a veselému úsmìvu. Garantem celé akce
je starostamìsta Bechynì pan JaroslavMatìjka, který je èlenem registru
dárcùpro transplantaci kostní døenì.

Tereza Vydrová 9.A, 1.ZŠ Bechynì, Školní 293

Krátce z jednání mìstského
zastupitelstva 3.11.1999

- Schválena vyhláška o místníchpoplatcích č.32/99
- Odsouhlaseno přijetí daru od státu, jehož předmětem je pozemek
o výměře 300 m v k.ú. Senožaty. Jedná se o příjezdovou komunikaci k
domu čp.41.
- Zastupitelstvo svým rozhodnutím akceptovalo nabídku OkÚ v
Táboře na odkoupení podílu ideálních 2/5 domu čp.43 v Široké ulici.
Původně navrhovaná částka 150 tis.Kč, kterou zastupitelé odmítli,byla
po projednání v ekonomické komisi snížena na 70 tis.Kč. Tímto
rozhodnutím se město stane vlastníkemcelé nemovitosti.
- Byl schválen úvěr na nákup domovních předávacích stanic do
bytových domů města. O podmínkách smlouvy rozhodnou zastupitelé
na dalším jednání.
- Žádost o odkoupení pozemků v k.ú.Hvožďany ( pozemky v
bývalém rekreačním zařízení Astir ) byla zatím odložena. V této
záležitosti bude svoláno místní šetření za účasti členů městského
zastupitelstva a částečné samosprávy ve Hvožďanech a poté
opětovně předložena k rozhodnutí.
- Schválen prodej pozemku v k.ú. Bechyně o výměře 200 m
majiteli domu čp.159 panu Jenčíkovi. Pozemek tvoří s domem čp.159
jeden funkční celek a stojí na něm kolna.
- Schválen prodej pozemku v k.ú. Hvožďany o výměře 288 m2 paní
Hudečkové. Pozemek přiléhá k domu paní Hudečkové.
- Schválen prodej pozemku v k.ú.Bechyně L.Trskové a J.Horákové
do společného spoluvlastnictví. Jedná se o svah mezi cestou na
obecním pozemku a jejich nemovitostí čp.713 ( Lišky) a navazující na
vjezd do tohoto domku.

2
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Dìti ze Zvláštní školy v Bechyni prožily pìknou hodinku pøi
návštìvì Mìstské knihovny. Do knihovny pøišly na návštìvu bìhem
”Týdne knihoven”. Paní øeditelka Kávová jim vše v knihovnì ukázala, vše
jim velmi podrobnì vysvìtlila a na závìr si pro dìti pøipravila i zajímavé
hry, do kterých se dìti aktivnì zapojily. Proto bych jí ráda za všechny naše
dìti a i za nás dospìlé podìkovala.

Pavla Ondøichová, øeditelka zvláštní školy

Zasedání Mìstského zastupitelstva

15. prosince 1999 v 16 hodin
se koná

projednání návrhu rozpoètu na rok 2000

v Kulturním domì
klubovna è.3

program:

ŽIVOTNÍ JUBILEA - prosinec 1999

Navždy nás opustili

Vítáme nové bechyòské obèánky

89 let Rückl Rudolf
87 let Čeřovská Marie
85 let Blažková Marie, Podlipský Václav
82 let JUDr. Filek Josef, Smrž Štěpán
80 let Průšová Vlasta, Hlaváček Miloslav
79 let Přibyl František, Lívancová Marie
78 let Housková Blažena, Zunt Jiří
77 let Dědinová Božena, Laláková Marie,

Horáková Marie, Velíšková Miroslava,
Jedličková Anežka, Haškovec František,
Lála Ladislav, Jaroš Josef

76 let Kukrálová Božena, Honzová Milada
75 let Bumerlová Eva, Šoltysová Elfrieda,

Sušerová Božena, MUDr. Trnka Jindra,
Krejča Miloslav

Němcová Růžena, Romanová Anna, Marek Josef,
Szafranová Růžena, Kropík Jaroslav

Zvolánek Filip, Hrebenarová Barbora, Votava Vít,
Vacušková Simona, Fišer Václav, Novotná Michaela

UPOZORNÌNÍ PRO PØÍJEMCE
SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Poslední výplata sociálních dávek od mìstského úøadu
probìhne

Z dùvodu úèetní uzávìrky se po tomto datu nebudou
sociální dávky vyplácet!!! Klienti, kteøí budou mít v prosinci zmìnu v
pøíjmech, musí tuto zmìnu ohlásit na odboru vnitøních a sociálních
vìcí mìstského úøadu nejpozdìji do 10. 12. 1999. Pozdìji dodané
doklady nebudou již zpracovány a dávka za prosinec se vyplatí až v
lednu2000.

20. prosince 1999.

V. Fišerová



JAKÉ BUDOU VAŠE VÁNOCE?
Vánoce v mnoha dnešních rodinách pøedstavují

všelijaké zvyky a hrátky, kterými se snažíme navodit nebo
podtrhnout ”kouzlo Vánoc”. A aby vše bylo právì letos "nej". stojí
nás to mnoho námahy a penìz. Právì teï myslíme na
pøedvánoèní úklid, sehnat stromek, který ovìsíme nejlépe
elektrickými svíèkami, aby nám kulisa Vánoc vydržela co nejdéle.
Dárky nesmìjí chybìt, ale co zase letos vymyslet, a tak sháníme,
bìháme, nakupujeme, èím více tím lépe, a hlavnì na nikoho
nezapomenout. Štìdroveèerní veèeøe je nároèným hodováním s
øadou chodù a naše rodiny se pøi ní naperou až k prasknutí.
Tradiènì k ní patøí kapr. Nikdo si však neuvìdomuje, že ryba je
postním jídlem a že se na Štìdrý veèer dostala jako souèást
pùstu pøed Božím hodem. K této øadì mùžeme pøidat spoustu
zvykù, o kterých ani nevíme, kde mají své koøeny a co vlastnì
znamenají. Jmenujme napø. vìšení jmelí, lití olova, krájení jablek,
pouštìní oøechových lodièek a další zbytky pohanské magie,
která se snažila pøedpovìdìt budoucnost, nebo ji dokonce
ovlivnit. Když toto všechno podtrhneme a seèteme, tak se nám
úplnì vytratil smysl Vánoc.

Centrem Vánoc je Ježíš. Bùh na èlovìka nezapomnìl.
Øíká sice NE lidskému høíchu, ale pøedevším øíká své ANO
høíšnému èlovìku. Tento milostivý Bùh sestupuje do bídy
èlovìka, aby s ním uzavøel Novou smlouvu. Když se naplnil
stanovený èas, Bùh poslal svého syna. Ježíš se narodil jako ten,
pro koho nebylo místa pod støechou, ale byl zabalen do plének a
položen do jeslí. My øíkáme jesle a zní to pìknì uhlazenì, ale
skuteènost je tvrdá, je to žlab pro dobytek. To právì narozené
dítì nemá ani to nejzákladnìjší. Sklání-li se Bùh k èlovìku a
sestupuje-li na jeho rovinu, pak není poníženìjšího a ubožejšího
èlovìka, ke kterému by se Bùh nesklonil. Jméno Ježíš vyjadøuje -
Hospodin je spása a tato spása pøichází z milosti pro všechen
lid.

Bùh svùj skutek zvìstuje lidem.
V Lukášovì evangeliu 2 kapitole ve verších 8-11 je psáno: ”V té
krajinì byli pastýøi pod širým nebem a v noci se støídali v
hlídkách u svého stáda. Náhle pøi nich stál andìl Pánì a sláva
Pánì se rozzáøila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeò.
Andìl jim øekl: Nebojte se, hle, zvìstuji vám velikou radost, která
bude pro všechen lid. Dnes se Vám narodil Spasitel, Kristus
Pán.” Proè zvìstuje andìl tuto radostnou zvìst právì pastýøùm?
Byli to lidé chudí, neuèení, opovrhovaní, na pokraji spoleènosti,
svojí odlouèeností od bohoslužebného života stáli obyvatelstvu
Bohu nejdále. A právì oni byli ti první, kdo se k betlémským
jeslím na andìlské upozornìní vydali. Nejsou to tedy vznešení
lidé tehdejší spoleènosti, kdo se dovídají jako první o zázraku
vánoc, ale lidé pøezíraní a opovrhovaní. To èeho se nedostává
králi, ani rabínùm a farizeùm, to je dáno poznat pastýøùm. Pastýøi
poslechnou výzvu a jdou do Betléma. V Matoušovì evangeliu 2
kapitole verších 1-2 je psáno: ”Když se narodil Ježíš v judském
Betlémì za dnù krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili
v Jeruzalémì a ptali se: Kde je ten právì narozený král Židù?
Vidìli jsme na východì jeho hvìzdu a pøišli jsme se mu
poklonit.” V tomto podání o pøíchodu mágù do Betléma se chce
ukázat, že první, kdo se pøišli Ježíšovi poklonit, byli pohané,
zatímco židé hvìzdu nad Betlémem nespatøili. Mágové jdou za
hvìzdou dalekou cestu, jdou se poklonit Králi svìta. A pøes
mnohé pøekážky se jim to daøí.

Obì tato rozdílná vyprávìní o mudrcích z východu a
pastýøích mají jeden spoleèný znak: mágové i pastýøi jdou za
Ježíšem. Ježíš je cílem jejich cesty. Ježíš je pro nì pravý støed
života. Vánoce nejsou námi utvoøené zvyky, betlémy, stromeèek,
dárky, štìdrý stùl, ale setkání s živým Bohem. Mudrcové i pastýøi
se vydávají na dlouhou cestu do Betléma, bez této cesty to
nejde, a ukáže se, že nebyla marná. Setkali se s živým Bohem.
Víra jde dál. Neroznìžní se jen nad malým dítìtem, ale vidí toho,
kdo odpouští høíchy, toho, který jde cestu køíže a prolévá vlastní
krev za tvoji svobodu, za tvoji nadìji na vìèný život.

Jaké budou Vaše Vánoce? Je to na Vás. Mùžete si
vybrat, zda Vánoce budou jen svátkem volných dní na konci
tohoto století a tisíciletí s odleskem konzumního zpùsobu života.
Nebo se necháte pozvat stále živou zvìstí Vánoc a vydáte se za
Ježíšem.

My Vám pøejeme Vánoce prozáøené pokojem, láskou a
milostí Boží.

Kašparová Pavlína, faráøka Evangelické církve metodistické
Èechova 284, Bechynì

Archeologický prùzkum domu è.p. 37 v Bechyni
V Bechyni je mnoho krásných domù a jedním z tìch nejkrásnìjších je rohová barokní
stavba s nádherným prùèelím na dolním rohu Klášterní ulice. Staøí Bechyòáci jej jistì
znají pod vžitým názvem Burdovy štíty - poukazuje na jeho dávného majitele. Dùm se
stal zaèátkem letošního roku majetkem pracovníka Husitského muzea v Táboøe a ten
pøed úpravami jeho okolí realizoval archeologický prùzkum, který by mìl pøedcházet
každé zemní práci provádìné v historickém jádru mìsta s tak bohatou minulostí jako je
Bechynì. Výzkumprobíhal v øíjnu a první polovinì listopadunamalém dvorku udomu.
Bìhem této doby odkryly škrabky a lopaty archeologù do skály vysekanou èást
støedovìkéhodomu, tzv. polozemnice. Tento typ do zemì èásteènì zapuštìnéhoobydlí
se v dìjinách objevuje již v mladém pravìku a ve støední Evropì byl v rùzných
obmìnáchbudován až do konce støedovìku.

Odkrytá polozemnicemá pøibližnì ètvercový tvar o rozmìrech 3,5 krát 3,5
m o hloubce kolem 130 cm. Vcházelo se do ní pøibližnì jeden metr širokým vstupem
opatøeným do skály vysekanými schody. Na nejnižším se dodnes zachoval pùvodní
døevìný práh. V rohu proti vstupu pak èekalo na archeology velké pøekvapení. Dávní
obyvatelé zde neodsekali èást skály a ta vytvoøila jakýsi malý rohový ”stolek”. Na jeho
hranì pak ležely dvì keramické nožky, které byly pùvodnì souèástí zatím blíže neurèené
obøadní nádoby èi plastiky. Celý koutek by tak mohl být velice ojedinìle dochovaným
votivnímmístem, kde se dávní lidé oddávali duchovníma náboženským pøedstavám. O
tom, jak vypadala nadzemní èást stavby, svìdèí na podlaze dochované zbytky
døevìných konstrukcí nalezené tak, jak sem po zchátrání spadly. Z nich mùžemevyèíst,
že dùm mìl nad zemí nízké stìny složené s døevìných pùlkuláèù a omazané hlínou
smíchanou s travou, tzv. mazanicí. Na tyto stìny byla posazena sedlová støechapokrytá
patrnì slamìnými došky. Dým z topeništì uvnitø polozemnice byl odvádìn otvory v
horní èásti obou štítù. Po vnitøní výbavì domù se kromì již zmiòovaného kultovního
skalního výstupku nedochovaly žádné stopy. Lze pøedpokládat, že k ní patøilo
jednoduché lùžko a snad nìjaké stolièky k sezení. Na podlaze byly nalezeny hlavnì
zvíøecí kosti (zbytky stravy) a èásti keramických nádob, které svým tvarem, použitým
ma t e r iá l e m a vý z d obou po uk az u j í n a do bu f ungo ván í dom u.

Pøestože se všechen nalezený materiál a terénní poznatky budou ještì
mnoho týdnù zpracovávat, lze pøedbìžnì øíci, že dùm s velkou pravdìpodobností vznikl
pøed rokem 1300. Z archivních pramenù víme, že mìsto Bechynì bylo vymìøeno za
Jana Lucemburského nìkdy v letech 1323 - 1327. Nalezený dùm je tak první známá
stavba tohoto typu, která vzniku mìsta pøedcházela. Díky své neporušenosti v celém
pùdorysu je pak jednou z nejlépe dochovaných polozemnic zkoumaných pracovníky
Husitského muzea naTáborsku. Je pohledem do dávných dìjin našeho mìsta, do doby,
o které máme zatím jen velmi nejasné pøedstavy. Podobná svìdectví o minulosti jsou
možná ukryta namnohamístech Bechynì amùžemepouze doufat, že nebudou znièena
lidskou lhostejností anevšímavostí.



Narodili se pro slávu Bechynì
Každé mìsto, a zvláš� pak ta malá jsou pyšná na slavné osobnosti, které se v nich

narodily èi pùsobily. Odhalují se jim pamìtní desky, pomníky a poøádají v dny výroèí
jejich narození slavnostní setkání. Vzpomínky na nì vrcholí èasto v pøedvánoèním a
vánoèním èase, kdy lidé bilancují svùj život. Zkusme také na chvíli pøetrhnout ten rychle
plynoucí tok událostí dnešní doby a øícisi nìcoo slavných lidech a jejich minulémvztahu
knašemumìstu.

Nejprve si však vysvìtleme jeden pojem.Rodáctví je skuteènost, kterou nikdo z nás
nemohl ovlivnit. Narodil-li se tedy nìkdo ze slavných vBechyni, nic zvláštního to onašem
mìstì nevypovídá- prostì souhra náhod, kterámohlapostihnout kteroukoliv jinouobec.
Budeme-li však pátrat po tìch, jež Bechynì podnítila k tvùrèím èinùm, dala jim námìt ke
vzniku umìleckých dìl, mùžeme naše mìsto shledat jako velmi zajímavé a inspirativní.
Pojïme tedy vzdát dík osobnostem kulturního života, pro které Bechynì znamenala více
nežpouhý geografický pojem.

První z nichnebylsice umìlcem,ale
jehoèiny ve vztahu k Bechyni byly
natolik významné,že na nìj musíme
upozornit. V našich zemìpisných
šíøkách je jméno vynálezce a elektro-
technika FrantiškaKøižíka (1847-1942)
spojovánozvláštìs železnièní dráhou
spojující Tábor a našemìsto (1903).
Bylato první elektrifikovaná železnice
v celém Rakousku -Uhersku.
Mìsto Bechynìuctilo památku velkého
vynálezce pìknoubustou.Doufejme,
že stávajícípomníkslavného èeského
vynálezce (umístìn pøed starou školou)
odolá všempøírodním i lidským vlivùm.

V Bechyni pùsobila také øada významných hudebních skladatelù. Jmenujme tøeba
autora období klasicismu Václava Pichla (1741 - 1805) èi klavíristu Ilju Hurníka (1922)
(nechal se Bechyní inspirovat ve své literární èinnosti) nebo novodobého skladatele
Evžena Ilína, který do Bechynì jezdil na letní byt. Ještì dnes stojí v ulici Za Trubným
rodinný domek a vnìm místnost privátního útulku legendárního bigbeatového zpìváka a
muzikanta šedesátých let Viktora Sodomy. Témìø dvì desetiletí pùsobil v Bechyni
(pøedevším na plovárnì) samorostlý písnièkáø, tremp a kamarád všech dobrých duší
Majko Èech.

Z významných úèastníkù naší novodobé politické scény nešetøil mnohoèetnou
chválou naøeku Lužnici vmístechBechyòského jezu vodáckýpoutník, dlouholetý ministr
prùmyslu,VladimírDlouhý.

Od roku 1884 se zaèalo vyuèovat na Støední prùmyslové škole keramické, která do
Bechynì pøitahovala mnohé budoucí slavné osobnosti. V letech 1903-1906zde studoval
sochaø Otto Gutfreund (1889 - 1927). Záhy se stal jedním z nejvýznamnìjších
pøedstavitelù èeského moderního sochaøství. Jeho pøevážnì kubistická díla skrývá
depozitáø Národní galerie jak u nás, tak napøíklad i ve Francii, kde Gutfreund v letech
1909-10 studoval. Absolventem SPŠK byl také Karel Kryl (1944 - 1994) - písnièkáø,
básník a vìèný rebel, který vystoupil v pohnutém konci šedesátých let proti okupaci
sovìtskými vojskya následnì v roce 1969 emigroval do Nìmecka. Do Bechynì se znovu
vrátil až popádu železné opony.Mnozí si ho stále pamatují, jak sedí s pøáteli na zahradì a
pøehrává jim své písnièky. O nìco pozdìji hostilo naše mìsto jako studenta budoucího
herce KarlaRodena. Keramice sedále nevìnoval a vesvém pøípadìudìlal vlastnìdobøe.
Dnespatøímezi herce, kteøí hrají i ve filmech produkovaných Hollywoodem.

Výrazným rodem ve spojení s keramikou a SPŠK je jméno Dobiáš. Bohumil Dobiáš
st. (1905 - 1964), byl významným keramikem a léta pracoval jako profesor, jeho syn
Bohumil Dobiáš ml. pak jako øeditel Støední prùmyslové školy keramické (vèervnubyla v
pivovaru otevøena výstava z dìl B.Dobiáše ml. u pøíležitosti jeho významného životního
jubilea, kde jsme mohli posoudit souèasnou idøívìjší tvorbu). V tomto pøípadì jemožno
skuteènì hovoøit odìdìní talentuz otcena syna.

S Bechyní jsou spjaty, kromì nejslavnìjšího, výše uvedeného sochaøe, Otto
Gutfreunda, také životy nìkolika dalších umìlcù tohoto zamìøení. Ještì dnes mùžeme v
bechyòských ulièkách potkat vynikajícího sochaøe Jana Simotu (1920). Své nejvìtší
úspìchy slavil pøed lety (1982 - národní umìlec), kdy pùsobil jako rektor Vysoké školy
umìlecko prùmyslové, pozdìji jako èelní pøedstavitel Svazu èeských výtvarných umìlcù.
Svùj talent upsal pøedevším socialistickému realismu, takže se s jeho díly v dnešní dobì
mùžemesetkat spíš ojedinìle. Odloòského roku je v Bechynidíky známostem zámeckého
pána otevøeno v sýpce Muzeum Vladimíra Preclíka (1929). Èlen výtvarné skupiny Trasa
54, pøíslušník generace avantgardistù má ve svémmuzeuprùøez celou dosavadní tvorbou
- od bust slavných, pøes menší i vìtší kovové plastiky až po monumentální díla
vyøezávanáze døeva.

VBechyni trávil pøíjemný èas i skvìlý mistr slova,básníkJosef Kainar (1917 -1971).
Z doby jehopobytu pochází báseò "Dopis na Moravu" (sbírka "Èlovìka hoøcemámrád"),
v níž básník sdìluje, "kterak sedìl v hospùdce Pod skalou, pozoroval línì plynoucí
Lužnici a následnìstoupal vzhùru po schodechvinoucích sekolem kláštera."

Naše mìsto se také stalo prostøedím pro natáèení nìkolika filmù. Z roku 1976
pochází snímek Františka Vláèila "Dým bramborové natì". Pøíbìh doktora, který se po
rozvodu sesvou ženou snaží zapomenout, a proto se pøestìhuje z mìsta na venkov,patøí k

Pardubická ryengle 99
aneb jak Chaos perlil

V současné době je country klub Chaos jediným tanečním
seskupením v Bechyni. Za čtyři roky svého trvání jsme uspořádali
několik veřejných akcí (dětský den 98 a 99, country bály) a nacvičili
několik vlastních předtančení, kterými se představujeme na plesech,
country bálech a podobných akcích. Někteří naši členové se angažují
i v jiných tanečních aktivitách, jako je například vedení dětského
tanečního country kroužku Tokaheya při ”Staré škole”. Do činnosti
souboru se vsoučasnosti zapojujedvacet aktivníchčlenů.

Ve dnech 12. - 14.11.1999 se v Pardubicích konala
nepostupová soutěžní přehlídka v klasických country tancích za
účasti našich i zahraničních klubů. Rozhodli jsme se změřit své síly s
ostatními a vyzkoušet poprvé, co je to za pocit tančit na velké soutěži.
Porotě jsmese představili dvěma předtančeními. S jednímz nich jsme
se probojovali až do finále celé soutěže a obsadili celkově krásné 8.
místo ze 42 soutěžních vystoupení. Tato akce se zapíše do naší
klubové kroniky velkými písmeny - o takovém úspěchu jsme pouze
snili.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám fandí a
podporují nás a zejména souborům TK Hrst Gymnázium
Českolipská, Praha 9 a Bonanza Jihlava za to, že nás v národní
soutěži porazily a tím nás motivovaly k většímu úsilí, protože za rok
chceme putovní pohár za vítězstvív Pardubicích přivézt do Bechyně.

Za CK Chaos zpracoval VAF a JAM

zlatému fondu èeského filmu. V hlavní roli (doktor Meluzín) hraje Rudolf Hrušínský.
I když se film natáèel pøímo na námìstí, neobjevil se z našich obèanù nikdo, kdo by si na
natáèení podrobnìji pamatoval. Jak se asi tìmto velikánùmèeského filmuBechynì líbila,
to se už dnes zøejmì nedozvíme. Doufejme, že vzpomínali jen v dobrém. Prostøedí pro
svùj film "Jízda" našel v Bechyni (a okolí) i (tehdy ještì neoscarový) režisér Jan Svìrák.
Pøíbìh nìkolikamladých lidí, podezøele levného auta a horkých letních dnù, filmoví kritici
oznaèují takto: za málo penìz pøekvapivì dobrý výsledek. Do svého snímku zaøadil také
nìkolik zábìrù z oslavy 120.výroèí založení Sboru dobrovolných hasièù, která se konala
pøed pìti lety (1994) na námìstí. Aèkoliv se film "A� žije republika" (1965) režiséra Karla
Kachyni nenatáèel vùbec v našemmìstì, mùžeme ho zaøadit mezi pro Bechyni významné
tím, že v nìm hlavní roli ztvárnil, tehdy bechyòský školák, Zdenìk Lstibùrek. Pøíbìh
malého chlapce na pozadí posledních dnù války patøil k jedinému celoveèernímu filmu,
kde Lstibùrek hrál, pøestože byl ve své dobì dìtskou hereckou hvìzdou. Po maturitì na
SPŠKnašemìsto opustil.

Kdoby si dnes pomyslel, že se pøed sto lety procházeli po Bechyni i tak slavní malíøi
jako byl Julius Maøák (1832 - 1899), kterému se zalíbil motiv kláštera (obraz
"Františkánský klášter", rok 1896) tyèící ho se nad Lužnicí nebo jeho žák Otakar Lebeda
(1877 - 1901), který na podnìty z našeho mìsta a okolí reagoval dokonce celým cyklem
obrazù (napø. "Cesta k bechyòskému zámku", rok 1899).Maøák patøící svým realistickým
ztvárnìním krajiny mezi mistry, si na pražské AVU vychoval celou generaci moderních
èeských krajináøù (vèele s Antonínem Slavíèkem). Z Maøákových významných dìl
pøipomeòme tøeba výzdobu pøedsínì královské lože v Národním divadle v Praze nebo
obrazy nad schodištìm Národního muzea. Slibná umìlecká dráha impresionisty Otakara
Lebedy skonèila pøedèasnou smrtí. Nìkterá z výše uvedených dìl jsou v souèasné dobì
vystavena v Jízdárnì Pražského hradu jako souèást výstavy "JuliusMaøák a jeho žáci". Je
tak pøíjemné spatøit na prestižní výstavì èeských krajináøù vedle mistrovských pláten s
neznámýmimotivy, také nìkolik zákoutí z Bechynì tak, jak je tito mistøi osobitì zachytili.

Výèet osobností spjatých s Bechyní není samozøejmì vyèerpávající. Mnoho z nich
mohlo být v našem mìstì inkognito, nìkteøí v dobì návštìvy Bechynì teprve na svou
slávu èekali. Myslím si však, že o mnohých z tìch, na které jsem v èlánku poukázal jste,
milý ètenáøi, nevìdìli a zmínka o jejich èinnosti ve vztahu s Bechyní byla pro vás
novinkou, kteráposílilavaše patriotství, hrdost a lásku k našemumìstu.

Václav ŠMIDRKAL
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3. - 5. 12.
FAUSTOVÁNÍ

9. 12.
JIKA - POSEZENÍ
PRO DÙCHODCE

10. 12.
SLAVNOSTNÍ

SCHÙZE HASIÈÙ

11. 12.
KDE SE VZALY
VÁNOCE
( pro dìti )

14. 12.
SETKÁNÍ

SE STARŠÍMI
OBÈANY MÌSTA

16. 12.
VÁNOÈNÍ
BESÍDKA

MŠ JAHÙDKA

19. 12.
TROUBENÍ
Z VÌŽE

31. 12.
SILVESTROVSKÁ
DISKOTÉKA
3. TISÍCILETÍ

17. 12.
VODOVOD

8. 12.
KONCERTY
MANŽELÙ
HAVLOVÝCH

(dopoled. a veèer.)

VÝSTAVA

PRO DÌTI A MLÁDEŽ

HUDBA - TANEC

GALERIE U HROCHA

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

1. prosince 1999 - 4. ledna 2000

Srdeènì Vás zveme v této uspìchané pøedvánoèní dobì na prodejní výstava obrazù, kreseb
a tiskù "nizozemského" umìlce Pavla Horáka. Zasníte se a naladíte se na svátky pokoje a klidu.
Výstava bude zahájena vernisáží ve støedu 1. prosince v 17.00 hodin.

VÁNOCE S PAVLEM HORÁKEM

støeda 8. prosince / 10.00 hod. / Velký sál KD

Pro 7.- 9. roèníky ZŠ a 1. a 2. roèníky SPŠK jsme pøipravili vánoèní koncert manželù Havlových
z Prahy hrajících na staré a orientální nástroje.
Vstupné: 20,- Kè

sobota 11. prosince / 17.00 hod./ Velký sál KD
- Vánoèní poøad pro rodièe s dìtmi.

Komponovaný poøad o pùvodu a vzniku vánoèních svátkù, o dobì adventní, kdo nadìluje dárky
u nás a ve svìtì, doplnìný bohatým výbìrem lidových koled, písní a poezií, vèetnì klasické
zpívané a instrumentální hudby.
Vstupné: 20,- Kè

støeda 8. prosince / 19.30 hod. / Sálek ZUŠ

Vánoèní koncert manželù Havlových hrajících na staré, netradièní a orientální nástroje.
Spolupoøadatel akce ZUŠ V. Pichla. Vstupné: dospìlí 40,- Kè, dìti 20,- Kè

nedìle 19. prosince / 17.00 hod./ Námìstí T. G. Masaryka

Vánoèní troubení z vìže dìkanského kostela v podání žes�ového souboru Ba�ovi kapely.

ZUŠ V. Pichla v Bechyni, OS Klášter a Dìkanský úøad v Bechyni Vás srdeènì zvou na hudebnì
- výtvarnì - dramatické

na pokraèování, s cílem nejenom potìšit Vaši duši

- nedìle 28. listopadu / 17.00 hod. / Kostel Panny Marie Nanebevzetí
O STVOØENÍ
- nedìle 5. prosince / 17.00 hod. / Kostel Panny Marie Nanebevzetí
O NADÌJÍCH

- nedìle 12. prosince / 17.00 hod. / Kostel Panny Marie Nanebevzetí
O ZVÌSTOVÁNÍ

- nedìle 19. prosince / 17.30 hod./ Kostel Panny Marie Nanebevzetí
O OÈEKÁVÁNÍ (po troubení z vìže)

pátek 31. prosince / 20.00 hod. / Velký sál KD

Pùlnoèní striptýz ! Podprsenková show ! Prvních 200 návštìvníkù šampus zdarma !
Cena vstupenky v pøedprodeji 350,- Kè, na místì 450,- Kè.
Pøedprodej: Kulturní dùm Bechynì / Po - Èt 7.00 - 16.00 / Pá 7.00 - 14.00 hod. / Tel.:961338

Cestovní kanceláø Avanti Bechynì, stánek PNS ( manželé Ondøejovi ).

IRENA A VOJTÌCH HAVLOVI

KDE SE VZALY VÁNOCE

IRENA A VOJTÌCH HAVLOVI

TROUBENÍ Z VÌŽE

ADVENTNÍ PODVEÈERY
PRVNÍ

DRUHÝ

TØETÍ

ÈTVRTÝ

SILVESTROVSKÁ DISKOTÉKA 3. TISÍCILETÍ

PODVEÈER



HUDBA - TANEC

SETKÁNÍ
A OSTATNÍ POØADY

DIVADLO

KINO BECHYNÌ
program na prosinec 1999

- Premiéra barevného filmu Francie - Japonsko
Poetický thriller z prostøedí Japonska na sklonku 20. století.
Mládeži pøístupno / Vstupné: 39,- Kè / 95 min.

- Premiéra francouzského barevného filmu
Poetický pøíbìh ze souèasné Francie režiséra Bertranda Taverniera.
Jedno ze stìžejních dìl nové moderní francouzské kinematografie.
Mládeži pøístupno / Vstupné: 39,- Kè / 117 min.

- Premiéra barevného filmu USA
Jean Claude Van Damme v explozivním pokraèování svého nejúspìšnìjšího
filmu.
Pro dìti do 12 let nevhodné/ Vstupné: 43,- Kè / 90 min.

- Barevný širokoúhlý film USA
Zapomeòte na vše, co znáte a co jste vidìli. Uvìøíte neuvìøitelnému.
Pro dìti do 12 let nevhodné / Vstupné: 47,- Kè / 130 min.

- Barevný film USA
Kdo dokáže zkrotit tuhle nesnesitelnou holku ?
Mládeži pøístupno / Vstupné: 43,- Kè / 97 min.

- Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
Tøikrát utekla svým ženichùm od oltáøe. Bude ètvrtý ten pravý ? Julia Robertsová
a Richard Gere v romantické komedii od tvùrcù "Pretty Women".
Mládeži pøístupno / Vstupné: 46,- Kè / 118 min.

- Pásmo pohádek pro nejmenší diváky.
Vstupné: 10,- Kè / 60 min.

- Èeský barevný film
Druhé Vánoce pro každého. Režie Jan Høebejk.
Mládeži pøístupno / Vstupné: 47,- Kè / 115 min.

2. ètvrtek

3. pátek, 4. sobota

5. nedìle, 6. pondìlí

7. úterý

9. ètvrtek

10. pátek, 11. sobota

12. nedìle / 17.00 hod.

12. nedìle

TOKYO EYES

VŠE ZAÈÍNÁ DNES

UNIVERZÁLNÍ VOJÁK: ZPÌT V AKCI

MATRIX

DESET DÙVODÙ, PROÈ TÌ NENÁVIDÍM

NEVÌSTA NA ÚTÌKU

NEZBEDNÍCI

PELÍŠKY

- Premiéra barevného filmu Velké Británie.
Další kvalitní sonda do života anglické mládeže scénaristy Irvina Welshe autora
"Trainspottingu".
Mládeži do 15 let nepøístupno / Vstupné: 39,- Kè / 112 min.

- Premiéra barevného filmu Francie
Nejlepší francouzský film roku 1999 ocenìný mnoha evropskými cenami.
Pro dìti do 12 let nevhodné / Vstupné: 39,- Kè / 113 min.

- Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
Kdo z lidí se mùže postavit samotnému Satanovi ?
Arnold Schwazenegger !
Ten pravý konec tisíciletí v akèní podívané roku.
Pro dìti do 12 let nevhodné / Vstupné: 45,- Kè / 122 min.

- Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
Oskarové hvìzdy Anthony Hopkins a Cuba Gooding jr. v dramatu z divoké
džungle a temných zákoutí lidské duše.
Mládeži do 15 let nepøístupno / Vstupné: 43,- Kè / 124 min.

- Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
Krajinou Vikingù se šíøí pøízraèný nepøítel. Tøináct bojovníkù se rozhodne
se zlem bojovat.
Antonio Banderas a Omar Sharif v hlavních rolích.
Mládeži do 15 let nepøístupno / Vstupné: 46,- Kè / 114 min.

13. pondìlí, 14. úterý

16. ètvrtek, 17. pátek

18. sobota, 19. nedìle

26. nedìle, 27. pondìlí

28. úterý, 29. støeda

ACID HOUSE

VYSNÌNÝ ŽIVOT ANDÌLÙ

KONEC SVÌTA

INSTINKT

VIKINGOVÉ

ZAÈÁTKY PØEDSTAVENÍ: 20.00 hodin, pokud není uvedeno jinak

pátek 17. prosince / 21.00 hod. / Velký sál KD
- Taneèní zábava, Vstup: 80,-VODOVOD

ètvrtek 9. prosince / 14.00 hod. / Pøísálí KD

pátek 10. prosince / 19.30 hod. / Pøísálí KD

úterý 14. prosince / 17.00 hod. / Velký sál KD

Poøádá Mìsto Bechynì a Kulturní dùm Bechynì.
Úèinkují dìti z MŠ Na Libuši, pìvecký soubor
pøi ZŠ pod vedením pana uèitele Trèky a zatanèí
dìvèata ze školní družiny nové ZŠ pod vedením
paní Habrové. K poslechu a tanci hraje
ROLNIÈKA Z TÁBORA.

ètvrtek 16. prosince / 16.00 hod. / Malý sál KD

JIKA a.s.
POSEZENÍ PRO DÙCHODCE

SLAVNOSTNÍ SCHÙZE
HASIÈÙ BECHYNÌ

SETKÁNÍ SE STARŠÍMI
OBÈANY MÌSTA

VÁNOÈNÍ BESÍDKA
MŠ JAHÙDKA

PROGRAM:

FOREST

HOSTINEC
U ZLOMENÉHO MNICHA

Dílna
KAŠPÁREK CHODÍ PÌŠKY

OBRAZY Z DÌJIN NÁRODA
ÈESKÉHO II

Dílna
ÚØEDNICKÁ

VÌTRNÝ MLYNÁØ
A JEHO DCERA

Dílna

ROBINSON

Dílna

pátek 3. prosince
19.30 hod.

Vstupné: 40,- Kè
21.00 hod.

sobota 4. prosince
9.30 hod. (FOREST, HOSTINEC)
11.00 hod.

14.00 hod.

16.00 (KAŠPÁREK..., DÌJINY...)
19.30 hod.

20.30 hod.

21.00 hod. (ÚØEDNICKÁ,
VÌTRNÝ MLYNÁØ...)

nedìle 5. prosince
9.30 hod.

11.00 hod. (Robinson ...,)

NORIYUKI SAWA

RÁMUS PLZEÒ

ÈMUKAØI TURNOV

KEJKLÍØ PRAHA

SKØÍTEK JESENÍK

VYDOHLEDÌNO HRADEC KRÁLOVÉ

D-DÍLNA STUDIA
DÙM BRNO

Japonsko /

pátek 3. prosince až nedìle 5. prosince/
Velký sál a ostatní prostory KD

Národní pøehlídka loutkáøských inscenací
pro mládež a dospìlé, spojená s dílnou
tvoøivého loutkáøství.

FAUSTOVÁNÍ



NÁRODNÍ PØEHLÍDKA
LOUTKÁØSKÝCH INSCENACÍ
PRO MLÁDEŽ A DOSPÌLÉ
SPOJENÁ
S DÍLNOU TVOØIVÉHO LOUTKÁØSTVÍ

pátek 3. 12.
až

nedìle 5. 12.

KULTURNÍ DÙM BECHYNÌ

Pokud si lámete hlavu, èím ještì potìšit vaše dítì,
máme pro Vás bájeèný tip - knížku, ale ne obyèejnou !

Vytiskneme a svážeme velikou

s šestnácti barevnými ilustracemi,

Aby Vašemu miláèkovi nebylo v pohádce smutno,
vepíšeme do vybraného pøíbìhu

V každé z publikací najde zároveò

které nám sami zadáte.
Knížka mùže být pøipravena do druhého dne.

Pøijïte si vybrat ze šesti titulù.
Rádi Vám je ukážeme.

( Doporuèená cena 165,- Kè )

pohádkovou knížku

v níž bude Váš potomek hrát
hlavní roli.

jméno jeho nejlepšího kamaráda
èi sourozence.

vìnování,

V licenci vydavatelství
MODRÝ SLON OPAVA
upravuje a tiskne

KULTURNÍ DÙM BECHYNÌ
( Kanceláø propagace, tel. 961338 )
Výhradní distributor pro Táborsko

Dìkujeme za vstøícnost, kterou projevili bechyòští autoøi a tím umožnili
zorganizovat výstavu na téma "ŽENA - BECHYÒŠTÍ SAMI SOBÌ.

Vzkaz pro ty, kteøí ji nevidìli. Bylo se na co koukat !
Exponáty laskavì zapùjèili tito autoøi: (abecednì)

akad. sochaø Jan Benda - Bechynì, František Blažíèek - Praha, Josef Brùèek - Sudomìøice u Bechynì,
Miroslav Dopita - Bechynì, Štefan Demko - Bechynì, Jaromír Ernekr - Bechynì, Michal Finsterle - Bechynì,

Vladimír Hapl - Bechynì, František Hladký - Senožaty, Josef Chrt - Èeské Budìjovice, Miroslav Krubl - Bechynì,
Roman Maršál - Bechynì, Jaroslava Pánková roz. Matoušková - Sezimovo Ústí, Tomáš Pitlík - Bechynì,

Soòa Rùžièková - Sudomìøice u Bechynì, Alan Ryvola - Bechynì, akad. malíø Petr Štojdl - Bechynì,
Karel Vostárek - Praha, Josef Zadák - Bechynì

Dobrá a ještì lepší zpráva z Jižních Èech
Jižní Èechy jsou v 90. letech jakoby zakleté. Na prstech

jedné ruky se daly spoèítat aktivity otevøené pro širší okruh
zájemcù. Projekty Tatrmanù, dìtského souboru Hudradlo ze Zlivi,
pøehlídky typu Divadelní Bechynì, O štít mìsta Prachatic. Pokud
jde o regionální pøehlídky, pak fungovala pouze Volynì pro Tøebíè a
Písek a Bechynì pro dìtské soubory. S dalšími byl problém. To
všechno už není pravda. Jižní Èechy hostí národní pøehlídky
Šrámkùv Písek, Faustování a Divadlo v trávì v Bechyni, Bechyòské
perlení, dále regionální akce Vyšebrodské divadelní dny na podzim
a na jaøe (jarní termín bude sloužit rovnìž jako výbìrová pøehlídka
na Vysoké) a O daèickou kostku cukru. Vedle Volynì by se chtìly
nabídnout jako regionální pøehlídka také Prachatice a do Bechynì
by se uchýlila regionální pøehlídka loutkaøská. Aktivní amatérská
divadla fungují v Prachaticích, Volarech, Volyni, Písku, Vìtøní, Týnì
nad Vltavou, Vimperku, Bechyni, Èeských Budìjovicích, Sezimovì
Ústí, Táboøe. Proè by se neurodila nìjaká špièková inscenace?

Lenka Lázòovská, Amatérská scéna 5/99

MÌSTSKÁ KNIHOVNA
Ve ètvrtek 11. listopadu probìhla v Mìstské knihovnì beseda

se spisovatelkou LenkouLanczovou.
Spisovatelka pøedstavila všechny své dosud napsané romány,

i ten svùj první, který napsala do školního sešitu ve 13 letech a pozdìji
vyšel pod názvem Znamení Blížencù. Dosud napsala tøi desítky
románù, v nichž je hlavní hrdinkou dívka a pouze v jednom pøípadì je
tomu naopak. Prozradila, že její nejoblíbenìjší dìtskou èetbou byly
Dìti z Bullerbynu, nyní ráda ète H. Pawlovskou, má doma psa, je ve
znamení Kozoroha, knihy píše veèer, má dvì dìti a poslední knížka,
kterounapsala, jeo zdravotních sestøièkách.

Díky vstøícnosti MìÚ se zúèastnilo besedy více než 70 dívek,
chlapcù a dospìlých, kteøí získali autogram své oblíbené autorky. Dále
knihovna dìkuje Kvìtináøství Beneš, Keramice Sušer a Kulturnímu
domu.

Ve dnech 11. a 12. 12. 1999 bude ve Hvožïanech (stará škola) probíhat již ètvrtá
”Výstava betlémù”. Otevøena bude vždy od 9.30 do 17 hod. Zahájena bude v 9.30 hoddne
11.12. 1999pásmemvánoèníchkoledabásní.

PøedemVámdìkujemeanavýstavubetlémùVássrdeènìzveme

za výbor výstavybetlémù PokornýLudìk, Hvožïany2, tel.: 812065
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Tisk RUDI reklamní studio, tiskárna Tábor - tel: 0361/25 96 80

PROVIDENT FINANCIAL
s.r.o.

Rychlá pùjèka
bez ruèitele.

Volejte zdarma
0800-169 169

Hledáme také obchodní
zástupce

PROGRAM
FINANCOVANÉHO

BYDLENÍ
Chcete nový byt, dům?

Chcete si koupit byt,
na který jste si již zvykli?

Že nemáte dostatečné úspory?
Potřebujete nebo budete

potřebovat
hypotéční úvěr se všemi

výhodami
státních podpor bydlení?

CHCETE VÍC?
Vyberte si pro sebe vánoční dárek!

Tábor, AN ČSAD, 1.patro, č. dveří 23.
Tel/fax: 0361/256014, 258155

Úřední hodiny
denně: 10.00 - 15.30 hod.

Po dohodě i mimo úřední hodiny.

Program financovaného bydlení.

CZ CAPITAL spol. s r.o.,

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘ IPRAVENÝM!

Spoleènost rodákù a pøátel
Bechynì

zve srdeènì své pøíznivce na
pøedvánoèní setkání do Hotelu
JUPITER

Program:
1) Shrnutí úspìchù za celý rok 1999
2) Rozjímání pod stromeèkem

dne 18. 12. ve 14.00 hod.

TISKOVÁ ZPRÁVA MPO a ÈEZ, a.s.
”Práce pokroèily i na dvojce,”konstatoval ministr
Grégr po návštìvì temelínské elektrárny
Na svùj pátý kontrolní den na JE Temelín pøijel ministr
prùmyslua obchodu Miroslav Grégr.
Pozornost pøi prohlídce stavby tentokrát vìnoval pan
ministr druhému výrobnímu bloku. Seznámil se s
postupem prací na reaktorovém sále, pøímo v
kabelových prostorech si ovìøil postup pokládky
kabelù. Prohlédl si i blokovou dozornu druhého bloku,
která již byla pøedána firmìWestinghouse k transportu
zaøízení, a prohlídku stavby pan ministr ukonèil na
strojovnì. Zde si mìl možnost prohlédnout otevøená
tìlesa 1000 MW turbiny vèetnì rotorù. ”V øadì médií,
ale i mezi nìkterými odborníky, kteøí chtìjí znevážit
naše úsilí na prvním bloku zaznívá, že na druhém
bloku práce plynule pokraèují , tak jak jsou stanoveny v
harmonogramu prací,” uvedl hlavní dùvod návštìvy
panaministra øeditel elektrárny ing.Hezouèký.
V následné diskusi se zástupci investora, hlavních
dodavatelù a firmy Westinghouse se pan ministr
informoval o postupu prací na obou blocích, ale
pøedevším se diskutovalo o probíhající etapì
spouštìní prvního bloku temelínské elektrárny, kde se
pøipravují neaktivní horké zkoušky primárního okruhu,
které budou zahájeny ve druhé polovinì prosince.
”Vzhledem k tomu, že na Temelín jezdím pravidelnì
každý mìsíc, mohu z dlouhodobého sledování vývoje
stavby s uspokojením konstatovat, že pokraèuje snaha
všech dodavatelù nedostat se do skluzu a pokud se tak
stane, rychle jej odstranit. Dnes jsem navštívil druhý
blok a pøesvìdèil jsem se, že koncentrace práce
dodavatelù na první blok nemá žádný negativní vliv na
èinnost na druhém. Naopak je zde cítit zkušenost firem
získaná na prvním temelínském bloku. Proto vìøím, že
zde budou práce pokraèovat ještì plynuleji,” krátce
zhodnotilministr Grégr svou pracovní návštìvu.

Milan Nebesáø, tiskový mluvèí JE Temelín

Získala licenci na sjednávání povinného ruèení.
Nabízíme Vám 2 varianty tohoto pojištìní

S bližšími podmínkami Vás seznámí náš pracovník:

na adrese:

Populár a Eurokomfort.

Ing. Jiøí Vogeltanz

REALITY
Libušina 161

391 65 Bechynì
tel.è.: 0361/961844, 0606/840416


