
Mikulášùv pytel
V sobotu 28.listopadu 1998 se sešla parta dívek - absolventek

keramické školy, které hrávaly fotbal v bájeèném týmu FCDMBechynì.
Soupeøem jim nebyl nikdo jiný než Profiteam, což je soubor pedagogù
SPŠK - souèasných ibývalých.

Tým dìvèat byl pro znaèné oslabení rùznými dispozicemi a
indispozicemi (pochroumané kotníky, tìhotenství, apod.) lehce doplnìn
o dva pozvané kamarády amohlo se zaèít. Bájeèné nasazení, obìtavost
a šikovnost vedla k poloèasovému vedení FC 2 : 1. Až po pùli zaèal
favorizovaný Profiteam promìòovat šance a dostal se do vedení 4 : 2.
Pøeskupení v øadáchFC vedlo k vyrovnání, ale tìsnì pøed koncem pøede
jen“profáci” strhli vedení akoneèné vítìzství na svou stranu.“Mikulášùv
pytel” tedy získal Profiteam po tìsné výhøe 5 : 4. Pak se všichni
zúèastnìní rozdìlili do tøech smíšených družstev a hrál se ještì turnaj,
kde se holky také rozhodnì neztratily. Nejlepšími “støelkami” byly
Markéta Librcajtová a Renata Loukotová, nejlepší brankáøkou byla
Vlaïka Staòková a nejlepší hráèkou Joly Budíèková. K fajn pohodì
pøispìly inehrající MonikaGajdošová, Pavèa Jankù, Vìrka Kundrátová,
Martina Perníková, Zdenka Rokùsková a Radka Sládková. V závìru také
Mikuláš rozdìloval dárky. No a pak se povídalo a povídalo, hrálo na
kytaru a zpívaloa bylo to strašnìmoc fajn.

Závìreèné posezení probìhlo v restauraci Kulturní dùm. Za pøípravu
a pøímouobsluhu je na místì podìkovat p. Balèíkovi a obsluhující Petøe.
Svými pozornostmi kvýborné akci pøispìli také sponzoøi - p.Blažková +
p. Pláteníková - SOU JIKA, p. Havránková - Móda, p. Hlavatý -
drogerie, p. Komínek - zelenina, p. Malá - pekárna, manželéVavøièkovi
- ITAL MARKET. Tìlocviènu a parádní zázemí zaøídil Jarda Matìjka.
Byla to jeho poslední akce coby øeditele školy, a tak jsme mu aspoò
mohli aktuálnì popøát hodnì úspìchù na radnici. Velký dík také patøí
Jirkovi Novotnému, který vyrobil nádherný keramický “Mikulášùv
pytel”, cenu to vìènì putovní. No a samozøejmì dík a uznání patøí
hlavnì holkám, že se z velkých dálek sjely a tu príma partu drží dál.A co
pøíštì? Pøece dubnový JAGACUP!

Vratislav Š�astný

BECHYŇSKÝ
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobèané,

dovolte mi, abych Vám popøál hodnì zdraví, spokojenosti a mnoho
úspìchùv roce1999, a to jak v osobnímživotì, tak i v zamìstnání.
Zároveò bych vám chtìl podìkovat za dùvìru, kterou jste mi vyjádøili v
komunálních volbách. Vaše podpora byla pro mì jedním z dùvodù,
proè jsemkandidoval na funkci starosty.

Možná nìkteøí z Vás oèekáváte, že se vám nyní pokusímnastínit bohatý
program, který zajistí hospodáøskou a kulturní prosperitu našeho mìsta
a lepší úroveò jeho vzhledu. Myslím si však, že v dobì, kdy píši tyto
øádky (11 dní po zvolení do funkce) a kdy ještì nejsem dostateènì
obeznámen s rozsahem èinnosti mìstskéhoúøadu, s jeho možnostmi, s
rozpoètem mìsta, by nìco takového bylo ode mì nezodpovìdné a vy
sami byste z podobného prohlášení nemìli dobrý pocit a zcela právem
bystemìmohli podezøívatz neupøímnosti az lacinéhopopulismu.
Se vší vážností mohuvšak prohlásit jedno -Bechyni mám rád, mám rád
její atmosféru, její kouzlo a nechtìl bych ( a pravdìpodobnì bych ani
nemohl) žít jinde. Z tìchto dùvodù se pokusím udìlat co nejvíc pro to,
aby Bechynì byla pro nás všechny krásnìjší, pøitažlivìjší, aby byla pro
násdomovemse vším, co ktomuto slovupatøí.

Jaroslav Matìjka

Nad Hvožïany vyšla betlémská hvìzda
již potøetí.

“Když jsme se dozvěděli, že 12. a 13. 12.1998 je ve Hvožďanech u
Bechyněbetlémská výstava, nemohli jsme uvěřit,že v tak malé obci
je možno uspořádat výstavu, jakou jsme pak viděli. Byly tu nejen
krásné betlémy - některé bychom i chtěli vlastnit, ale především
dobré slovo, koledy přinášející vánoční atmosféru a vůně
vánočního pečiva včetně vánoček, z nichž jedna překonala vše -
byla jeden metr dlouhá. Voněl tu i františek a stromečky, ale
panovala tu především nesmírná pohoda mezi návštěvníky i
pozornými pořadateli.” Tak se o naší výstavě vyjádřili návštěvníci,
kteří jeli z Rakovníka do Českých Budějovic a zastavili se ve
Hvožďanech. Na výstavě bylo soustředěno 53 betlémů, z nichž
bylo 28 nových zápůjček, které jsme dosud nevystavovali a touto
cestou děkujeme za jejich zapůjčení. Však na další výstavu “1999”
máme celou řadu příslibů. To proto, žese výstava setkala s takovou
pozornostínávštěvníků, ale i tisku a rozhlasu. Nechci vyjmenovávat
exponáty, i kdyžby si to zasloužily. Musím se všakzmínit o krásném
díle řezbáře Kobery z Týna nad Vltavou a o izraelském betlému z
cedrového dřeva, o překrásných keramických betlémech včetně
unikátního reliefu, který je datován 22.1.1918 Keramická škola
Bechyně. Chci především vzdát hold všem těm, kteří naší výstavě
dali kus volného času i financí, aby výstava mohla zazářit v plné
kráse a duchu přátelství. Jeden přispěl vánočním stromkem a
mechem, druhý krásnými ozdobami z háčkované krajky, řada
hvožďanských žen v pátek před výstavou upletla krásné adventní
věnce a snad všechnyhospodyně ve Hvožďanech napekly vánoční
cukroví a vánočky, které jsme pak rozdávali malým, ale někdy i
velkým návštěvníkům. Zvlášť hezké byly i krásně zdobené
perníčky, které spolu s oříšky zdobily centrální stromeček. Děti si
odnášely nejen cukroví či perníčky, ale též “pamětního andílka” a
návody na různé práce propředvánoční čas. Výstavoudlouho před
ní žily i hvožďanské děti, které při zahájení hrály a zpívaly ze všech
sil bráníce se trémě - někdy marně - ale o to to bylo srdečnější. Ani
troubení při zahájení nechybělo. Krátce to vyjádřila Mladá fronta
DNES ve svém článku Výstava betlémů spojila celou ves. Při
odchodu si malí i velcí návštěvníci zvonili na “zvonečky štěstí” a
přitomsi každý tajně přál, co mu má přinést Ježíšek nebo co nejvíce
potřebuje. My jsme si také zvonili. Přáli jsme si hodně tak krásných
lidí, kteří nám nejen pomohli výstavu realizovat, ale všech těch,
kteří v nemalém počtu výstavu navštívili a strávili s námi krásné
chvíle předvánoční pohody, naladěni na jednu společnou strunu
svornosti,pokoje a míru v duších.

Pokorný Luděk, Hvožďany

Mìstská knihovna dìkuje za podporu
své èinnosti tìmto sponzorùm:

Vlasta Andrejsová - Prodejna tiskovin a tab.
výrobků

Anna Drdová - Textil - Galanterie
Stanislav Návrat - Stavební a obchodní

činnost
Ladislava Valenčíková - Krejčovství Hela

Zahradnictví Beneš a syn
Drda a Šubrt - obchodní sdružení

Mgr. Stanislava Vogeltanzová, advokátka
firma EM - Mgr. Erik Machart



TJ Jiskra – SPORT PRO VŠECHNY

KOPANÁ – zimní turnaj v Bechyni má výkop již v lednu

Zhodnocení činnosti odboru “Sport pro všechny” TJ Jiskra
Bechyně za rok 1998bylo provedeno na výroční schůzi 10. 12. Odbor
pracoval v 15 cvičebních složkách. V oddíle rodiče a děti, předškolní
žactvo, ml. a starší žákyně, ml. s st. žáci, kroužek sportovní
gymnastiky, rytmická, kondiční a zdravotní gymnastika žen, 3
kroužky odbíjené, malá kopaná mužů a čínská cvičení. Celkem
cvičilo a sportovalo 193 dětí a 142 dospělých pod vedením 31
kvalifikovaných cvičitelů. Nově byl založen kroužek florbalu pro
chlapcea muže.

Mládež uplatňuje svůj celoroční nácvik ve třech soutěžích. Zimní
soutěže ve sportovní gymnastice se zúčastnilo 32 závodníků. 15
závodníků postoupilo do okresního kola, po úspěšném umístění jich
10 representovalo okres Tábor na oblastní soutěži v Českém
Krumlově. Zde se Žaneta Knižová, Kamila Hořejší, Věra Hořejší,
Šárka Smržová, Radka Sýkorová, Michala Pospíšilová a Tomáš
Pospíšil probojovali až do republikového finále oblastí v Plzni.

V létě probíhá soutěž v lehkoatletickém čtyřboji, kterou letos pro
špatnépočasí absolvovalo jen 15 závodníků.

Soutěže v závodě zdatnosti v přírodě se zato zúčastnilo 94
závodníků v 10 věkových kategoriích. Okresního a oblastního kola ve
Vyhnanicích se zúčastnilo 10 dvoučlenných hlídek a hlídka M.
Pospíšilová – I. Valentová a V. Ingr – L. Huisl se stali krajskými
přeborníky.

Dospělí cvičenci uplatňují své výkony v různých turnajích v
odbíjené a malé kopané. Volejbalový klub žen se účastní okresního
přeboru a sezónu 1197/98 ukončily na 2.místě v okrese. Náš odbor
sám pořádal 3 velice úspěšné volejbalové turnaje letní i zimní.
Kroužek malé kopané mužů postoupil již po několik roků za sebou do
oblastního kola soutěže a odtud z 2. místa do republikového finále v
Hluku uUherského Hradiště, kde v letošním rocevybojoval 5.místo.
Kroužek čínských cvičení se zúčastnil letos republikového
mistrovství ve WU-SHU a Roman Micka získal v taičičuan 42 muži
1.místoa Jana Aubrechtová v taičičuan 42, ženy 3.místo v republice.

Jakoodměnu za úspěchy cvičenců i cvičitelů jsme uspořádali letos
pro děti dvoudenní táboření v Židově strouze a Mikulášské cvičební
hodiny s nadílkou. Pro dospělé pak jarní zájezd do Dobříše a
Čapkovy Strže, letní zájezd do Pelhřimova a na Křemešník.

Podobný program jako v letošním roce plánujeme i na rok 1999 a
zveme všechny zájemce všech věkových kategorii mezi nás. Každý
si může vybrat ze široké nabídky našich akcí a cvičebních programů.
Informace o cvičení i všech akcích získáte z informační skříňky
našehoodboru, kteráse nachází proti staré škole.

MUDr.Helena Ingrová

Jako náplast na nevalné výkony mužského týmu v podzimní části II.
třídy okresního přeboru, připravuje fotbalový oddíl FC Bechyně už v
lednu pro příznivce kopané tradiční zimní turnaj.

Celý podnik by měl být replikou turnajů z minulých let. Hrát se
budou dvojzápasy každou sobotu a neděli. Propozice turnajových
klání se přizpůsobí požadavkům zúčastněných oddílů. Pro zápasy je
připraveno spodní hřiště bechyňského areálu, šatny a hygienická
zařízení naleznou fotbalisté v prostorách zrekonstruované haly
(vedlehospody). Zájemci o účast mohou kontaktovat jednatele oddílu
Jiřího Vogeltance na telefonním čísle 0361/961844 nebo Jana
Balčíka na čísle 0361/961425. Uzávěrkapřihlášek byla do vánočních

FC Leader uspěl v republikovém finále
První prosincový víkend se konalo v Uherském Brodě a v

nedalekém Hluku republikové finále ASPV v sálové kopané. Sjelo se
tam 16 mužstev z celé republiky a nechyběl mezi nimi reprezentant
našeho města - klub fotbalových amatérů FC Leader Bechyně. Účast
v boji o nejvyšší trofej si zajistil postupem z okresního kola v Bechyni,
které v květnu 1998 vyhrál a z oblastního kola v Českých
Budějovicích, kdeskončil v listopadu 1998 druhý zaStrakonicemi.

Hrálo se systémem čtyř semifinálových skupin (2 v Brodu, 2 v
Hluku), z nichž vítěz postoupil do skupiny finálové. Vítěz finálové
skupiny se potom stal celkovým vítězem turnaje. Naši byli nalosováni
do skupiny B v Hluku společně s mužstvy Sedlčan, Ratíškovic a
Velkého Dřevíče.
Zápasy v naší skupině:

Velký Dřevíč - Ratíškovice 7 : 2
Sedlčany - FC 6 : 0
První utkání byla katastrofa. Téměř jsme se nedostali k soupeřově

brance a po zásluze prohráli, i když výsledek byl na první zápas velmi
krutý.

Ratíškovice - FCL 3 : 5
V zápase jsme gólem L. Fuky brzy vedli, ale pak se obrana

dopustila hrubé chyby apoločas skončil remízou 1:1. Nástup do druhé
půle se nám vydařil. Postupně M. Fuka, Vaníček, Brynych a Ingr
vytvořili čtyřbrankový náskok, který však nepozorná obrana dokázala
ještě zkomplikovat na výsledných 5:3 pro Leader a to přitom brankář
Tupý několiksoupeřových vyložených šancí zachránil.

Velký Dřevíč-Sedlčany 0 : 4
Sedlčany - Ratíškovice 12 : 0
FCL- Velký Dřevíč 3 : 1

Opět jsme v první půli vedli gólem M. Fuky 1:0, ale soupeř brzy
vyrovnal. Tentokrát však obrana podávala velmi dobrý výkon (asi z ní
už opadla únava z cesty) a navíc Vrbický téměř vzápětí opět strhl
vedení na naši stranu. Dřevíč bojoval, snažil se, k druhému místu ve
skupině by mu stačila remíza, ale poslední slovo měl L. Fuka jenž
pečetil třetímgólem naše vítězství.
Tabulka skupiny Bv Hluku:

1. Sedlčany 22 : 0 9 bodů
2. FC Leader Bechyně 8 : 10 6
3. Velký Dřevíč 8 : 9 3
4. Ratíškovice 5 : 24 0

Na druhém místě skupiny A v Hluku se umístili fotbalisté Děčína a s
nimi jsme se utkali o celkové třetí místo v Hluku.

Děčín - FCL 2 : 4
Ještěani nedozněl úvodní hvizda už jsme po rychlé akci z pravého

křídla prohrávali 0 : 1. Ale s tímto výsledkem jsme se nechtěli smířit a
zkusili rychlým střídáním soupeře uběhat. A to se podařilo. L. Fuka
načasoval na tento zápas svou střeleckou formu a do poločasu skóre
obrátilna 2 :1 v náš prospěch. Po poločase přidal ještě třetí branku, M.
Fuka vsítil další aDěčínuž stihl pouze v závěru snížit na 4 : 2.

V neděli jsme čekali na posledního soupeře, jímž bylo mužstvo
Bílovce, které skončilo na třetím místě v Brodu, a s nímž jsme se měli
utkat o celkovou pátou příčku. Soupeř se však k zápasu nedostavil,
takže FC Leader dosáhl kontumačním vítězstvím vynikajícího
úspěchu, když obsadil v těžké konkurenci nejlepších mužstev z celé
České republiky skvělé páté místo. A kdo se na tomto úspěchu
podílel? Brankář Tupý, obránci Brynych, Ursíny, Anděl, Vaníček,
útočníci Vrbický, Ingr, Miloš Fuka, Libor Fuka.

I.jihočeská divize – III. kolo 22. 11. 1998
ŠACHOVÝ SPOLEK ZAJÍČEK BECHYNĚ 4
SPARTAK CHVALŠINY 4

III. jihočeská divize– 28.11. 1998 –III.kolo
TJ LOKOVeselí nad Lužnicí 5
ŠachovýSpolek ZajíčekBechyně “B” 0

Dlouho se hraje a až kolem 3,5 hodiny získává pùl bodu za remízu Jirka Brom. Pavel
Houdek ve své první letošní partii sebral v zahájení pìšce a nechal si ukázat, jakže to soupeø
vlastnì myslel. V èasové tísni mu navíc pøedložil pár pìkných problémù a pak mu sebral
dámu a bylo to. Za chvíli, ale prohráváme. Pepík Janeèek na první šachovnici neodolal
náporu soupeøe, jehož bodový koeficient 2450 se blíží velmistrovským normám. Navíc pak
pøepálil partii Lojza Bartoš, kterému se to prostì nìjak nepovedlo. A pak to vzalo rychlý
konec. Svoje partie dávají za remízuVašekHašek,Vašek Absolon a Vrá�aŠ�astný a vítìzstvím
udržel výslednou remízu Štefan Bernáth. Ten pochybil v zahájení a obì� jezdce byla urèitì
nekorektní, soupeø se však zalekl, chybu oplatil a pak už šlo jen o to, jak má výhodu Štefan
prosadit. Pøedešlé remízy také nebyly idylkou, ale bojem, který konèil k páté hrací hodinì !!

Našemu “béèku” se prostì nedaøí. V dobré sestavì pøivezlo z Veselí nulu, a to rozhodnì
neodpovídá rozložení sil.

I. jihočeská divize – 6. 12. 1998 – IV. kolo
Jitex Písek 2
Šachový spolek Zajíček Bechyně 6

III. jihočeská divize – 12. 12. 1998 – IV.kolo
Šachový spolek Zajíček Bechyně “B” 1,5
Sokol Tábor “E” 3,5

Písek je pro každého soupeøem nepøíjemným a ani tentokrát zápas nijak jasnì nevypadal.
Postupem èasu se však zaèalo vyjasòovat a potvrdila se naše letošní neporazitelnost.
Výsledných 6:2 je asi pro písecké dost kruté, ale to už není náš problém. Poslední utkání
v letošním roce sehrajeme doma 20. 12. a pøijedou Spoje Èeské Budìjovice. Možná i s
èeskou jednièkou, velmistryní Eliškou Richtrovou.

Partie se nepovedly Standovi Mrázkovi a Jirkovi Málkovi. Petr Michlík ztratil pìšce, pak
ale aktivitou soupeøe pìknì potrápil. Pøechod do koncovky však už byl v režii “táboráka”.
Láïa Havlík v zahájení kazil, pak ale zabojoval, soupeø ztratil èas hledáním vhodného
plánu a pak zaèal “kouzlit” v èasové tísni. Pøedvedl tam pár hrubek, za což ho Láïa
potrestal a získal svou první výhru v soutìži. V poslední partii pak pokoušel štìstíèko Míla
Hrubant. Soupeøovou obranou se mu nakonec nepodaøilo porazit, a tak podepsal remízu.
Po ètyøech kolech je “áèko” 2. jen o skóre, “béèko je zatím 12.



BECHYŇSKÝKulturní dùm
U nádraží 602

391 65 Bechyně
tel: 0361-961338
fax: 0361-962033

e-mail: kdbech@mbox.vol.cz

LEDEN 1999

PØEHLED

VÝSTAVY

15.1. - 7.2. 1999 - Výstava“ OS Tatrmani”
16.1. 1999 - Pohádka “Sůl nad zlato”
23.1. 1999 - Taneční zábava hudební skupiny “Vodovod”

čtvrtek 17.12.1998 -neděle 10.1.1999 / Výstavní síňKD / Vstup: 5,- Kč

Výstava historické sbírky betlémů z muzea v JindřichověHradci.
Otevřeno: Po-Pá: 15.00 -17.00 hodin , So-Ne: 14.00 - 17.00 hodin.

pátek 15.1. - 7.2. 1999 / Výstavní síňKD / Vstupné : 5,-Kč

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

JINDŘICHOHRADECKÉBETLÉMY

TATRMANSKÉ HROMÁDKY A DALŠÍ

PRODÌTI

TANEC

sobota16.1. 1999 / 15.00 hodin / Velkýsál KD / Vstupné : 20,- Kč
- Božena Němcová

Ochotnický soubor Divadla Oskara Nedbala v Táboře si pro děti
a jejich rodiče připravil pohádkový příběh o osmi obrazech.

sobota 30.1. 1999 / 14.00 hodin / Velkýsál KD / Vstupné : 20,- Kč

Soutěže , zábava , tanec , ale i odměna za nejkrásnější masku. To
vše s Vojtou Vítem z Rádia Faktor.

sobota 23.1. 1999 / 21.00 hodin / Prostory KD/ Vstupné60,- Kč

Taneční zábava rockové skupiny.

SŮL NAD ZLATO

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE

VODOVOD

SOUTÌŽ
Do nového roku jsme si pro vás pøipravili i novou soutìž. Stromy
neztrácejí svou okrasu pouze v mìsíci padajícího listí , ale odhalují
se pozvolna jako ženy ( jen nìkteré , samozøejmì ) po celý podzim.
Na Vás je , aby jste je poznali bez listí. Odpovìï na lednovou
hádanku zašlete nejpozdìji do 15.1. 1999 na adresu Kulturního
domu , nebo ji odevzdejte v kanceláøi KD. Vylosovaný výherce
obdrží vìcnou cenu. Jméno výherce a správnou odpovìï se
dozvíte v kulturním kalendáøi na mìsíc únor.

Na prosincovou hádanku odpovìdìl jeden soutìžící a to
nesprávnì. Autorem obrázku byl Edgar Degas.

Adresa

ODPOVĚĎ NA HÁDANKU

Jméno a věk

obrození) neobyčejně silně vzmáhají amatérská hnutí. Obnovují se
staré a vznikají nové divadelní amatérské soubory, nové spolky a
sdružení organizují výtvarné, národností, ale i recesní akce,
vznikají nové přehlídky, lidé více chodí do divadla, nejméně z
Evropy se dívají na televizi, více se navzájem navštěvují, méně se
pomlouvají, více se na sebe usmívají… Je toho mnoho, z čeho
mohou mít hospodáři naší národní duše radost. Pakliže se ovšem
při svých půtkách v parlamentě, senátu a vládě alespoň občas
mrknou neprůstřelným oknem dolů, na ten plebs dole. A podívají-li
se, tentokráte opravdu nemohou přehlédnout, jak lid (moravský,
slezský, český), již do hloubi unaven ublembtanou depresivní blbou
náladou, vzniklou z neustálého hloupého vzájemného
pošťuchování našich nejvyšších čelních (i nečelních) politiků, se
sámzačíná samovolně očišťovat od balastůegoismu, netolerance,
nekompetence, lhaní a podvádění na něj shůry (těmi lepšími)
odkapávajícího.

(dokončení na str. 4)

Prezidentu republiky Václavu Havlovi
Vládě České republiky
Parlamentu České republiky
Senátu České republiky

Z důvodů, které nám možná později vysvětli psychologové,
sociologové, politologové a ostatní “lidologové”, u nás (na Moravě,
SlezskuaČesku) nastalzvláštní, zcela neočekávaný jev.

Z hlubin naší společnosti, přes špinavé škraloupy závisti,
nenávisti, lenosti, vypočítavosti, zloby a blbosti, vytryskl cestičkami
vzájemného pochopení, úcty, tolerance a pokory neobyčejně silně
čistý pramen fantazie, komunikace a citlivosti. Lidé si začínají
uvědomovat své bližní, začínají toužit po setkání s nimi, chtějí si
p o p o v í d a t , c o s i s p o l e č n é h o v y t v o ř i t .
V zemích České republiky se opět (tak jako v dávných dobách

Věc: Otevřený dopis na téma
Žádost o koncepční přístup ke kultuře národa

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


KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA DUBEN 1998

1. pátek , 2. sobota / 20.00 hodin / Vstup: 35,- Kč / 90 min.

3. neděle / 17.00 hodin / Vstupné : 36,- Kč / 73 minut

3. neděle , 4. pondělí / 20.00 hodin / Vstupné: 40,- Kč / 168 min.

5. úterý / 20.00 hodin / Vstupné : 31,- Kč / 127 minut

7.čtvrtek , 8. pátek / 20.00 hodin / Vstupné : 37,- Kč / 133 minut

9. sobota , 10. neděle / 20.00 hodin / Vstupné : 39,- Kč / 127 minut

11. pondělí , 12. úterý / 20.00 hodin / Vstupné: 36,- Kč / 99 minut

14. čtvrtek , 15. pátek / 20. 00 hodin / Vstupné: 31,- Kč / 93 minut

16. sobota / 20.00 hodin / Vstupné: 33,- Kč / 93 minut

17. neděle / 17.00 hodin / Vstupné : 39,- Kč / 88 minut

18. pondělí , 19. úterý / 20.00 hodin / Vstupné : 38,- Kč / 116 minut

21. čtvrtek , 22. pátek / 20.00 hodin / Vstupné: 38,- Kč / 85 minut

23. sobota / 20.00 hodin / Vstupné: 38,- Kč / 94 minut

24. neděle , 25. pondělí / 20.00 hodin / Vstupné : 41,- Kč / 138 minut

26.úterý / 20.00 hodin / Vstupné: 43,- Kč / 162 minut

28. čtvrtek / 20.00 hodin / Vstupné: 33,- Kč / 139 minut

29.pátek , 30. sobota / 20.00 hodin / Vstupné: 38,- Kč / 104 minut

31. neděle / 20.00 hodin / Vstupné: 43,- Kč / 117 minut

CO CHYTNEŠ V ŽITĚ

CÍSAŘ A TAMBOR

ZAŘÍKAVAČ KONÍ

SEDM

VYJEDNÁVAČ

PAST NA RODIČE

SRDCOVÁ SEDMA

TRAINSPOTTING

HARD CORE LOGO

LEGENDA O MULAN

VŘÍSKOT II

ANTZ - MRAVENEC Z

HON NA MYŠ

GODZILLA

ZACHRAŇTE VOJÍNA RYANA

SEDM LET V TIBETU

MALÍ VÁLEČNÍCI

AKTA X - FILM

Nový český povídkový film zachycující život tří různých generací ve třech
ročních obdobích.

Klasická filmová pohádka o císaři, který se v přestrojení vypraví mezi
prostý lid.

R. Redford a K. Thomasová v romantickém příběhu lásky a naděje.

Sedm smrtelných hříchů a sedm krutých vražd. V hlavní roli Brad Pitt.

Samuel L.Jackson a Kevin Spacey excelují v zajímavé variaci
klasického thrillerového schématu.

Rodinná komedie o sestrách, které se rozhodly vzít osud rozvedených
rodičů do vlastních rukou.

Život - to jsou tisíce cest... Co kdyby jediný zlomek vteřiny poslal tvůj
život dvěma rozdílnými směry? Komedie s G.Paltrowou v hl.roli.

Místy humorný ale i vážný pohled do života skupiny mladých lidí
dnešní Anglie.

Realistický pohled na hudební skupinu, na hudbu, která je spojuje, na
lásku a nenávist, jenž je odděluje, a na turné, které to způsobilo.

Veselá dobrodružná animovaná pohádka z produkce Walta Disneye.

Pokračování dnes již klasického hororu režiséra Wese Cravena.

Každý mravenec má svůj velký den. Woody Allen v nové podobě.

Kdo koho honí? Filmová komedie pro celou rodinu.

Legendární monstrum znovu v akci.

Stojí za to, pro záchranu jednoho života, riskovat osm jiných? Tom
Hanks v hlavní roli filmu Stevena Spielberga.

Příběh horolezce Heinricha Harrera o jeho dlouhé cestě ze zajateckého
tábora, přes Himaláje, až k vlastnímu srdci. V hl. roli Brad Pitt.

Ještě si ani nezačali hrát... Nový akční thriller od režiséra Gremlins.

Bojujte s budoucností. Vezměte své nejstrašnější obavy a znásobte je X.

Mateøská škola Jahùdka pøeje
úspìšný rok 1999 a dìkuje
všem hodným lidièkám, kteøí
svými dárky potìšili naše dìti.

Věc: Otevřený dopis na téma

Lidová tvořivost, ono kulturní podvědomí národa, opět začíná
žít svým životem. Avšichni bychom měli vědět, že chtějí-li se
lidé sami od sebe scházet, komunikovat spolu a kolektivně
tvořit, znamená to, že tito lidé (ve svém volném čase) kultivují
sami sebe a prostřednictvím výsledků své práce i své
spoluobčany. Znamená to zvyšující se kreativitu národa,
zvyšující se schopnost tvůrčím způsobem pracovat,
rozhodovat osobě, o svérodině, o své obci , o svémnárodu …
Politici, především politici (pochopitelně, že ti dobří, protože
těm špatným, půjde-li to tak dál, bude brzy odzvoněno), by
měli toto duševní probuzení (chcete-li obrození) národa
hýčkat apodporovat.

Mám totiž obavy, že nezareagujete-li na toto vzedmutí
lidského ducha Vy, a položí-li Vaši kolegové na tento čistý
pramen národa žábu svých egoistických cílů a šarvátek,
může se stát, že vzkvétající krajina v duši našeho národa se
postupně změní ve vyprahlou poušť plnou samoty a
nebezpečných individuí.
Bojím se, že mnohé oči oslněné megalomanskými efektními,
duchaprázdnými akcemi navedou mnohá ústa hovořit o
všelidovém amatérském hnutí s despektem. Bojím se, aby
ony velkopanské soudy ve Vašich očích nesnížily váhu
lidského každodenního tvořivého umu.
Ujmětese, prosímVás, tvůrčího vzepětí lidu, který Vás zvolil.
Bechyně, 1. prosince 1998

PS: Ve dnech, kdy jsem měl již napsán koncept tohoto
otevřeného dopisujsemsi v Mladé frontěDNES (28.11. 1998)
přečetlčlánky “Kultura přijde už brzy o výpomoc ze zahraničí”
a “Počet žádostí o granty stoupá, možnosti poskytnout je
ubývají”. V obou příspěvcích se hovoří o neschopnosti
našehostátupostarat seo tvůrčí schopnosti svého národa.

Žádost o koncepční přístup ke kultuře národa

Aby se vážně zamysleli nejen nad skladbou
chystaného rozpočtu pro resort kultury, ale i nad faktem,
že nedostatkem právních norem není vytvořeno takové
kulturní vědomí ve společnosti, aby kulturní aktivity
nacházely alespoňminimální podporu u sponzorů.

Buďte, prosímVás,schopní.

(dokončení ze str.3)

Prosím proto avyzývám všechny dobré politiky, kterým
jde o duševní zdraví národa víc, než o osobní užitek,
stranickou příslušnost, nebo pokoření soka, aby se
veřejně a celou svou mocí ujali podpory kulturního růstu
národa.

Proto
se mnozí organizátoři kulturních aktivit obracejí na
zahraniční zdroje. Ale také proto zahraniční zdroje
postupně vysychají. Na západě se činnosti, o kterou Vás
žádám, výstižně říká “investice do člověka”. Investujte
prosímdo člověka, národu se to vyplatí.

Ještě jednoutedy:

Josef Brůček
vedoucí kulturního domu v Bechyni

předseda OS Tartmani
Sudoměřice u Bechyně 30, PSČ: 391 72



ŽIVOTNÍ JUBILEA - leden 1999

Navždy nás opustili

Vítáme nové bechyòské obèánky

75 let Chmelová Zdeňka
Kabát Karel
Říhová Jiřina
Soryč Zdeněk
Frommová Božena

76 let Havlová Gustava
Koukolová Anna

78 let Charyparová Anna
Kolářová Žofie
Plívová Štefanie

79 let Pokorná Marie
81 let Kratochvílová Dagmar

Zíková Anežka
Koukalová Blažena

83 let Koukol Jan
Kovaříková Marie

84 let Fröhlichová Anna
Charypar Josef
Jelínková Anna

85 let Kodadová Anna
Napravilová Josefína

88 let Novotná Vlasta

Suchanová Antonie, Ficencová Marie

Přibylová Terezie, Zuntová Veronika, Maršálková
Markéta, Jelínková Barbora

Z jednání mìstského
zastupitelstva (18.12.1998)

- Schváleno navýšení ceny vodného a stoèného od 1.1.1999 o
15%. (pro domácnosti: 30,20 Kè/m , pro ostatní 54,60
Kè/m ).
- Rozpoèetmìsta narok 1999 schválen ve výši:

pøíjmy - 92659000 Kè, výdaje 88875000 Kè,
tø. 8 (financování) 3 748000Kè.

- Stanovena odmìna pro neuvolnìné èleny MZ ve vol. období
1998 – 2002.
- Starosta mìsta povìøen k zastupování mìsta ve Sdružení
historických sídel Èech,Moravya Slezska.
- Èlenem Okresní školské rady se stala na 3 roky Ing. Radka
Bosáková.
- MZ povìøilo k provádìní svatebních obøadù Mgr. Miluši
Ratzkovou, Janu Vondrouškovou, Mgr. RomanuHoròákovou a
Vlastu Smutnou (vedle starosty, kterému toto právo vyplývá
pøímo zezákona.
- Stanoveny ceny za svoz PDO od1.1.1999 takto:

cena známky za jednotlivý svoz (48 Kè pro obèany,
60Kèpropráv. osobu)

cena za celoroèní odvoz popelnic (900 Kè pro
obèana, 1420Kè propráv. osobu)

cena za odvoz kontejneru (10030 Kè u byt. domù,
11230 pro práv. osobu)
- Schválena vyhláška o spádových obvodech zákl. škol v
územnímobvodumìsta Bechynì.
- MZ vzalo na vìdomí veøejné prohlášení èlena MZ p. Horòáka,
ve kterém oznámil vrácení vyplacené zálohy na vypracování
analýzy požárního nebezpeèí zpìt na úèet spol. Bytenes
Bechynì, s.r.o.
- Byl projednán návrh na zmìnu zástavy k zajištìní pohledávky
obch. spoleènosti ERDING, a.s. za akcie JÈE a JP, kterými
mìsto ruèí. Pokud by došlo ke zmìnì zástavy, mohlo by dojít k
prodeji tìchto akcií. V této vìci bude další jednání o možnosti
zmìn. S koneènou platnosí bude rozhodnuto na dalším
zasedáníMZ.
- Velká pozornost byla vìnována stavu a údržbì chodníkù, veø.
komunikací a prostranství. MZ uložilo spoleènosti Bytenes
Bechynì s.r.o. a MR úkoly, které budou projednány na dalším
zasedáníMZ.
- V závìru jednání byly pøedloženy návrhy na program jednání
dalších zasedání MZ. Kromì jiného je to zejména problematika
spol. Bytenes Bechynì.

3

3

V Y H L Á Š K A è. 29/98
M ì s t a B e c h y n ì

o spádových obvodech základních škol v územním obvodu mìsta
Bechynì

Èl. 1
z

Èl. 2
z

Èl. 3

Èl. 4

Èl. 5

Mìstské zastupitelstvo v Bechyni se usneslo dne 18. prosince 1998 na
základì ustan. §14 odst. 1 zák.è.
564/1990 Sb. o státní správì a samosprávì ve školství ve znìní pozdìjších
pøedpisù a v souladu s ustan. § 16 zák.è. 367/1990 Sb. o obcích ve znìní
pozdìjšíchpøedpisù, vydat tuto obecnìzávaznouvyhlášku:

Spádový obvod pro ákladní školu I. Školní ul. (tzv. nová škola) tvoøí tyto
ulice resp.èástimìsta:
sídlištì NaLibuši – èísla popisná 615 až617,701 až 703, 618až 620, 698 až
700, 857 a 858, Èechova, Dlouhá, Fáberova, Gabrielova, Lišky,
Masokrámská, Michalská, nám. T.G.Masaryka, Novodvorská, Obùrka,
Písecká, Plechamr, Prádlo, sídl. Obráncù míru, Soukenická, Školní, U
stadionu, Za trubným, Zahradní, Zámek, Hvožïany, Senožaty, Haškovcova
Lhota, Radìtice,Rataje, Dobronice aHodonice.

Spádový obvod pro ákladní školu II. Libušina ul.(tzv. stará škola) tvoøí
tyto ulice resp. èásti mìsta :
Kašpara Malého, Klášterní, Køižíkova vilová ètvr�, Lázeòská, Láznì, Libušina,
sídlištì Na Libuši (kromì èísel popisných, která jsou uvedena v èl. 1 této
vyhlášky), Parkány, Pod schody, sídl. 5.kvìtna, Široká, Táborská, Tyršova, U
nádraží, Valtrova,Vìtrov, Záøeèí.

V pøípadech hodných zvláštního zøetelemohou øeditelé škol na základì
vzájemnédohodyudìlit výjimkuz tìchto ustanovení. Vpøípadì, žek dohodì
nedojde, rozhoduje mìstskáradana základìdoporuèení školské komise.

Tato vyhláška se vztahuje na dìti, novì nastupující do prvních tøíd
poèínaje školnímrokem1999/2000.

Touto vyhláškou sezrušuje vyhláškaè. 14/95 zedne29. listopadu1995.

Tato vyhláška nabývá úèinnosti patnáctýmdnempodni jejího vyhlášení.

VBechynidne 18. prosince1998
Vyhláška byla vyhlášena vyvìšenímnaúøední desce dne22. prosince 1998.

Státní gymnázium
GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU
Havlíèkova 13, 375 01 Týn nad Vltavou, tlf./fax:
0334/220 39 (øeditel), e-mail: hajek.gym@tyn.cz.

pøijímá žáky 5. tøíd ZŠ do primy osmiletého studijního
cyklu pro školní rok 1999/2000

Tiskopisy přihlášek

Termín odevzdání přihlášek
28. února

1999

Přijímací zkoušky

vydá žáku (zákonnému zástupci žáka)
ředitelství příslušné ZŠ

- vyplněné přihlášky ke studiu
je nutno odevzdat na ředitelství příslušné ZŠ do

se konají v pondělí 19. dubna 1999 z ČJ a
M z učiva ZŠ,

Další informace budou uvedeny na pozvánkách.

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné

ve středu 27. ledna 1999, sraz zájemců v 9.00 hod. nebo ve 14.00 hod.
Den otevøených dveøí:

Bližší informace podá ředitel školy Mgr. Karel Hájek osobně nebo na
telefonu 0334/22039

a dále na stránkách internetu
www.tyn.cz/gymnazium

http://www.tyn.cz/gymnazium


Vydává Mìstský úøad Bechynì, Nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 v nákladu 2000 výtiskù. ZDARMA.
Pøipomínky, návrhy a pøíjem inzerce (15 Kè/cm ) poštou, na tel. 0361/811012 a 811490 nebo na e-mail: mubech@mbox.vol.cz2

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

PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM
Územní organizace Svazudiabetikù dìkuje všem, kteøí finanèní nebomaterielní pomocípodpoø ili její èinnost:

Za získané prostøedky jsme koupili glukometr, který využívají èlenové naší organizace, a magnetofon používaný
pøi cvièení diabetikù i dalších seniorù.
Ještì jednou sponzorùm dìkujeme a pøejeme jim v jejich konání hodnì úspìchù.

Mìstský úøad v Bechyni , ZZN Bechynì
Verpánek /Vadovi/ Bechynì, Realitní kanceláø /p.Vogeltanzová/
Prodejna odìvù /p.Šteflová/, Prodejna zeleniny /p.Kyrian/
Knihkupectví Petra Voka /p.Simandlová/, Petronela - vitaminy

/p.Vondroušková/
Keramika /Bartákovi/, Keramika /Sušerovi/
Papírnictví /p.Hladká/, Kvìtinka /p.Lepšová/

Prodejna zeleniny /p.Komínek/, Prodejna Racio /p.Suchanová/
Jitex Bechynì

P. Chalupská za bezplatné rozbory krve pøi rekondièním pobytu bechyòských
diabetikù v Žinkovech.

Výbor územní organizace Svazu diabetikù v Bechyni

AUTOSERVIS
NOVOTNÝ
s. r. o.

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

Škoda Felicia
Komfort v
nových
rozmìrech.

Zveme Vás na pøedvádìcí jízdu.
Tìšíme se na Vaši návštìvu!

Elegance, prostor, jízdní komfort
v atraktivních barvách.

A Vaše jistota aktivní i pasivní
bezpeènosti.

To je Felicia. Neváhejte a pøijïte!
Další výhody Vám sdìlíme
osobnì.

Ceny inzerce
v Mìstském zpravodaji

1/8 strany 860 Kč
1/4 strany 1760 Kč
1/2 strany 3600 Kč
celá strana 7300 Kč


