
Pozvánka do městské knihovny
BØEZEN, MÌSÍC KNIHY

Ètení je nejlepší uèení. Sledovat myšlenky
velkého èlovìka - to je ta nejzajímavìjší vìda.

A.S.Puškin

Vyslovíte-li slovo kniha, napadne vás jistě nëmálo vět o
jejím významu nebo se vám matně vybaví citát
některého velikána slova. Řekne-li se knihovna, je vaše
představa buď staromódní nebo supermoderní.
Přečtete-li si název Městská knihovna v Bechyni, co vás
napadne?
Poskytneme vám o ní několik informací. Nachází se v
přízemí Kulturního domu. Její fond tvoří 31769
knihovních jednotek. Z toho je 14846 svazků z oblasti
beletrie, 9052 sv. naučných, 6374 sv. pro děti, 1498
gramofonových desek. Nabízí i možnost půjčování
časopisů, jejichž nabídka je v letošním roce značně nižší
(1996 - 41 titulů novin a časopisů, letos 7 titulů).
Čtenářský poplatek na kalendářní rok činí pro dospělé
20,-- Kč, pro děti 10,-- Kč.

...vícečtenářůse přihlásilo 9.1.96 - 45

...více návštěvníkůbylo zaznamenáno v květnu - 888

...více zájemcůo půjčování je z řad důchodců

...žádanějšími autory byl i R.Cook, D.Steelová,
S.Sheldon
...oblíbenějšími autory pro děti byli E.Blytonová,
T.Caspariová, W.Disney
...čtěnějšími časopisy Čtyřlístek, Bravo, Story
...méně čtený byl denní tisk ačasopisAteliér
...dražší zakoupenou knihou byla Guinnessova kniha
zvířat
...žáda nějšími au torkami by ly H .Pa wlovská a
L.Lanczová
...čtenějším klasikem K.Čapek
...lepším dětským čtenářem byla E.Bauerová

Na vaši návštěvu v knihovně
se těší pracovnice MěK.

Ana závěrněkolik nej... z loňského roku:
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VE L I KONOCE
/Svátky "è e r v e n é", velkonoèní./

O prvním úplòku po rovnodennosti jarní nadešly nejkrásnìjší slavnosti jara - oslava
znovu probuzené pøírody - Velkonoèky, Vesny, Krasny - V e l i k o n o c e.
Pøíroda se již doopravdy probudila, pøíbývá tepla a všude raší nový život. Proto jsou
velikonoèní svátky - v nich pakzvláštì dny pomlázkové - ve znamení zelených ratolestí,
proutkù, oèistné jarní vody, i ztajeného života - ozdobných vajíèek - kraslic.

V pašijovém týdnu byl pro dìti nejveselejším Z e l e n ý ètvrtek. V ten den pøestaly
hlaholit zvony a dìti /hlavnì chlapci/ se rozbìhly po vsi s øehtáním, klapáním a
køístáním, které èasto bylo spojeno i s "malou" koledou: " klekání jsme odklepali, dejte
vajíèko malovaný!". Zvony zùstaly "zavázány" až do Bílé soboty a tak mìli chlapci po
všechny tøi dny zábavy dost a dost. Hlavní dny velkonoèní teprve pak nadcházely. V
pondìlí pomlázka chlapecká, vúterý dívèí.

Slovo p o m l á z k a má v lidovém podání, podobnì jako slovo koleda, nìkolik
významù: znamená pøedevším spletené proutí vrbové nebo jívové, s nímž se v pondìlí a
v úterý velikonoèní chodí po pomlázce, na mrskaèku, dynovaèku, šlehaèku èi
binovaèku.Dále se pomlázkou rozumí vlastní vyšlehání a koneènì dárek, který
dostávají chlapci za vyšlehání. S vyšleháním, vymrskáním je nerozluènì spojena i
"kúpaèka", "oblievaèka", šmigrust. Oba jarní obøady - vyšlehání a okoupání - jsou
prastarými lidovými zvyky nejen u nás, ale i jinde v Evropì. Samo slovo pomlázka / po-
mlázka, pomladiti, omladiti/ naznaèuje význam vyšlehání jarním proutím: aby všichni
ti, kdo dostali pomlázku, byli po celý rok èilí a èerství. Podobnì i koupání v jarní vodì,
oblévání jarní vodou mìlo význam oèistìní od všeho zlého, ale mìlo i pøenést jarní síly
vod na èlovìka. I sama pomlázka se musela v rukou koledníkù /"pomlázkáøù"/ stále
"vrtìt", "èepejøit", aby i tím bylo podtrženo, že je obrazem jarní omládlépøírody.

Pomlázka se èepejøí a proutek ohýbá,
kohoutek nám kokrhá:
Chy�te mi tu slepièku, koupíme za ní èepièku:
tu èepièku pánu, on dá za ním krávu,
tu krávu hrabìnce, ona dá za ní na vìnce.
Paní jde s louky, nese misku mouky,
bude-li jí malièko, jistì pøidá vajíèko.

Nejkrásnìjším podarováním za vyšlehání nebo omytí byla obarvená vejce - k r a s l i c e ,
která se i výtvarnì pøizdobovala rùznými ornamenty, a� barvením, rytím nebo
olepováním. Staly se tak kraslice spolu s pomlázkou proutìnou pøímo výtvarnými
symboly velikonoèní doby a dostaly se i do rùzných jarních her s vejci, které však byly
záležitostí spíše dìtskou. S vejci si pak chlapci vyhráli ve všelijakých hrách: sekání do
vajíèek, koulení kraslic apod. Po velikonocích se ještì více než na zaèátku pøíchodu jara
rozeznìla pøíroda hlasy ptákù a takovou ji pak pøišla pozdravit dìvèata zpìvem,
chorovody, hrami a tanci velikonoèními.

Z knihy Mezi dvìma slunovraty F.Bonus



Zprávy z jednání mìstské rady

- MR projednala nìkteré žádosti týkající se odprodeje pozemkù.
O tìchto žádostech bude rozhodnuto na zasedání MZ.

- Schválena smlouva s IP Reklama o využití reklamních ploch.
- Již delší dobu nevyužitá klubovna v KD byla pronajata firmì G-servis za
úèelem zøízení kanceláøe.
- V rozsahu rozpoètu schválen pøíspìvek na zajištìní dopravy na nìkterých
linkách ÈSAD.

Pozvánka na jednání mìstského
zastupitelstva.

Ke svému prvnímu zasedání v letošním roce se sejde mìstské
zastupitelstvo dne 5.3.1997 vKulturním domì od16.00 hodin.
Na programu jednání bude:
- finanèní vypoøádání a hospodaøení za rok 1996
- rozpoèet mìsta na rok 1997
- prodej pozemkù
- prodej bytù
- Bytenes Bechynì s.r.o. (organizaèní zmìny)
- stavební uzávìra (územní plán) v návaznosti na hlukovou
studii letištì Bechynì

BYLINKY LÉÈÍ CUKROVKU

Naše zemì svým bohatstvím poskytuje pøíznivé podmínky pro sbìr léèivých bylin. Velkou
zásluhou bylinkáøství je skuteènost, že položilo základ pro odborný a vìdecký pøístup ke
zkoumání a využití léèivých rostlin vmedicínìadnespøináší do této oblastinovénámìty.
Nìkteré léèivé rostliny èi dokonce nìkteré druhy zeleniny obsahují inulin (složitý cukr -
polysacharid podobný škrobu). Inulin se neštìpí jako škrob na glukózu, nýbrž na ovocný cukr
fruktózu a je tedy v malých dávkách vhodný pro diabetiky. V žádném pøípadì však nenahrazuje
inzulín.
Léèivé úèinky mají napøíklad lusky fazolu obecného, listy pampelišky lékaøské èi na� jestøabiny
lékaøské - obsahuje galenin, snižující hladinu glukózy v krvi. Borùvkové listy obsahují také úèinné
glukokininy. K pití èaje se používají dvì èajové lžièky øezaných listù na dva šálky vody za den.
Nìkteré byliny jsou souèástí protidiabetických èajù k léèbì lehèích pøípadù cukrovky. Málo
pozornosti je vìnováno zeleninì obsahující inulin. Tuto látku obsahuje napø. èerný koøen, artyèok,
èekanka salátová, tzv. židovskébrambory.
Diabetik mùže mít radost ze života za pøedpokladu, když zachovává podmínky, jež mu jeho stav
ukládá, tedy režim dne, životosprávu a dodržování dávek léèiv. Voòavý bylinkový èaj nebo
výborný salát z èerstvé zeleniny pak rozhodnì zpestøí mnohdy pøísný dietní rytmus. Takže i v
pøípadìcukrovky platí, žepøírodaneuškodí, ale vhodnìzvolenébyliny léèí.

ZPRÁVA O ZÁPISU DO ZÁKLADNÍCH
ŠKOL V BECHYNI.

ZŠ Libušina ZŠ Školní
Zapsaných dětí 56 43

Z toho žádá o odklad
povinné školní docházky 14 7

1.9.1997 nastoupí do
školy 42 36

Životní jubilea - bøezen 1997

Navždy nás opustili:

Vítáme nové bechyòské obèánky:

75 let Braná Marie
Píšová Marie
Přeslička Karel
Soukup Josef

76 let Dlouhá Marie
Havlová Antonie
Kilianová Růžena
Rozum Jaroslav
Slavíková Jaroslava
Ševčíková Růžena
Valentová Růžena

77 let Plzáková Anežka
78 let Soldátová Antonie
79 let Klímová Marie
80 let Cvachová Marie
81 let Jírová Anastázie
82 let Zelenka Antonín
83 let Hrušková Marie
84 let Mašková Anna
85 let Szafránová Růžena
86 let Šťávová Miloslava
87 let Obermanová Marie

Kuchařová Anežka

Wolf Anotnín

Trusíková Tereza, Chmelař David, Pazdera
Filip, Vičík Petr, Voborská Zuzana, Novotná

Michaela.

Z policejního deníku

V noci z 12. na 13.2.1997 došlo v Táboøe a následnì v Opaøanech k
vloupání do ètyø telefonních automatù. Pachatel odcizil finanèní
hotovosti a poškodil telefonní automaty v celkové èástce 10.000,-- Kè. Z
trestného èinu krádeže je trestnì stíhán obèan z Bechynì, který odcizil z
majetku APS Bechynì nìkolik smrkù, které si ihned nechal rozøezat na
katru. Ze svého protiprávního jednání byl usvìdèen a APS Bechynì
zpùsobil škodu ve výši 8.160,-- Kè. Nedokonalosti proti zneužití konta u
jednoho finanèního subjektu v Bechyni využil podvodník, døívìjší obèan
Bechynì. Založil si úèet po složení èástky 200,-- Kè a následnì však
vybral v Bechyni a Mìlníkuèástky ve výši 24.327,-- Kè. V prùbìhumìsíce
ledna a února 1997 došlo v Bechyni k nìkolika pøípadùm krádeží
vloupáním do motorových vozidel. Pachatelé se zamìøují na autorádia a
souèástky k motorovým vozidlùm. Policie žádá obèany, aby v pøípadì
podezøelého pohybu osob kolem motorových vozidel v noèní dobì tuto
skuteènost oznámili na linku 158 a tím v nìkterých pøípadech mohou v
následujících dnech ochránit i svùj majetek.



Klášter
Vrací se k Vám pravidelná příloha KLÁŠTER.
Chceme Vás s klášterem postupně
seznamovat tak, jak ho vnímá člověk, který
do něho přichází. A to v několika zastaveních:
Půdorys, Ambity, Rajský dvůr, Klenby,Řád,
Františkáni... Prvním naším tématem je
CESTA DO KLÁŠTERA. Přemýšleli jsme o
tomto tématu a dali jsme možnost k zamyšlení
i ostatním. Výsledkem je anketa, jejíž
účastníci se snaží najít odpověď na otázku:
"Co by Vás vedlo ke vstupu do kláštera?"

- Kdybych měla pocit, že mě nemá nikdo rád.
(Soňa, 15 let)
- Abych si vymezila prostor, který dokážu vypl-
nit. (Magdaléna, 18 let)
- Musela bych uvěřit v Boha a musela bych být
přesvědčena, že je to tak správně. Nebo ze
strachu před lidmi. (Dana, 16 let)
- Já bych si atmosféru kláštera vytvořil v sobě,
kdyby bylo potřeba. (Petr, 16 let)
- Musela bych být moc věřící křesťan. V
klášteře je nenaplněný život. Nemohla bych
mít děti. To, že nemají děti , jen se starají o ty,
co to potřebují, mi připadá fajn, ale možná se
moc přeceňují (dělají toho až moc). Víc než se
od nich čeká. Bůh asi nechce, aby bylo mnoho
žen zavřených v klášterech a nemělo děti.
Musela bych chtít obětovat se všem lidem,
Bůh je v lidech a ne jen v určených prostorách
(klášter...)
(Soňa, 17 let)
- Nevstoupila bych nikdy, protože ty věci, co
bych dělala tam, můžu dělat i mimo klášter.
(Stáňa, 20 let)
-Kdybych měla pocit, že už překážím, nemůžu
nic udělat, jsem zbytečná. Abych se izolovala
od lidí. Mohla bych pomáhat těm, co to
opravdu potřebují. (paní T.)
- Vstoupila bych k misionářkám matky Terezy,
které nemají vlastní rodinu a svou lásku o to
více věnují druhým lidem. (Soňa, 17 let)

To jsou některé názory těch, kterých jsme se
ptali. Jestli Vás toto téma zaujalo a máte chuť
se k němu vyjádřit, napište nám na adresu:

Redakční rada kulturní přílohy
ZUŠ
Klášterní 39
391 65 Bechyně

TÌLOVÝCHOVA A SPORT

TJ Jiskra - oddíl stolního tenisu

Tabulka divize mužů po 16 kolech

Okresní přebor mužů - skupina A

TJ Jiskra - oddíl tenisu

TJ Jiskra - oddíl košíkové
KP muži po základní části:

Volejbal

Šachy

Kopaná

1. Štěpánovice 48 bodů
2. ČZ Strakonice 37
3. Písek 35
4. Studená 34
5. Slavoj Č.Budějovice 32
6. S.Tábor 31
7. Sezimovo Ústí 31
8. Jindřichův Hradec 30
9. Pedagog Č.Budějovice B 30
10. Bechyně 30
11. VS Tábor 25
12. Vodňany 21

-

V divizi žen je družstvo Bechyně na 7.místě po 11
kolech s 19 body.

Bechyně B - 7.místo po 13 kolech - 21 bodů
Bechyně C - 9.místo po 12 kolech - 16 bodů

V bodovacím turnaji staršího žactva ve Vodňanech:
2.místo - Monika Mikolášková, 3.-4.místo - Cvachová a
Martina Mikolášková, čtyřhra: 1.místo - Hošek, 3.-
4.místo - Cvachová - Martina Mikolášková.
Do ankety o nejlepšího sportovce a kolektiv táborského
okresu navrhl okresní svaz stolního tenisu za dobré
výsledky Moniku Mikoláškovou a družstvo žákyň.

Do ankety o nejlepší kolektiv táborského okresu navrhl
okresní svaz tenisu smíšené družstvo mužů a žen, které
postoupilo do divize. Vyhrálo všechna svá utkání v
Jihočeském přeboru:
TC Vodňany 6:3, Prima Strakonice 5:4, ZVVZ
MilevskoB 7:2, LTC Velešín B 8:1, Šumava Vimperk 5:4,
ST TK Blatná 8:1, MANE Hluboká 5:4.

Bechyně - 10.místo 1 17 1090:1618 19.
Utkají se o 9.-10. místo 1. - 2.března 1997
s Kaplicí.
Turnaj starších žáků - semifinále - skupina B
Bechyně - 3.místo 3 6 320:423 12.

Krajský přebor II. skupiny B po
polovině: 9. místo Bechyně 0 8 5 24 8

I.divize Zajíček Bechyně 9.místo po 6 kolech 4 body.

Turnaj o pohár Bechyňska.
Zúčastní se tato družstva: Sudoměřice, Radětice, Rapid
a Prosport Bechyně, Týn n/Vltavou B, Borovany,
Chrášťany, Březnice.



NAPOSLEDY O "FORTNÌ"
Již jednou byli obèané prostøednictvím mìstského zpravodaje

informováni o tom, že z rozhodnutí mìstského zastupitelstva se
Mìsto domáhalo u okresního soudu opìtného otevøení a
zprùchodnìní "fortny". Okresní soud však návrhu Mìsta
nevyhovìl a žalobu zamítl. V rozsudku pak velmi podrobnì vyložil
dùvody,které jej k takovému rozhodnutí vedly.

Vzhledem k témìø neustávajícím dotazùm nìkterých obèanù na
celou záležitost s "fortnou" zveøejòujeme na vývìsní tabuli
mìstského úøadu v Libušinì ul. (naproti Odìvùm) celý obsah
rozsudkuvèetnì jeho obsáhlého odùvodnìní.

K vìci lze dodat, že v prùbìhu øízení se Mìstu nepodaøilo
prokázat tvrzení o vydržení práva prùchodu "fortnou" jejím
mnohaletým užíváním. Spor je tedy pravomocnì ukonèen a je naší
povinností rozsudek nezávislého soudu respektovat. S ohledem na
tento závìr soudu musím konstatovat, že vlastník pozemku, na
nìmž se"fortna" nachází, zaèal po r. 1989 realizovat svá oprávnìní,
plynoucí z vlastnického práva. Nic víc. Je v souladu se zákonem a
na jeho vùli, zda umožní svùj pozemek užívat nìkomu jinému èi
nikoliv. A to i pøesto, že to nìkterým z nás komplikuje situaci, nebo
se to nìkomu nelíbí. Pravdou zùstává, že dlouholetým používáním
ulièky nebylo vydrženo žádné právo. Mùžeme s rozsudkem
nesouhlasit, mùžeme dále být pøesvìdèeni o správnosti svých
tvrzení, mùžeme si myslet co chceme, nìkteøí mohou být dokonce
rozhoøèeni rozsudkem soudu, ale co musíme, je tento rozsudek
respektovat, nebo� jde o pravomocné rozhodnutí nezávislého
soudu.

Tímto rozsudkem ubyl další pomyslný klíè k otevøení "fortny".
Poslední klíè drží ve svých rukou pan Posedìl. Jemu totiž nic
nebrání v tom, aby se nad celou vìcí ještì naposledy zamyslel,
zhodnotil ji z hlediska obecnì lidského a podíval se na vìc oèima
svých spoluobèanù, zejména obèanù, kteøí" fortnu" jako zkratku
potøebují èi budou potøebovat.

Pro mnohé z nás je obtížné pochopit, že pøedchozí majitelé
pozemku prùchod "fortnou" umožòovali zcela bez problémù. Byli
pøece také vlastníky pozemku a nikdo je k tomu nenutil. Alespoò v
pozemkových knihách, v katastru nemovitostí, v archivu, nikde
nebyla žádná zmínka ani žádné omezení nalezeno. Zbývá tedy
odpovìdìt na otázku: proè tedy prùchod "fortnou" umožòovali,
když k tomu nebyli nuceni? Jedna odpovìd se snad nabízí. Možná
vyznávali jiné hodnoty. Možná, že na prvním místì žebøíèku jejich
hodnot nebylo vlastnictví, majetek.. Možná že šlo o prostou
ohleduplnost k ostatnímobèanùm mìsta.

V jednom dopise, který jsem obdržela na mìstský úøad po
oznámení rozsudku v této vìci, se píše: "Prùchod v posledních
desetiletích prokazatelnì udržoval obecní úøad. Nákladné stavební
úpravy, provedené pøed cca 15 lety, zajiš�oval a hradil obecní úøad."
Autor tohoto dopisu, když vypovídal pøed soudem jako svìdek - po
pouèení o povinnosti vypovídat pravdu a po pouèení o následcích
køivé výpovìdi - doslova uvedl: "Zøejmì ji ( tj. fortnu) musel nìkdo
udržovat. Domnívám se, že to bylo na náklady mìsta... Kdo
konkrétnì provádìl údržbu a vlastní úklid, nemùžu konkrétnì øíci."
A tento autor se ptá, jak je možné, že zástupci mìsta nedokázali
dodnes zprùchodnit "fortnu"?

Mám za to, že Mìsto udìlalo pro zprùchodnìní "fortny"
všechno, co bylo v jeho silách - od jednání s majitelem, pøes návrh
smlouvy o nájmu až po soudní spor. Pøesto se ozývají hlasy, že jsou
další možnosti. Pøiznám se, že o jedné "teoretické" možnosti vím.
Vyvlastnìní. Je smutné, že po takovém mocenském zásahu do
vlastnického práva, kterým vyvlastnìní zcela nepochybnì je, volají
právì ti, kteøí tak dùraznì tvrdí, že za minulého režimu nebylo
vlastnické právo respektováno. A pøitom pøi první pøíležitosti by
klidnì kvyvlastnìní sáhli.

Nevím a netroufám si odhadnout, kolik z vás by pro vyvlastnìní
"fortny" zvedlo ruku. Vím všakzcela pøesnì ojednomèlovìku, který
pro takové øešení nikdy ruku nezvedne a od samého poèátku byl i
proti soudnímuøešení -pan starosta.

Mìsto touto cestou zároveò dìkuje tìm obèanùm, kteøí se
dostavili k soudu a podali tamsvou svìdeckou výpovìï.

JUDr. Anna Hrušková
vedoucí majetkového a právního odboru



VÝSTAVY:

PØEDNÁŠKY:

PLESY:

DISKOTÉKY:

KONCERTY:

DÌTSKÉ AKCE:

26.2. - 16.3.1997 / Výstavní síň KD / Vstupné: 5,- Kč
KLAUZURNÍ PRÁCE ŽÁKŮ SPŠK V BECHYNI Z ROKU
1996 A OBRAZY DAVIDA PLOUHARA Vernisáž se uskuteční
ve středu dne 26.2.1996 v 17.00 hodin
Otevřeno denně: Po - Pá: 15.00 - 17.00 hodin, So - Ne:
14.00 - 17.00 hodin
20.3. - 17.4.1997 / Výstavní síň KD / Vstupné: 5,- Kč
OBRAZY - PETR ŠTOJDL ak. mal.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek dne 20.3.1997 v 17.00
hodin
Otevřeno denně: Po - Pá: 15.00 - 17.00 hodin So - Ne:
14.00 - 17.00 hodin

6.3.1997 / 19.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné dobrovolné
NADACE BYTÍ - TOMÁŠ PFEIFFER
Srdečně Vás zveme na jedno z dalších biotronických
působení a přednášek Tomáše Pfeiffera, známého z
televizní obrazovky, z rozhlasové stanice Frekvence 1, z
přednášek na Universitách Bytí a dalších jeho aktivit.
25.3.1997 / 19.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné: 20,- Kč
ASTROVEČER XI. - ETIKOTERAPIE / Hedání skrytých
příčin nemocí / - MUDr. Vladimír Vogeltanz „V pozadí
každého onemocnění, a onkologického zvlášť, je
nedostatek pokory, víry a lásky. Nemoc je ( zdravá )
reakce našeho těla na nezdravé myšlenky a z nich
plynoucí životní styl,“ tvrdí MUDr. V. Vogeltanz. „Prevencí
chorob je odstranění všech forem sobectví, život bez
hříchu a v souladu s vesmírnými zákony.“ ( vyňato z
časopisu Regenerace 2/ 1997 )

1.3.1997 / Velký sál KD - PLES SPŠ KERAMICKÉ Bechyně
8.3.1997 / Velký sál KD - HASIČSKÝ PLES

15. a 29.3.1997 / 20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné: 35,-
Kč

19.3.1997 / 19.30 hodin / Velký sál KD / Vstupné: 40,-/ 43,-/
47,- Kč
JUDr. IVO JAHELKA
Srdečně Vás zveme na hudebně zábavný pořad JUDr. Ivo
Jahelky.
Předprodej vstupenek již od 3.3.1997 v kanceláři KD.

15.3.1997 / 14.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné: 15,- Kč
DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
Srdečně zveme všechny děti na veselý rej masek
završený volbou té nejkrásnější a nejzajímavější, na kterou
čeká sladká odměna.

Adresa

ODPOVĚĎ NA HÁDANKU

Jméno a věk

SOUTÌŽ
K èemu by mìl sloužit tento vynález???
Odpovìdi, které budou nejblíže "autentickému popisu"

autora, budou losovány.

SOUTÌŽ
Milí ètenáøi, pøišli jsme k vám spoleènì se ZUŠ s novou
soutìží, kterou jsme uvedli citátem: „Teprve smrtí
dogmatu zaèíná vìda.“ ( G.Galilei ) Úkolem bylo podle
kresby na obrázku odhadnout název pøístroje, který
zatím nemìl to štìstí spatøit svìtlo svìta, a také popsat
jeho funkci. Odpovìdi, které budou nejblíže
„autentickému popisu“ autora, mìly být losovány.
Odpovìï tentokrát došla pouze jediná, za to však
správná. Jednalo se o horské stoupadlo z r.1912. A tak se
výhercem stávápan Otto Waldhaus. Prosíme jej, aby si
pøišel vyzvednout svou cenu, kterou vìnovali v.d.
Jihotvar Bechynì a pan Jaromír Ernekr.
Budeme se tìšit na Vaše pøíští odpovìdi. Uzávìrka
probìhne 14.3.1997.



PRACOVNÍ
PØÍLEŽITOST

PRONÁJEM

Kulturní dùm Bechynì hledá
uklízeèku s nástupem od 1.4.1997.
Bližší informace v KD u vedoucího
organizace pana Josefa Brùèka.
Telefon: 0361 - 962033, 961338.

Kulturní dùm Bechynì nabízí k
dispozici pronájem prostor bývalého
reklamního ateliéru o rozloze 65
m . Prostory jsou v pøízemí s èelní
prosklenou stìnou. Bližší informace
v KD Bechynì u vedoucího
organizace pana Josefa Brùèka.
Telefon: 0361 - 962033, 961338.
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Sobota 1.3.1997 / 20.00 hodin / Vstupné: 27,- Kč / 106 min. /

Vášnivý vztah k lásce a k životu. V hlavní roli Bolek Polívka.

Neděle 2.3. a pondělí 3.3.1997 / 20.00 hodin / Vstupné: 27,- Kč / 117 min./

Bývalý policajt posedlý případem neobjasněné vraždy by neměl důvěřovat
špatné ženě. Někdy je to smrtelné nebezpečné.

Úterý 4.3.1997 / 20.00 hodin / Vstupné: 29,- Kč / 110 min./

Ten, který zahlazuje stopy, smaže vaši minulost, aby chránil vaši
budoucnost. V hlavní roli Arnold Schwarzenegger.

Čtvrtek 6.3. a pátek 7.3.1997 / 20.00 hodin / Vstupné: 31,- Kč / 80 min./

Tajemství a intriky alchymie platí i dnes ....... Ingredience lásky v
dramatickém příběhu mezi Washingtonem, D.C. a Prahou.

Sobota 8.3. a neděle 9.3.1997 / 20.00 hodin / Vstupné: 31,- Kč / 96 min./

Experimenty s DNA porušil rovnováhu přírody, když ze zvířat udělal lidi,
ráj se změnil v peklo. Marlon Brando a Val Kilmer v hlavních rolích.

Pondělí 10.3. a úterý 11.3.1997 / 20.00 hodin / Vstupné: 29,- Kč / 115 min./

Napínavý příběh o fanatickém fanouškovi baseballového hráče, jehož
posedlost začne ohrožovat život lidí kolem.

Čtvrtek 13.3. a pátek 14.3.1997 / 20.00 hodin / Vstupné: 31,- Kč

Největší silou v přírodě je touha přežít. Dramatické osudy jedné plavby.

Sobota 15.3. a neděle 16.3.1997 / 20.00 hodin / Vstupné: 29,- Kč

Nové zpracování slavné pohádky Carla Collodiho o dřevěném panáčkovi
s dlouhým nosem, o muži, který si přál syna, a o duši, která chtěla být
znovuzrozena.

Pondělí 17.3. a úterý 18.3.1997 / 20.00 hodin / Vstupné: 30,- Kč / 110 min./

Anatomie omylů jednoho podvodníka.

Čtvrtek 20.3. a pátek 21.3.1997 / 20.00 hodin / Vstupné: 27,- Kč

Opustil Vás ? Nezoufejte ! Pomsta bude sladká. Americká komedie.

Sobota 22.3.1997 / 20.00 hodin / Vstupné: 30,- Kč / 108 min./

Děsivá síla přírody.

Neděle 23.3. a pondělí 24.3.1997 / 20.00 hodin / Vstupné: 27,- Kč

Zvítězí Jackie Chan v Bronxu ? Bez problémů.

Úterý 25.3.1997 / 20.00 hodin / Vstupné: 27,- Kč / 105 min./

Jakýkoliv odpor je marný !

Čtvrtek 27.3. a pátek 28.3.1997 / 20.00 hodin / Vstupné: 27,- Kč

Ve válce je první obětí vždycky pravda ....... a někdy i čest.

Sobota 29.3. a 30.3.1997 / 20.00 hodin / Vstupné: 30,- Kč / 139 min./

Otázka, zda jsme ve vesmíru sami, je zodpovězena !!!

Pondělí 31.3. a úterý 1.4.1997 / 20.00 hodin / Vstupné: 27,- Kč / 108 min./

Vítejte na palubě jedné z nejlepších komedií minulého roku.

ZAPOMENUTÉ SVĚTLO

NEBEŠTÍ VĚZNI

LIKVIDÁTOR

JMÉNO KÓDU: RUBÍN

OSTROV Dr. MOREAU

FANATIK

BÍLÁ SMRŠŤ

PINOCCHIO

KONTO SEPARATO

KLUB ODLOŽENÝCH ŽEN

TWISTER

RACHOT V BRONXU

STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT

ODVAHA POD PALBOU

DEN NEZÁVISLOSTI

PERISKOP NAHORU A DOLŮ !

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA BØEZEN 1997 NABÍDKA



Velikonoèní zvyky a povìry
Do velkého cyklu jarních obyèejù velmi rozšíøených a namnoze
se udržujících dodnes patøí Velikonoce. Pøes køes�anský charakter
tìchto svátkù zjiš�ujeme v povìrách a obyèejích o tìchto svátcích
uchovaných, že je zde velké množství velmi archaických povìr,
jistì tradovaných z dob pøedkøes�anských. K nim patøí zejména
vykonávání øady obyèejù, které mají chránit dobytek, pole a dùm
pøed katastrofami. Velmi zajímavé je zejména kultní využívání
vajíèek. O Velikonocích se nejen zdobila vajíèka (známé
kraslice), ale vajíèek se používalo k ochranì polí, zahrabávala se
napøíklad do rohù polí nebo se dávala pøi orání pøed radlici a
zaorávala se, apod. Tak se vajíèek v této dobì používalo i pøi
vyhánìní dobytka na pastvu (koulení vajíèkem pod dobytkem èi
na høbetì dobytka, aby byl zdravý apod.). Ze starých støedovìkých
her se nám donedávna zachoval obyèej honìní Jidáše s
charakteristickými popìvky, øehtáním, køístáním. Velmi
archaického pùvodu je i o velikonocích obvyklé mrskání a
polévání vodou, spojené namnoze s mnohými povìrami. Tak
donedávna se udržovala povìra, že kdo nebyl o Velikonocích
vyšlehán, bude mít blechy, nebude zdráv apod. Podobnì je tomu i
u povìr s poléváním vodou. I zde nepochybnì nalézáme stopy
rituálního oèiš�ování èlovìka, ochrany èlovìka pøed nemocemi,
jakož i stopy povìreèné ochrany zdraví.

MEZINÁRODNÍ KERAMICKÉ SYMPOSIUM
BECHYNÌ 1996

Koncem roku 1996 byl uzavřen jubilejní 17. ročník Mezinárodního
symposia keramiky Bechyně 1996 konanéhove dnech 1.7. - 27.7.
1996. Zúčastnilo se jej 10 umělců ze 6 států. Byli to: R.Baumford z
Australie, Nick de Vries a Rossete Gault z USA, Catrin Howel z
Anglie, Nica Haug a Klaus Dorrmann z Německa, Nataša
Žaludová z Holandska a z České republiky Lucie Landau,
E.Grosseová a Jiří Hlušička.

Účastníci pracovali v dílnách a atelierech Střední průmyslové
školy keramické a ostrý výpal byl realizován v provoze akciové
společnosti Jihočeská keramika. Ubytování bylo zajištěno v
Domově mládeže, kde také téměř denně každý večer probíhaly
odborné diskuse s promítáním diapozitivů. Každý účastník
seznámil ostatní kolegy s vlastní tvorbou a tvorbou své země.
Tvůrčí diskuse pochopitelně probíhaly i při práci v atelierech nad
jednotlivými problémy. Aby zahraniční kolegové poznali krásu
naší krajiny, byly organizovány i dva zájezdy a to do Českého
Krumlova a na hrad Zvíkov. V Krumlově si prohlédli rozsáhlou
výstavu keramiky. Účastníci netvořili skupinu jednotnou ve svém
uměleckém názoru ani metodě práce, nespojoval je ani společný
úkol. Měli možnost tvořit podle svých představ z osobně
zvolených keramických materiálů, které jim byly dány k disposici.
Díky pochopení a ochotě vedení společnosti APS byla v galerii
APS v areálu bechyňského zámku 27.7. otevřena závěrečná
výstava prací vzniklých na tomto setkání. Výstava trvala do
14.září a navštívilo ji téměř 10.000 návštěvníků. Dne 25.září byla
tato výstava převezena do výstavní síněNovoměstské radnice na
Karlově náměstí v Praze. Obě výstavy se těšily zájmu
návštěvníků i sdělovacích prostředků. Po skončení výstav bylo
provedeno výborem Nadace rozdělení exponátů mezi
Uměleckoprůmyslové muzeum aAlšovu jihočeskou galerii, sbírku
keramiky Bechyně. Všichni účastníci předali svá díla
organizátorům symposia bezplatně a bez dalších nároků. Je totiž
pro ně prestižní záležitostí, že jejich díla jsou vystavena v
bechyňské galerii. Při předání bylo provedeno finanční hodnocení
děl a došli jsme k částce přes 1,2 mil. Kč. Symposium přispělo
opět ke zvýšení prestiže české keramické tvorby ve světě.
Seznámilo mladé české keramiky se zahraničními kolegy a jejich
tvůrčími postupy. V neposlední řadě opět přispělo k propagaci
našeho města jako města s velkou keramickou tradicí. Za
úspěšnou realizaci symposia, které bylo velmi kladně hodnoceno
všemi všemi účastníky, je nutné poděkovat zvláště vedení Střední
průmyslové školy keramické, vedení Jihočeské keramiky a.s. a
Městskému úřadu Bechyně. Také bez sponzorských darů by
takovou mezinárodní akci nebylo možné realizovat.
Sponzorskými dary přispěli:
Městský úřad Bechyně, Jihočeská keramika a.s. Bechyně,
Calofrig Borovany, šamotka Zliv a.s., Chlumčanské keramické
závody a.s., Rakovnické keramické závody a.s., Manufaktura
Březová a.s., Glazura Roudnice a.s., Poštorenské keramické
závody a.s., Český porcelán Dubí a.s., Porcela plus Praha a.s.,
Západočeské keramické závody Horní Bříza a.s., Jihotvar
Hrdějovice, MinisterstvokulturyČeské republiky.
V současné době je zpracováván katalog a výbor Nadace se
připravuje na uspořádánísymposia Bechyně 1998.

Bohumil Dobiáš ak.soch.

ŠKOLNÍ ÚRAZY

Vážení rodièe, za škodu na zdraví, která vznikne vašim
dìtem - žákùm škol v Bechyni pøi
vyuèování nebo v pøímé souvislosti s ním, odpovídá z titulu
zøizovatele tìchto škol Mìsto Bechynì. Úrazem
zpùsobeným pøi vyuèování se rozumí úraz ve vyuèovacích
hodinách, ale i o pøestávkách, a to ve škole nebo v areálu
školy. Jedná se o odpovìdnost za škodu podle
pracovnìprávních pøedpisù v nìkterých zvlášních
pøípadech. Vztahuje se pouze na žáky základních škol,
nikoliv škol mateøských. Obdobnì je tomu i u základní
umìlecké školy, zvláštní školy, pomocné školy, støedních
škol a uèiliš�, kde za škodu odpovídá konkrétní škola, pokud
má právní subjektivitu. Pokud právní subjektivitu nemá,
odpovídá její zøizovatel ( napø. školský úøad ).

Mìsto Bechynì je pro pøípad odpovìdnosti za škodu
pojištìno u Èesko-rakouské pojiš�ovny.

K tomu, aby mohl být školní úraz vašeho dítìte
odškodnìn, je tøeba na mìstský úøad zaslat øádnì a
zejménaèitelnì vyplnìné tiskopisy:
1) "Záznamo školním úrazu" - sepisuje a zasílá škola
2) "Oznámení o pojistné události" - jedná se o tiskopis

Èesko-rakouské pojiš�ovny, který je k dispozici ve škole
nebo na mìst. úøadu, tiskopis musí být øádnì vyplnìný po
obou stranách a potvrzený lékaøem.

K tìmto dokladùm je pak nutné ještì pøipojit tzv.
bodové ohodnocení úrazu vašeho dítìte lékaøem. Pokud
pøipojíte i doklad o platbì lékaøi za administrativní úkon,
bude pojiš�ovnou uhrazen (ovšempouze jeden).

Jen na základì všech tìchto podkladù mùže Mìsto
uznat odpovìdnost za škodu a pojiš�ovna pak provede
úhradu bolestného.
Bližší informace a tiskopisy jsou k dispozici na MìÚ
Bechynì - JUDr.Hrušková, tel. 811071.

z á k l a d n í c h
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Dovolujeme si Vám oznámit, že

PNEUSERVIS
Josef ØÍHA

zahájil provoz
špièková italská technologie

velmi zajímavé ceny

5.května 854, BECHYNĚ
tel. 0361/961661

Firma stále provádí montáže tìsnìní a žaluzií

POHLAZENÍ PODUŠI
"Pohlazení po duši schází nám ..." zpívá se v refrénu známé písněa je to, bohužel pravda.V dnešní uspěchané a nelaskavé době na
nás média chrlí zprávy o válkách, přírodních katastrofách a spoustě násilí a lidských tragédií, až nabýváme dojmu, že už ani nic
jiného na světěneexistuje. Aťuž si to uvědomujemeči ne, všichni pociťujeme absenci dobrých zpráv, bez nich nám chybí motivace a
propadáme beznaději.
Rádi proto sdělujeme nadějnou zvěst, že lidé dobré vůle dosud žijí. Ptáte se, kde jsme je objevili? Docela nedaleko. Kdo se vydal o
víkendu 14. a 15.12. loňského roku na plakáty předem ohlášenou výstavu betlémů do Hvožďan, našel je právě tam.
Hvožďanští občané se dali dohromady pro dobrou věc a společně připravili výstavu, za níž by se nemusely stydět renomované

výstavní síně velkých měst. Iniciátorem celé akce byl pan Luděk Pokorný, který se počítá mezi hvožďanské, protože už několik let ve
Hvožďanech od jara do podzimu chalupaří. Je nadšeným sběratelem a výrobcem betlémů, však také většina z 33 vystavených
exponátů byla z jeho sbírky. Nedalo prý mu moc práce spoluobčany pro myšlenku výstavy nadchnout, a tak se všichni dali do díla.
Mužská část obce sehnala vánoční strom, chvojí i mech, potřebný pro dekoraci, a pomohla s řešením technických problémů. Ženy
zase upekly a nazdobily perníčky, jimiž byl okrášlen vánoční strom, stojící uprostřed výstavní místnosti. Dodaly i tradiční vánoční
pečivo na mísy pod ním a dokonce upletly z vlny figurky pro jeden betlém. Stranou nezůstaly ani děti. S těmi nacvičila jímavé pásmo
vánočních koled a veršů usměvavá mladá paní Mlázovská. Kdo je viděl a slyšel při vernisáži výstavy, neubránil se dojetí. Všichni
návštěvníci ocenili nejen precizní provedení a bezchybnou organizaci výstavy, ale především vlídnou ochotu pořadatelů, s níž jim o
exponátech referovali. Právě tato atmosféra pospolitosti a zápalu pro věc byla na celé akci nejpěknější, bylo z ní poznat, s jakou
láskou a péčí ji hvožďanští př ipravovali. Díky za toto milé předvánoční vyladění, za pohlazení našich unavených a často různě
bolavých dušiček. Kéž mezi námi přibývá lidí dobré vůle, kteří nelitují času ani námahy a dokáží si udělat radost tím, že ji připraví pro
druhé.

Redakční rada se váženým čtenářům omlouvá, že velice inspirativní článek paní učitelky Kubešové otiskuje tak opožděně. Možná
ale, že její příspěvek přivede mnohé občany města Bechyně kaktivní účastina výstavě Velikonoční lidová tvorba.
Redakční rada vyhlašuje Soutěž velikonočních kraslic, pomlázek a různých velikonočních ozdob (vizovické pečivo,
perníčky,papírové ozdobyapod.)
Vaše výrobkyočekávají v Kulturnímdomě do 20.3.1997.
Donesené exponáty budou vystaveny ve výloze prodejny zeleniny pana Komínka. Nejlepší vystavené vlastní výrobky
budou odměněny.Po ukončenívýstavybudou exponáty vráceny.
Avýstavubudou obohacovat i jiné exponátyvámi přinesené, které však nebudou do soutěže zařazeny.

Podìkování
Domov důchodců v Bechyni děkuje touto cestou panu Jiřímu Hahnovi, Potraviny u Lososů, za bezplatné darování

mrazícího boxu a panu Machartovi Erikovi za věcný dar pro obyvatele našeho domova.

Ceny týdeních turnusù
od 1800 Kè

Veškeré podrobnější informace na adresách:
LAMKRA, v.o.s., cestovní kancelář,
Budějovická 732, 39 01 Tábor,
tel.: 0601 442829, tel./fax: 0361 811013
LAMBERT Jan, Na Libuši 651, 391 65 Bechyně

CHORVATSKO - ostrov CRES
MARTINŠÈICA - autocamp SLATINA

LAMKRA, v.o.s.
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás oslovit s naší nabídkou

aktivního odpočinku. Zveme Vás opět na ostrov CRES do
krásného autocampu SLATINA. Nenechte se zmást jiným

názvem firmy. Opět jsme to my - potápěči z Bechyně.

Pro rok 1997 jsme pøipravili tuto nabídku

!!! VYBAVENÉ STANY A CARAVANY !!!

Nejluxusnější autocamp na severním Jadranu.
Vlastní dopravou cca za 12 hod. prožijete

příjemnou dovolenou. V borovém lese 20-40 m od
průzračného moře.

Pro laiky i pokročilé nabízíme exkurze pod
mořskou hladinu.


