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Zahájen provoz Kulturního domu, projektoval Vojenský projektový
ústav Praha,postaven svépomocí a vojenskouposádkou

Svoji poslední jízdu pøed pøedáním do Národního technického muzea
absolvuje na trati Bechynì – Tábor elektrický motorový vùz 4 – 40001,
vyrobený v roce1903
Poprvése jedeKolobìžkováGRANDPRIX

OtevøennovýDomovmládeže

Uskuteèòuje se první setkání pøátel komorní hudby, vzniká Jihoèeský
hudební festival
Umírá dlouholetý konzervátor Státní památkové péèe, malíø, který
nadevše miloval Bechyni prof. Jindøich Schenk. Jako dítì bydlel s rodièi
v zámeckém areálu Alfonse Paara. Je pochován na františkánském
høbitùvku ubechyòského kláštera.

Zahájenprovoz v novémzávodì JITEX.
Po rozsáhlé rekonstrukci otevøen veøejný park v bývalé klášterní
zahradì.
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Jindøich Schenk maluje své milované mìsto

Odcházející století v našem mìstì
(1971-1980)

SLOUPEK STAROSTY
Jak dlouho ještì…

Zamyslíme-li se nadproblémy našeho mìsta,mùžemekonstatovat, že jich nenímálo. Jen
namátkou bych mohl jmenovat napø. stav místních komunikací a chodníkù, nevyøešená
kanalizace a èištìní odpadních vod, nedostatek nových pracovních míst, nedostatek
ubytovacích kapacit, nedostateèná sí� služeb a v neposlední øadì i problémy s nìkterými
obèanskými sdruženími,a to zejména sObèanským sdruženímProLife.
Obèanské sdružení ProLife je sdružení s ekologickým zamìøením s celorepublikovou
pùsobností, zastupované a prezentované zejména ing. Vladimírem Halamou CSc. a ing.
EvouHlasovou.
Je tøeba øíci, že k založení obèanského sdružení staèí podle zákona pouze tøi obèané, z
nichž alespoò jeden musí být starší 18 let. Pøestože se pøedstavitelé OS ProLife snaží
prezentovat jako zástupci široké bechyòské veøejnosti, za témìø pìt let jeho existence
nebyli ochotni odtajnit jeho èlenskou základnu, a to ani pøes výzvy zastupitelù. Jak
širokou podporu veøejnosti tedy skuteènì má, koho vlastnì zastupuje, má tøi èleny, pìt,
sedmèi devìt èlenù?To nevíme.
OS ProLifeneustále prezentuje Bechyni jako mìsto s nejhorším životním prostøedím, kde
jsoudennì výraznì až drasticky pøekraèovány veškeré hygienické limity, kde se neustále
prohlubuje devastace životního prostøedí a tvrdí, že je dennì výraznì poškozováno
zdraví místních obèanù. Se svými stížnostmi se již nìkolik let obrací na rùzné instituce
(Okresní úøad, hygienické stanice, inspektorát životního prostøedí, ministerstva), kde
èasto uvádí nesprávné, neúplné èi hrubì zkreslené údaje a nepodložená tvrzení. Tato
tvrzení pak opírá o svá údajná mìøení a sledování, potvrzená spolupracujícími znalci èi
jinými odborníky. Ve vìtšinì pøípadù tvrdí, že drastické poškozování životního prostøedí,
pobytových pomìrù a zdraví obèanù je tak zøejmé, že není tøeba je zvláštì dokumentovat
nebo doložit. OS ProLife pøitom nikdy žádného znalce èi jiného odborníka neuvedlo,
nepøivedlo k jednání, nepøedložilo nikdy žádnou studii, ostatnì v poslední dobì se
pøedstavitelé OS témìø ze všech jednáních pro údajnì velké zaneprázdnìní omlouvají a
vyjadøují sepísemnì. Øada institucí se již jejich podáními odmítla zabývat s tím, že jejich
opakovaná podání obsahují stále stejná tvrzení. Pøesvìdèit místní správu ani ústøední
orgány státní správy kategorickým tvrzením o poškozování životního prostøedí a
znehodnocování pobytovýchpomìrù, které oznaèuje za výrazné, neúnosnéadrastické, se
tedyobèanskémusdružení nepodaøilo.
Nìco se však OS ProLife pøece jen podaøilo, a to poškození dobrého jména mìsta
Bechynì na ministerstvech a jiných institucích, což se projevuje napø. pøi jednáních o
poskytování rùzných dotací pro mìsto. Na tìchto institucích panuje vùèi Bechyni díky
èinnosti obèanského sdružení urèitá nedùvìra, pro nìkteré úøedníky nejsme
dùvìryhodnýmpartnerem.
Dále se napø. OS ProLife podaøilo zablokovat rekonstrukci èerpací stanice pohonných
hmot a Bechynì tak pøišla o jeden a pùl miliónu korun od provozovatele stanice, které
mìly být použity na rekonstrukci kanalizaèní sítì na sídlišti 5. kvìtna. K rekonstrukci
nedošlo, finanèní prostøedky poskytnuty mìstu nebyly, a proto lidem v této lokalitì
dodnes pøi vydatných srážkách zatéká voda do sklepù. Souèástí této rekonstrukce mìla
být i výstavba myèky aut. OS ProLife pravdìpodobnì nevadí, že obèané mìsta umývají
své automobily u svého bydlištìa neèistoty odtékají volnì do kanalizace a v øadì pøípadù
bezèištìnído øíèkySmutné.
OS ProLife velmi aktivnì vystupuje proti provozování nìkterých firem v Bechyni, o nichž
tvrdí, že jejich provoz máevidentnì negativní vliv na okolní biosféru. Usiluje o stanovení
podmínek pro možné pokraèování jejich èinnosti nebo jejich „vymístìní“. První èást
seznamu tìchto provozoven (druhou èást zatím mìst. úøad neobdržel) tvoøí podle
obèanského sdružení OS tyto provozovny: JIKA a.s., Areál ZZN, Pøekladištì Èeských
drah, Manipulaèní sklad a.s. Lesy, Udírna pana Pejši, provozovny v areálu bývalého
MìPS – p.Drda a autoservis, firma SNN, firma Návrat, firmaŠkabroud, Správa aúdržba
silnic, všechny provozovny v severozápadní èásti mìsta – Aludoor, truhlárna, autoservis,
Sbìrné suroviny, sklad hutního materiálu firmyZukal, firma Keras – figurální keramika p.
Machart, Èerpací stanice a.s. Benzina, firma Jitex a novì zøízené provozovny v nové
komerèní zónì za Jitexem, napø.autoservis a keramická výroba. V poslednídobì jsou tyto
mimoøádné aktivity OS ProLife rozšiøovány dále, napø. na firmu Jambor, léèebnédomy
Jupiter nebo proti novì vznikající zónì obchodu a služeb ve smìru na Senožaty. Zcela
mimoøádnou aktivitu vyvíjí pak OS proti provozovnámv severozápadní èásti mìsta, kde
se dokonce domáhalo vyslovení zákazu èinnosti nìkterých provozoven soudní cestou.
Neúspìšnì, žaloba byla zamítnuta. K tomu je tøeba podotknout, že v této èásti mìsta se v
minulosti provádìla øada odborných mìøení, která neprokázala pøekraèování
hygienických limitù. OS ProLife tatomìøení, provádìná OHSTábor, neuznalo.

(dokonèení na str. 2)

PODĚKOVÁNÍ
Městský úřad děkuje paní Miladě Simandlové, která ve svém
„Knihkupectví u P. Voka“ prodává bez nároku na provizi novou
knihu „BECHYNĚ– historické městonad Lužnicí“.

KABELOVÁ TELEVIZE
Městská rada rozhodla pro tento rok o ukončení dosavadního
místního vysílání kabelové TV vzhledem k nedostatku finančních
prostředků v rozpočtu města. Uvažuje dál tento kanál ponechat jako
informační a připravuje výběrové řízení pro pronájem nebo
dodavatelský způsob provozu městského kanálu v roce 2001. S
firmou K+K cable Milevsko, bylo dohodnuto obsazení tohoto kanálu
programem ARD / německá TV 1. program/ .V roce 2001 bude toto
vysílání přerušenovždy jen na dobu místníhovysílání.



Vodovod v našem mìstì
Vodárenské sdružení Bechyòsko

Kpostupnému jednání o založení Vodárenské-
ho sdružení Bechyòsko /VSB/ dochází od roku
1996. Vytvoøení sdružení iniciovali v roce
1996 starostové Bechynì a Sudomìøic
p. Charypara p. Houdek.V roce1999 byl øe-
ditelemVSB jmenován bývalý starostamìsta
pan JanCharypar.Èleny tohoto sdružení se
staly obce Bøeznice, Hodìtín, Sudomìøice,
Bechynì, Èernýšovice aHaškovcova Lhota.

Cílem sdružení bylo obnovit bývalou
soustavu vodovodù se zdroji vody
vNovéVsi, Sudomìøicích a Bechyòské
Smolèi a zajistit tak nezávislost na Jihoèeském vodárenském svazu
/JVS/. Hlavním impulsem pro vznik VSB byl úmysl Jihoèeského
vodárenského svazu odstavit úpravnu vody Nová Ves vèetnì 42 m
hlubokého vrtu, který se nachází na okraji Tøeboòské pánve s velmi
kvalitní podzemní vodou. Tím by bylo znemožnìno osamostatnìní se
Bechynì a okolních obcí ze závislosti na dodávkách vody od JVS.

Po složitém a zdlouhavém jednání došlo až na konci roku
1998 k pøevodu vodárenského majetku od JVSna Vodárenské sdružení
Bechyòsko.

Rok 1999 byl pro VSB rokem startovním. Prvotním úkolem
bylo zajištìní dodávky pitné vody pro obyvatele obcí BechyòskáSmoleè
a Hvožïany, kde byly znaèné problémy se zásobováním vodou hlavnì v
letním období. Nákladem Kè 380.000,-- bylo posíleno prameništì v
Bechyòské Smolèi, nutná úprava ve Hvožïanech si vyžádala Kè
240.000,--, další náklady jsou plánovány v letošním roce. Dále byla
uskuteènìna televizní prohlídka vrtu na úpravnì vody Nová Ves, pøi
které byl zjištìn špatný stav vystrojení vrtu a jeho èásteèné zanesení.
Nákladem pøes 4 milióny korun, krytých úvìrem, byla zrekonstruována
úpravna vody Nová Ves. Tato nároèná akce byla dokonèena v bøeznu
letošního roku. V Sudomìøicích byla instalována nová èerpadla, která
slouží k zásobování pitnou vodou letištì, Sudomìøic aBechynì.

S položením nového vodovodního øádu a výmìnou šoupat v
Bechyni poèítá sdružení v návaznosti na dokonèení kanalizaèního
sbìraèepøed koneènou úpravou komunikací.

Ve výhledu na rok 2001 jsou výmìny potrubí a vodovodní
pøípojky v Sudomìøicích, Èernýšovicích, Hodìtínì, Bøeznici,
Hvožïanech, zamìøení vodovodních øádù v Haškovcovì Lhotì a nový
vrt v úpravnì vodyNováVes.
Od 16.3. letošního roku, kdy byla uvedena do provozu
úpravna vody Nová Ves, pijí obyvatelé našeho mìsta a
okolníchobcí kvalitní pitnou vodu.

/èerpáno z materiálù VSB pro valnou hromadu v r. 1999/

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Zde na tomto místě bývala rubrika životních jubileí, nově
narozených občánků a jména těch, kteří nás navždyopustili.

Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nám dále
již neumožňuje tytoúdaje zveřejňovat.

Jak dlouho ještì….
(dokonèení z 1. strany)
Zpochybnilo zpùsob tìchto mìøení a nasvém stanovisku setrvává ausilujeo „vymístìní“
provozoven. Pøitom v této èásti mìsta pùsobí firmy, které vytváøení celou øadu
pracovních pøíležitostí pro místní obèany. Mùžeme si dovolit tímto velmi svérázným
pøístupem otato pracovnímísta pøijít?
V poslednídobì seOS ProLife pokusilo zablokovat rekonstrukci Písecké ulice.Mìsto by
tím pøišlo o úèelovì vázané dotace na tuto komunikaci, což pøedstavuje témìø ètyøi
milióny korun. Pøitom si OS ProLife vminulosti stìžovalo na velký hluk v ulici, který je
zpùsoben dopravou a na to, že ulice není uklizená. Nahluku ina nedostateèném úklidu se
jednoznaènì podílejí nerovnosti vozovky, takže snahao zablokování opravyulice je zcela
nelogická. Opravu Písecké ulice již v první polovinì devadesátých let pøedstavitelé OS
ProLife (tehdy však pod jiným jménem) zablokovali, a to svým tažením proti Správì a
údržbì silnic Tábor. Finanèní prostøedky tehdy urèené na opravu Písecké ulice byly
pøesunuty apoužity na opravuParkán vTáboøe.
Musím stále v této souvislosti myslet na skuteèné a pravé dùvody, proè OSProLife vše v
Bechyni blokuje, zpochybòuje,odsuzuje, neguje. Je to jistìzpùsob politického tlaku na
radnici, je to snahao destrukci, je to snaha stále dokazovat, že v Bechyni senedìládobøe
vùbec nic, je to snaha zdiskreditovat celý mìstský úøad a vedenímìsta v oèích veøejnosti,
snaha o navození dojmu obecnénespokojenosti obèanù, je to snaha zakomplexovaných
lidí o zviditelnìní a je velmi smutné, že jimi proklamovaná snaha o zlepšení
životníhoprostøedí je pronì pouze zástìrkou k politickému tlaku na radnici.Dokladempro
toto mé tvrzení je fakt, že obèanské sdružení nikdy nepøedložilo žádný konkrétní a
konstruktivní návrh na øešení jakéhokoliv problému, vždy jen „nabízí“ nezištnou pomoc,
ale zùstávápouze uslov.
Proto se ptám, jak dlouho ještì budeme tomuto jednání, které jednoznaènì poškozuje
zájmymìsta a jehoobèanù, neèinnìpøihlížet?
Jakdlouho ještì budemezlobu, nenávist a netoleranciz øad OSProLife snášet?
Co ještì musí toto obèanské sdružení udìlat, než mudáme otevøenì najevo, že nemáme
zájem na šíøení polopravd, nepodložených, pøekroucených a z kontextu vytržených
informací, že nemáme jako obèané Bechynì zájem, aby nás toto obèanské sdružení
zastupovalo.
Jakdlouho ještì….

Jaroslav Matìjka, starosta mìsta

Z jednání mìstského zastupitelstva

Krátce z jednání mìstských rad

13. 9. 2000

Zmìny LSPPv Bechynise zatímneuskuteèní

Nabídka na likvidaci plastù

HospodaøeníMìsta Bechynì

Zastupitelé opìtovnì projednali navrhl OkÚ na zkrácení lékaøské služby první pomoci
(LSPP) vBechyni. Návrh pøedpokládal omezení služby LSPP pouze do 22.00 hod. S
tímto návrhem mìstské zastupitelstvo již jednou vyslovilo nesouhlas. Vzhledem k
tomu, že jiné možnosti dofinancování LSPP než z rozpoètu Mìsta nebyly nalezeny ,
rozhodlo mìstské zastupitelstvo o rozpoètových zmìnách, které zaruèí financování
ztrátovosti do 31.12.2000. Provoz LSPP bude zabezpeèen vpracovní dnyod 17.00 do
7.00 hod., v ostatních dnech nepøetržitým provozem. O zpùsobu zabezpeèení této
služby a pøedevším o jejím financování pro pøíští rok bude již rozhodováno v
souvislosti s projednáním rozpoètuMìsta narok 2001.

Zástupce firmy NHSobìslav seznámilzastupitele s možností likvidace plastù ve mìstì
pomocí drtícího stroje. Zda mìsto využije tuto nabídku bude rozhodnuto až po
posouzení tohoto projektu ve vztahu kpøipravované legislativì a provìøení kalkulace a
výhodnosti nabídky.

Mìstské zastupitelstvo vzalo na vìdomí zprávu o hospodaøení Mìsta za období leden-
èervenec 2000. Po èervnovém výpadku u daòových pøíjmu se postupnì situace
èásteènì stabilizovala a mohlo dojít k ukonèení doèasného opatøení mìstské rady,
které smìøovalok úsporámve všech rozpoètových sférách.

Rada schválila provozní øád poèítaèového pracovištì pro veøejnost ( podrobnìji v
jinémèlánkuna tétostr.)
Schváleno zpracování projektu rekonstrukce osvìtlení Písecké ulice.Rekonstrukce
by mìla být provedena v rámci rekonstrukce povrchu vozovky a chodníkù v této
ulici.
Rozhodnuto odokonèení výstavbybytù v èp.8 (Bílý zvon). Investice bude finanènì
kryta z vybraného pøedplaceného nájemného a z fondu regenerace, který je tvoøen
pøíspìvkem Ministerstva kultury amìsta.Pùvodní nabídka na možnost získání bytu
formoupøedplacenéhonájmubylarozšíøena z pùvodních 6bytùnadalších 5.
Schválen prodej lomového kamene z výrubu štoly na akci " Pøevedení odpadních
vodnakanalizaèní èistièku.Cena 150Kè/t.
Podepsána smlouva s Ministerstvem pro místní rozvoj o poskytnutí státní dotace v
celkové výši 4.860.000 Kè na podporu oprav bytového fondu na sídl.Obráncù
míru .Na tutoakci již byla v loòském roceposkytnuta dotace odÈeské energetické
agentury ve výši 2.400.000Kè.
Vzhledem k tomu, žeMìstonemá vsouèasné dobìdostateèné množství finanèních
prostøedkù na vylepšení vysílání kabelové televize ani na další potøebné technické
vybavení, bylo rozhodnuto o ukonèení dosavadního vysílání kabelové televize.
Uvolnìný kanál budevnejbližší dobì obsazen prostøednictvím K+K.

•

•

•

•

•

•

INTERNET PRO VEØEJNOST
Mìstská knihovna v Bechyni poskytuje od 20. záøí 2000 svým
návštìvníkùm novou službu – zprostøedkování pøístupu na Internet.
Novì zakoupený poèítaè v knihovnì je pøipojen k Internetu linkou
euroISDN, což by mìlo uživatelùm zajistit kvalitní a rychlé spojení s
touto celosvìtovou sítí.
Zájemci o získávání informací pomocí Internetu mohou tuto službu
využívat v bìžných provozníchhodinách mìstské knihovny. Navíc je zde
i možnost rezervace poèítaèového pracovištì po pøedchozí domluvì se
zamìstnancimìstské knihovny.
Nákup nového poèítaèového pracovištì a realizaci pøipojení provedlo
Mìsto Bechynì ve spolupráci s Ministerstvem kultury, které udìlilo
mìstu grant ve výši 100000 Kè, což znamená 70% celkových nákladù.
Mìsto Bechynì se letos na projektu podílí finanèní èástkou 42 000 Kè a
vdalších letech bude pøispívat na jeho provoz.
Nová služba je urèena nejen registrovaným ètenáøùm, ale i veškerým
obyvatelùm anávštìvníkùmMìsta Bechynì.



Kulturní dům Bechyně 0361-813338 0361-812433
0606-911007 kdbech@mbox.vol.cz

, U Nádraží 602, 391 65 , tel.: , tel./fax
mobil: , e-mail:

říjen
2000

21.
sobota

7.
sobota

pohádka
ZVONKOHRA

FRANTIŠEK
HLADKÝ

DĚTSKÁ
DISKO SHOW

15.00 hod./Velký sál KD/ Vstupné: 25,- Kč
H r a j e D J B o ř e k

Obrazy, plastiky a sochy.
Vernisáž v neděli 1. října v 16.00 hod.
Výstava potrvá do 29. 10. a bude otevřena
denně po - pá 15.00 do 17.00 hod.

so - ne 14.00 do 17.00 hod.

DIVADLO V KOSTCE ALENY NĚMCOVÉ
připravilo pro děti a rodiče loutkovou pohádku o králi, který touží
po nejkrásnější zvonkohře světa. Čistě znějícími tóny se zvonko-
hra poprvé rozezní až po nápravě všech lidských neblahých vlast-
ností, neboť jen čistě bijící srdce rozezní nejkrásnější hlasy zvonů.
Začátek v 15.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné: 20,- Kč

12.
čtvrtek

19.30 hod./ Velký sál KD / Vstupné: 50,- Kč
AGENTURA M MODELS připravila ukázky
ručně malovaných šatů a doplňků návrháře
a výtva rníka Mgr. JANA VAŇKA.
Manekýnky za doprovodu exotické hudby
předvádí gejzír barevných akordů vkompo-
novaných do atraktivních dámských šatů.
Součástí programu je líčení zdarma od fa.
AVON, které zač íná v 17.30 hod.
Pro každou ženu je připraven dáreček.
Vstupenky budou slosovatelné a tři z Vás
obdrží kosmetický balíček. Po skončení
módní přehlídky bude uskutečněn prodej
modelů. Každé šaty jsou originál. Majitelka
má možnost se podílet na její tvorbě -
ovlivnit ji a za to má jistotu, že tyto šaty
b u d o u n e o p a k o v a t e l n é .

17.
úterý VLASTA REDL

19.30 hod. / Velký sál KD / Předprodej v kanceláři KD
I. místa 160, -Kč, II. místa 140,- Kč

( III. místa 100,- Kč pouze pro studenty) Tel.: 813338

Začátek:
Vstupné:

koncert

ODEVZDANOST K SMYSLU

výstava

disko

26.
čtvrtek NAHLÍŽENÍ

dramatika - divadlo - škola
čtvrtek 26. 10 až neděle 29. 10 / Prostory Kulturního domu
12. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
stejně jako v minulých jedenácti ročnících na základě společného
východiska, se kterým se všichni účastníci včetně lektorů seznámí
až na místě. Letos bude tímto východiskem předmět jako inspirace
k neobvyklé dramatizaci. Součástí Nahlížení budou také inspirativní
představení středoškolských a mladých divadelních souborů
a povídání s jejich tvůrci.

dílna

Dílnu pořádají: IPOS - ARTAMA - Sdružení pro tvořivou dramatiku
Občanské sdružení TATRMANI, KULTURNÍ DŮM BECHYNĚ

Zájemci o účast si mohou vyzvednout přihlášky v KD nebo na adr.:
ARTAMA, Jakub Hulák, Křesomyslova 7, P.O. BOX 2, 140 13 Pha 41.

neděle

country14.
sobota ELDOTOUR 2000
20.00 hod./Velký sál KD/ Vstupné: 70,- Kč
Country zábavu pořádá ELDORÁDIO Č.B.

28.
sobota KIRCHENCHOR ST. NIKOLAUS

DEHRN JITKA CHALOUPKOVÁ
varhany

(SRN),

Koncert v rámci mezinárodního festivalu MUSICA SACRA PRAGA
16.00 hod. / / Vstupné 40,- Kč, děti 20,- KčKlášterní kostel

A SKUPINA, KTERÁ SE JMENUJE
KAŽDÝ DEN JINAK

galerie u hrocha

vážná hudba

mailto:kdbech@mbox.vol.cz


KINO BECHYNĚ program na říjen 2000
Pokud není uvedeno jinak, představení začínají ve 20.00 hod.

1. neděle

2. pondělí, 3. úterý

5. čtvrtek, 6. pátek

7. sobota, 8. neděle

9. pondělí, 10. úterý

12. čtvrtek, 13. pátek

14. sobota

15. neděle -

15. neděle, 16. pondělí

17. úterý

19. čtvrtek

20. pátek, 21. sobota

22. neděle

- Prem. barev. filmu USA v českém znění.
Komedie ze života jedné pravěké rodinky.

- Premiéra franc. širokoúhlého filmu
Autorem knihy je sám Satan. Thriller režiséra Polanského
s Johnny Deppem v hlavní roli.

- Barevný film USA
Milostný příběh s Harrisonem Fordem a Kristin Scott
Thomasovou.

- Premiéra barev. širokoúhlého filmu USA
Seriál skončil, dobrodružství teprve začíná. V hlavních
rolích Tim Allen, Sigourney Weaverová a Alan Rickmen.
Sci-fi komedie.

- Premiéra barevného filmu USA
Široce zavřené oči vám ukáží jiný pohled na svět.
Kontroverzní film Stanleyho Kubricka s Tomem Cruisem
a Nicole Kidmanovou v hlavních rolích.

- Barevný širokoúhlý film USA
Jodie Fosterová a Chov Yun-Fat v milostném historickém
velkofilmu.

- Barevný film USA
Ne každý dar je požehnáním. Bruce Willis v šokujícím thrilleru.

- Dobrodružství Medvídka Pú a jeho
přátel v kresleném filmu studia Walta Disneye.

- Premiéra francouzského barevného filmu
Nevěř tomu, co ti lidi řeknou. Běž se podívat na to, o čem
se nemluví. Neuvěřitelně otevřená sexuální zpověď
režisérky Catherine Breillatové. V jedné z rolí oscarová
pornohvězda Rocco Siffredi.

- Barevný film USA
Bizarně sladký příběh o bratrské lásce, kukuřici
a individuální odpovědnosti. Kultovní režisér David Lynch
opět překvapuje, tentokrát jednoduchostí a kvalitou příběhu.

- Premiéra barevného filmu USA
Agent FBI v přestrojení... ukrývá však víc, než zbraň.
V hlavní roli bláznivé komedie Martin Lawrence.

- Premiéra českého barevného filmu
Nová česká komedie režiséra Tomáše Vorla s hvězdným
hereckým obsazením.

- Barevný film USA
Johny Depp a Christina Ricciová v hlavních rolích
hrůzostrašné komedie režiséra Tima Burtona.

FLINTSTONEOVI 2

DEVÁTÁ BRÁNA

NÁHODNÉ SETKÁNÍ

GALAXY QUEST

EYES WIDE SHUT

ANNA A KRÁL

ŠESTÝ SMYSL

17.oo hod.
TYGRŮV PŘÍBĚH

ROMANCE

PŘÍBĚH ALVINA STRAIGHTA

AGENT V SUKNI

CESTA Z MĚSTA

OSPALÁ DÍRA

Mládeži přístupno / Vstupné 40,- Kč / 85 min.

Mládeži do 15 let nepřístupno / Vstupné 40,- Kč / 131 min.

Mládeži přístupno / Vstupné 43,- Kč / 133 min.

Mládeži přístupno / Vstupné 40,- Kč / 98 min.

Mládeži do 15 let nepřístupno / Vstupné 50,- Kč / 159 min.

Pro děti do 12 let nevhodné / Vstupné 40,- Kč / 142 min.

Mládeži do 15 let nepřístupno / Vstupné 45,- Kč / 107 min.

Určeno všem dětem / Vstupné 43,- Kč / 77 min.

Mládeži do 18 let nepřístupno / Vstupné 45,- Kč / 95 min.

Pro děti do 12 let nevhodné / Vstupné 55,- Kč / 111 min.

Pro děti do 12 let nevhodné / Vstupné 40,- Kč / 95 min.

Mládeži přístupno / Vstupné 48,- Kč / 146 min.

Mládeži do 15 let nepřístupno / Vstupné 45,- Kč / 101 min.

- Premiéra barev. širokoúhlého filmu USA
Mladá, krásná a talentovaná ? Takových je plný New York !
Sexy romantická komedie o cestě za velkým snem.

- Premiéra barevného filmu USA
Prestižní film studia Walta Disneye na oslavu nového
tisíciletí. Hudební animovaná fantazie.

- Barevný film USA
Novopečený gigolo to opravdu nemá lehké.
Bláznivá komedie.

- Český barevný film
Příběh o jedné šťastné rodině a osudovém setkání, které
znamenalo život. Hvězdné herecké obsazení.

- Premiéra barevného širokoúhlého filmu USA
Zvláštní agent Ethan Hunt znovu

v akci. V hlavní roli Tom Cruise.

23. pondělí, 24. úterý

26. čtvrtek

27. pátek, 28. sobota

29. neděle

30. pondělí, 31. úterý

Mission Impossible 2 -

DIVOKÉ KOČKY

FANTAZIE 2000

DEUCE BIGALOW: DOBREJ STRIPTÉR

VŠICHNI MOJI BLÍZCÍ

M : I - 2

Mládeži přístupno / Vstupné 50,- Kč / 100 min.

Mládeži přístupno / Vstupné 45,- Kč / 75 min.

Pro děti do 12 let nevhodné / Vstupné 45,- Kč / 90 min.

Mládeži přístupno / Vstupné 43,- Kč / 91 min.

Pro děti do 12 let nevhodné / Vstupné 45,- Kč / 118 min.

KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
4. lekce / 19.00 h.
5. lekce / 19.00 h.
6. lekce / 19.00 h.

6. 10.
13. 10. Prodloužená
20. 10.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

DĚTSKÁ LEDNÍ REVUE
Zimní stadion Tábor 7. 10. 2000 / 16.30 hod.

130,- Kč - Předprodej v kanceláři KD Bechyně
1. část "POHÁDKA, 2. část CIRKUS"

PRONÁJEM

Kulturní dům Bechyně pronajme prostory
za účelem pořádáníSilvestrovské zábavy
nebo diskotéky. Informace v kanceláři KD

VÝSTAVA
V souvislosti se køtem knihy R. Krajíce Bechynì – historické mìsto nad Lužnicí, kterou
vydalo mìsto Bechynì, uspoøádal Ing. Vernarec ze svých souèasných fotografií Bechynì a
historických pohlednic a dobových fotografií z depozitáøe místního muzea výstavu -
Bechynì historická a souèasná - v kapli sv. Michala. Výstava trvala ètrnáct dnù. Kvìtinové
výzdobu zasponzorovalo Zahradnictví Beneš. Dìkujeme. S radostí jsme konstatovali
fantastickou úèast obèanù a zájemo mìstopøi vernisáži, která byla spojena s autogramiádou
autora a spoluautorù. Po celou dobu jejího trvání byl zájem až pøekvapující. Køest knihy
provedl pan starosta proslovem a citací z knihy, nechybìl ani sekt. Vernisáž uvedl pan Ing.
Vernarec. Zástupy zájemcù o koupi knihy nebraly konce. Výstavu navštívily i žáci obou
našich základních škol. Na trhu je nyní kniha, kterou si Bechynì již dlouho zasloužila.
Domnívámse, že potìšila i øadu bechyòských patriotù a návštìvníkù mìsta.

B.Vorlová



Ochrana památek v našem mìstì
Mìsto Bechynì je ve sdružení historických sídel Èech , Moravy a Slezka. Z
tohoto postavení vyplývá nìkterá práva a povinnosti, se kterými Vás dále
struènì seznámíme.
Nejprve knázvosloví :
Rozdìlení památek v našem mìstì :- kulturní památka, památková zóna,
objekty v zájmovémúzemí památkové péèe, ostatní.
Nejcenìjší kulturní památky jsou opevnìní mìsta r.è. 3 –4660 zahrnuje èp.3,
èp. 151 a èp.538 jako celé objekty a dále hradební zeï s baštami (celkem 12
bašt v rùzném stupni dochování celku , z nichž jedna jev areálu františkánského
kláštera a další v zahradách èp. 40, 41, 47, 49, 52, 64, 67, 69, 73 a 99). Dùm
èp.67 je vedle toho samostanì prohlášen za kulturní památku , podobnì jako
èp.39, areál františkánského kláštera. Kostel sv. Matìje má vlastní èp.144 ,
kostel sv. Michala è.p. 321. V zahradì èp. 543 na parcele è.421 je kulturní
památkou jen pomník Františka Køižíka. Dùm èp. 140 byl prohlášen za kulturní
památku vroce 2000.
Mìsto zpracovává územní plán a program regenerace památkové zóny mìsta
Bechynì. Pøispívá finanènì soukromým a církevním majitelùm na kulturní
památky ve výši 10% celkové opravy. Státní pøíspìvek dosahuje až 50% ceny
opravy.Majitelé objektu – kulturní památky – požádají o závazné stanovisko k
opravì Okresní úøad Tábor a jsou povinni dodržet podmínky stanovené
Památkovým ústavem v È. Budìjovicích ( tvar oken , použití støešní krytiny ,
barevnost fasád , klempíøsképrvky). V pøípadì nedodrženípokynùmùže dojít
k odnìtí finanèních podpor.
Mìsto Bechynì plní zpracovaný program regenerace Mìstské památkové
zóny. Do souèasné doby byly vyøízeny všechny žádosti majitelù památkových
objektùopodporu. Nejnižší pøíspìvekèiní 120 000Kè. To vede ke spokojenosti
majitelù památkových objektù a zároveò pøispívá z jejich strany ke kázni a k
dodržování podmínek.
Mìsto Bechynì výhledovì uvažuje o otevøení hradeb , opravy jsou však
odsouvány z finanèních dùvodù. Ze stejných dùvodù se zpožïuje plán
rekonstrukce námìstí.

DROGY U NÁS
Vážení občané, rodiče, učitelé,
umíme si poradit s jedním z nejzávažnějších problémů současné
společnosti – závislostí na různých typech návykových látek, která se
stala hrozbou celé mladé generace, mnohdy módou, východiskem z
nudy nebo nezbytnou součástíživotabýt “in”?

O tomto závažném problému se leckdy mluví lehkovážně,
pokus se nestane problémem naší rodiny.Ale i když se netýká našich
dětí či žáků, přece se týká stavu naší společnosti. Nezavírejme oči,
nebuďme lhostejní či “sympaticky” tolerantní. Všímejme si chování
našich dětí a mládeže, všímejme si únavy či naopak přílišné aktivity,
všímejme si předmětů v jejich aktovkách, kapsách, pokojích apod.
Varovným signálem pro prověření jsou např. nálezy tablet, balíčků s
bílým práškem, lžiček, lahvičeks vodou, injekčních stříkaček..

Většinou však sami na odstranění příčin, průběhu a
následků závislosti nestačíme. V našem městě nepracuje
protidrogové centrum, alemůžete seobrátit na tyto kontaktní adresy:
K-Centrum, Klokotská 114, Tábor 0361/255999
KC-Cheiron, Děkanská 302, Tábor 0361/257624
Na školách v našem městě jsou učitelé pověření prevencí této
problematiky:
ZŠ I. – Školní ulice -pí učitelkaSmržová
ZŠ II. – Libušina ulice – p.učitelBlažek
zvláštní škola –pí učitelkaNěmcová
keramická škola - RNDr.KarelKlaška, internát -Vratislav Šťastný
Všichni spolupracují s protidrogovými centry v Táboře i s místní policií,
která by měla hlavněpotírat dealerskou činnost.

Upozornění pro občany se zdravotním postižením
Upozoròujeme obèany, že s platností od 1. èervence 2000 nemusí být
motorová vozidla používána k dopravì tìžce zdravotnì postižených obèanù
oznaèena speciálnì upravenou nálepkou a referát sociálních vìcí okresního
úøadu je již nevydává. Podle výkladu ministerstva dopravy a spojù dosud
vydanéspeciálnì upravené dálnièní nálepkyod uvedeného data .

V pøípadì kontroly musí uživatel pøedložit platný prùkaz ZTP, ZTP/P
nebo rozhodnutí o pøiznání pøíspìvkuna provozmotorovéhovozidla.

V každém vozidle, které využívá výjimku z placení poplatku za
užívání dálnice nebo rychlostní komunikace, musí být tìžce zdravotnì
postiženýobèanpøepravován.

Výjimku mùže využít i ten, kdo tìžce zdravotnì postiženou osobu
právì odvezl nebo pro ni jede, tuto skuteènost však musí být schopen doložit
prokazatelným zpùsobem /potvrzení ze zdravotnického nebo sociálního
zaøízení apod./.

nejsou platné

Okresní úøad Tábor, referát sociálních vìcí

Zaèal nový •kolní rok
Tak jako v celé naší vlasti, i v Bechyni zaèal letos nový školní rok v
pondìlí 4. záøí. Na obou zdejších základních školách se sešly dìti ve
vyzdobených uèebnách, aby se po prázdninách pøivítaly s uèiteli i
spolužáky avyslechly pokynypronastávající výuku.

Do 1. ZŠ Školní ul. chodí letos celkem 352 žákù, z toho 33
prvòáèkù, 2. ZŠ Libušina ul. má 395 žákù, z nich je 43 žáèkùprvních
tøíd. Klesající poèet žákùprvních tøíd je dokladem toho, že i našemìsto
"stárne".

Bìhem celého školního roku kromì zvládání povinného
uèiva mohou žáci obou škol ve volném èase rozvíjet své schopnosti a
nadání v zájmových kroužcích. Školní klub pøi 2.ZŠ, ve kterém pracují i
žáci 1. ZŠ , nabízí celkem dvacet kroužkù s rùzným zamìøením. Jsou tu
kroužky sportovní, jazykové, výtvarné, hudební i praktické (vaøení,
palièkování), i kroužky výpoèetní techniky, v nichž dìtí získávají
znalosti a dovednosti v práci s poèítaèi. Èinnost kroužkù školního klubu
probíhá podle jejich zamìøení v budováchobouzákladních škol.

Vedle kroužkù školního klubu pracuje v letošním školním
roce na 1.ZŠ ještì kroužek keramický, taneèní a kroužek anglického
jazyka pro 2. a 3. tøídy. Poèítaèový kroužek této školy má v uèebnì
informatiky k dispozici 14 poèítaèù s napojením na internet. Od øíjna
budou mít žáci možnost ve volních odpoledních hodinách tento
internet využívat.

Také 2. ZŠmáhlavní poèítaè napojený na internet a pøipojení
poèítaèù v uèebnì výpoèetní techniky k internetové síti se má
uskuteènit ještì letos.

Nový školní rok zaèal i nejmenším školáèkùm v
"mateøinkách". Vmateøské škole Jahùdka je letos 98 dìtí, z toho nových
školáèkù35, vmateøské škole je 102 žáèkù, z nich32nových.

Pøejeme všem našim školákùm trpìlivé a laskavé pedagogy,
pedagogùmpak vnímané a pozorné žáky, rodièovské veøejnosti dobrou
spolupráci s vyuèujícími svých dìtí a všemvespolek úspìšný a radostný
školní rok 2000/2001, vnìmdobrý start do tøetího tisíciletí.

TJ BULLDOGS

SEBEOBRANA PRO VŠECHNY

pořádá nábor nových členů na VOLEJBAL.
Dospělí – informace u správce stadiónu p. Mika tel. 0603/923/466,
děti - p. Wolf Petr (ZŠ Libušina ul.)

– nábor ve dnech 3.10. (úterý) a
5.10. (čtvrtek)
Dále nabízíme možnost využití posilovny v době od 17.00 – 21.00
hod. po – pá.
V prostorách klubovny – kulečník, šipky
občerstvení – (pivo, limo apod.) otevřeno po-pá 18.00-22.00 hod.

Rozpis sportovních aktivit v prostorách tělocvičny TJ BULLDOGS
na stadióně
Po - 15.00 – 16.00 aerobic pro děti p. Habrová

16.00 – 17.30 hasičský oddíl (děti) - p. Widlová
17.30 – 19.30 floorbal FC Leader - p. Ingr
19.30 – 21.00 floorbal JIKA TEAM

Út 17.00 – 19.00 sebeobrana TJ Bulldogs - p. Mik
19.00 – 20.30 aerobic ženy - p. Habrová

St 17.00 – 19.00 floorbal (děti) SK Rakeťáci - p. Fuka
19.00 – 21.00 floorbal team Zahradní ul.

Čt 17.00 – 19.00 sebeobrana TJ Bulldogs - p. Mik
19.00 – 21.00 aerobic ženy - p. Habrová

¨Pá 17.00 – 19.00 florbal (děti) SK Rakeťáci - p. Fuka
19.00 – 21.00 floorbal TJ Bulldogs

So 10.00 – 12.00 FLOORBAL A JE TO TEAM
15.00 – 17.00 floorbal HC Bechyně - p. Smetka
18.00 – 19.00 aerobic pro začátečníky - p. Habrová
19.00 – 21.00 floorbal team Zahradní ul. -

Ne 9.00 – 11.00 floorbal Martínci p. Martínek

Aerobic pro úplné začátečníky
sobota: 18.00 – 19.00 (ženy + muži)
Výuka aerobicu od základů
Cvičí: Zdena Habrová - aerobic instruktor IFAA
Informace: 0602/07 60 59
Začínáme v sobotu 14. 10. 2000

TJ Bulldogs – novinka!



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:

tel/fax:0361/812294, e-mail: elektrof_f@volny.cz

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

Za úèelem spoleèného podání návrhu na konkurz hledáme další vìøitele pana Luïka Jošta, sídlištì 5.kvìtna 786,
Bechynì,PSÈ39165. Žádáme vìøitele, aby sekontaktovalina tel..è. 02/24211980, 21603332.
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Bechyòští rybáøi zakládají novou tradici
Již vmnoha rybáøských organizacích se stalo tradicí uspoøádat pro

své èleny aspoò jednou do roka rybáøské závody. Obvykle se konají v èase
padajícíholistí nachovném rybníceplnémpøedvánoènì vypasených kaprù.

Nejinak tomu bylo o proslunìné záøijové sobotì na rybníku
Štemberk. Mìstský rozhlas vyhlásil pozvání, na rybáøské klubovnì se skvìl
plakát v nìkolika barvách, výbor místní organizace ochotnì podával každou
nedìli podrobnéinformace.

Pøesto se v den „D“ sešlo pouze jedenáct mladých úèastníkù.
Všichni strávili pìkné dopoledne u zábavné rybaøiny. Odmìnou jim byl nejen
sportovní zážitek, ale i velicehodnotné ceny – rybáøský prut, naviják, keramika
s rybáøskou tematikouod firemKERAS CZs.r.o.– panErikMacharta Jihotvar –
pan Jan Dousek. Otázkou zùstává, zda ti zbylí z organizace, èítající nìkolik set
èlenù, nevìøili slibu „hodnotných cen“, nebo radìji sedìli sami u vody s vidinou
rybíhomasana talíøi…?

Byl to první závod a vydaøil se. Tedy za rok – doufejme v hojnìjším
poètu – nashledanou….

Márová Marie

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
s. r. o.

www.skoda-auto.cz

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

Felicia Magic 2
Kouzelný vùz za kouzelnou cenu

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

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 získejte vùz,
v jeho� základní výbavì

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

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

mailto:elektrof_f@volny.cz
http://www.skoda-auto.cz

