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Muži v èele mìsta

starostové, dříve nazýváni též purkmistři či měšťanostové, jak jejich
jménazachytily archivyměsta.

1850 -1860 Karel Fáber
1861 -1875 Karel Walter
1876 -1890 Karel Fáber
1891 -1909 MUDr.Hynek Daniel
1909- 1912 Karel Plaňanský
1913 -1919 prof. FrantišekKraus
1919 -1922 Karel Plaňanský
1922 -1931 Václav Kolafa
1931- 1941 Karel Homér
1941 -1942 FrantišekVrůbel - II.náměstek
1942 -1945 JUDr.JanBukač - předseda správní rady
1945 FrantišekKoubec - RNV květen - červenec
1945 -1946 FrantišekNovák
1946 -1948 Vilém Bumerle
1948 -1953 Václav Malý
1953 -1960 Vladimír Pospíšil
1960 -1963 FrantišekNovák
1964 -1971 JaroslavSobíšek
1971 -1986 JaroslavBureš
1986 -1990 Pavel Dušek
1990 -1998 JanCharypar

Kancelář městského úřadu vedl prvních několik let bývalý magistrátní
kancelista Květ, který zemřel v r. 1865. Po něm měla obec jediného
úředníka s titulem “početvedoucí” - Jana Šimáka, který obstarával
veškeré kancelářské práce až do své smrti v r. 1870. Ještě za jeho
života přijala obec asistenta Františka Nováka, který pak byl v letech
1871 - 1911 městským tajemníkem. Po něm nastoupil městský
tajemník František Vozábal, který vykonával funkci až do roku 1941 a
od roku 1941 pak tajemník Antonín Hlad. Teprve v roce 1923 byl na
radnici přijat další výpomocný úředník Jan Burda, který zde působil až
do roku 1937. V roce 1937 byla oddělena účetní agenda od agendy
městského tajemníka a ustanoven městský důchodní L.Čermák a
pokladník J.Havel. V době okupace, kdy přibyla zejména agenda
zásobovací a řízeného hospodářství, zvětšil se počet městských
úředníků o několik pomocných sil. Se zvyšujícími se pravomocemi
města a s tím vzrůstající agendou se postupně zvyšoval i počet
městských úředníků. Dnes řídí tajemník městského úřadu

x/
xx/

x/ V r. 1941 vážně onemocněl starosta Karel Homér, v říjnu 1941 požádal o
své uvolnění. Nástupcem zvolen K.Svoboda, který však funkci nenastoupil.
Obecní zastupitelstvo řídí II. náměstek KarelVrůbel.

xx/ V r. 1942 v prosinci bylo výnosem Okresního úřadu v Táboře rozpuštěno
obecní zastupitelstvo a jmenována správní komise města s předsedou JUDr.
Janem Bukačem.

Vážení spoluobèané,
tak jak jsem napsal v mìstském zpravodaji, provádím rekapitulaci
volebníhoobdobí 1995 -1998.

Investiční akce 1995 - 1998
Rok 1998
Škola -8,821 milionů korun - nástavba pavilonů

4,5 milionu korun - zateplení ZŠ
Půdní vestavby Na Libuši - 6,0 milionů korun
Koupě bytovky Senožaty - 0,6 milionu korun
Kanalizace 5.května - cca 5,0 milionů korun
Oprava komunikací - cca 0,5 milionu korun
Tepelné hospodářství - 1,9 milionu korun - dotace
Oprava bazénu - cca 0,26 milionu korun

Rekonstrukce domu čp.8 Bílý zvon - oprava krovu
rok 1997 2.185.000,-
příspěvky:
dotace Ministerstvo kultury 900.000,-
půjčka ing.Zd.+ing.Ad.Rippelovým 578.250,-

Projekt na půdní vestavby
placeno v r.1996 97.700,-
rok 1997
půdní vestavby
Na Libuši čp.634-643 5.250.116,60
příspěvek:
dotace na výstavbu nájemních bytů 5.000.000,-

Zateplení sídliště Na Libuši čp.634-643
celkem 8.060.581,-
rok 1996 3.455.010,-
z toho příspěvek ČEA Praha 3.000.000,-
rok 1997 4.605.571,-

(hrazeno z úvěru Volksbank a.s.)

Rekonstrukce veřejného osvětlení v historické
části města nám.TGM
rok 1997 1.383.857,-
příspěvky: dar od ČEZ a.s. 1.000.000,-

Plynofikace domu čp. 4 nám.TGM
rok 1997 121.747,-

Plynofikace sídliště Na Libuši
celkem 8.531.802,70
r.1996 4.546.818,70

(hrazeno z úvěru u ČS a.s.)
r.1997 3.984.984,-

(část z úvěru Volksbank a.s., část rozpočet)
skříně do plynofikovaných domů
celkem 543.900,-
r.1996 245.000,-
r.1997 298.900,-

Rekonstrukce radnice nám.TGM 2 a prostor před
radnicí
celkem 10.657.945,80
rok 1995 5.845.869,70
příspěvek z MK 1.144.000,-
příspěvek z MK 350.000,-
rok 1996 4.488.829,60

(vč.předprostoru)
příspěvek z MK 1.020.000,-
rok 1997 323.246,50

(pokračování na str.2)



(pokračování ze str.1)
Nástavba Základní školy Školní ulice
celkem 3.811.069,70
r.1997 559.880,70
r.1996 3.251.189,-
Oddělení topného systému ZS Libušina ulice a Kina
r.1997 252.000,-
Jevištní technologie v Kulturním domě
r.1997 65.000,-
Zabezpečovací systém v Kulturním domě
r.1997 75.839,30
Zdvojení oken v Kulturním domě
r.1997 88.620,-
Základní škola Libušina ulice - rekonstrukce
školních dílen na byt pro školníka
celkem 628.300,20
r.1996 582.942,50
r.1997 45.357,70
Digitalizace inženýrských sítí
celkem 971.574,50
r.1997 418.195,-
r.1996 502.566,50
r.1995 31.500,-
r.1995 program na digitalizaci sítí 19.313,-
Zpracování energetického konceptu města
r.1997 360.150,-
příspěvek:
nenávratná fin.výpomoc ČEA Praha 150.000,-
dar ČEZ a.s. 200.000,-
Chodník Zahradní ulice
r.1996 452.898,-
Asfaltování vozovky 5.května
r.1996 400.000,-
Oprava výtluků po plynofikaci
r.1996 315.000,-
Garáž pro sanitní vůz
r.1996 153.315,-
Půdní vestavby Na Libuši čp.615-617, 701-703
celkem 8.421.547,-
r.1996 4.441.547.-
r.1995 3.980.000,-
příspěvky: dotace OÚ 3.980.000,-
Zateplení sídliště Na Libuši 615-617, 701-703
celkem 3.566.806,80
r.1995 3.041.740,60
příspěvek:
nenávratná finanč.výpomoc ČEA 1.058.815,-
r.1996 525.066,20
příspěvek:
nenávratná finanč.výpomoc ČEA 357.707,-
Kabely JČE - prosmyčkování stávajícího vedení k
napojení domů 615-617, 701-703
r.1996
v rámci elektrifikace 380.000,-
příspěvek:dotace na infrastrukturu přes OÚ
(použito z r.1995) 154.485,-
Kulturní dům r.1996
úpravy a montáž sádrokartonu 82.530,-
rekonstrukce výměníkové stanice 97.650,-
oprava střešního pláště 592.050,-
Oprava Městského muzea
r.1996 341.823,40
Oprava krovu kostela sv.Michala
r.1996 343.398,-
Sanitní vůz WV transporter
celkem 1.467.478,40

92.230,50
r.1995 1.041.419,-
defibrilátor 343.000,-
příspěvky: OÚ 750.000,-
ČEZ 200.000,-

obce 43.000,-
r.1996 83.059,40
zdravotnický materiál do sanitního vozu

92.230,50
příspěvky: ČEZ 185.000,-

240.000,-
Jihočeská keramika 50.000,-

50.000,-
obce 32.410,-
Plynofikace Bechyně
celkem 21.734.068,30
r.1996 502.566,50
r.1995 10.981.438,80
příspěvky: půjčka ze SFŽP Praha 7.844.000,-
dotace ze SFŽP Praha 7.059.000,-
r.1994 10.250.063,-
příspěvky:
JIKA - dar na kotelnu 6.225.300,-
Malometrážní byty
r.1995 1.214.891,-
příspěvek OÚ 1.060.000,-
Rekonstrukce vodovodního řadu a modernizace
kuchyňky v jídelně MŠ
r.1996 158.703,30
rekonstrukce vodovodního radu v MŠ čp.859
r.1996 370.307,70
Rekonstrukce komunikace ve Hvožďanech
r.1995 152.755,90
příspěvky: dotace z OÚ 30.000,-
ZŠ Libušina ulice r.1995
vybavení učebny fyziky a chemie 299.791,30
Pøedkládám Vám pøehled investièních akcí. Jsou zde vypsány vìtší akce. Mimo tìchto
akcí bylo provedenomnožství drobných akcí okolo 100 - 200 tisíc korun. V souètumìsto
provedlo investièní akce ve finanèním objemu 95 milionù korun. Z této èástky se nám
podaøilo zajistit 42,4 miliony korun z rùzných dotaèních titulù, darù a nenávratných
finanèních výpomocí.MohuVás ubezpeèit v tom, že 42,4miliony korun “nespadlomìstu
do klína” samo od sebe. Je za tím velké množství jednání, služebních cest, propoètù,
hledání kontaktù za úèelem získávání informací ze všech možných oborù, studium a
sebevzdìlávání. K uvádìné èástce lze také pøipoèítat 100 milionù korun, které jsou z 99,9
% zajištìny pro mìsto Bechynì na realizaci kanalizaèního sbìraèe, štoly a rozšíøení
èistírny odpadních vod. Kde a jak je 100 milionù korun zajištìno prozatím veøejnì
sdìlovat nemíním, nebo� se vminulosti již ve3 pøípadech stalo, že “tzv. Bechyòáci, kteøí to
myslí s Bechyní comožná nejlépe” se postarali o to, abychompeníze promìsto nezískali.
Pouze z tohoto dùvodu jsem neinformoval o pøipravovaných akcích mìsta v plném
rozsahu, což mi bylo také i vytýkáno, že vèas neinformuji obèany. Za to se Vám nyní
omlouvám. 100milionù korun napøíklad v pøepoètu na obyvatele Bechynì (tj. cca 6.000
obyvatel vèetnì dìtí a dùchodcù) pøedstavuje èástku 16.667,- Kè, která by se musela
vybrat z navýšeného vodného a stoèného V následném volebním období se bude muset
dál velmi citlivì jednat o celkové èástce na tuto akci, která bude ve výši 130milionù korun.
Získaných 42,4 miliony korun pøedstavuje v pøepoètu na 6.000 obyvatel èástku 7.066,-
Kè. Na tìchto propoètech Vám chci ukázat, že práce, které jsme provádìli a provádíme
skuteènì smìøují k tomu, že jsme chtìli a chceme pro mìsto a jeho obyvatele udìlat vše,
co je v našich silách. Že se v tomto množství práce neudìlá žádná chyba, to by byl
nesmysl, kdybychom toto chtìli tvrdit, také jsme udìlali chyby, ale rozhodnì nebyly
udìlány schválnì nebo z nedbalosti - spíš z èasového presu, plnì a podrobnì se všemu
vìnovat. V pøehledu èísel a realizovaných akcí si myslím, že mnohé kritiky jsou zcela
neoprávnìné a mnohé malicherné. Z nìkterých je ale velmi cítit zloba, záš� a nenávist.
Tomuto všemu musíme èelit a já si velmi vážím všech èlenù MZ,
kteøí dali podporu uvádìným akcím, všichni èelí mnohému nesmyslnému a
neobjektivnímuobviòování èi napadání za dobrovolnou práci ve prospìch mìsta. Za jimi
odvedenou práci všemvelice dìkuji apøeji jimhodnì zdraví a osobní a rodinnépohody.
Zároveò chci podìkovat všem zamìstnancùm mìstského úøadu, protože bez jejich
konkrétního naplòování rozhodnutí rady a zastupitelstva bysemnohé akce nerealizovali.
Myslím si, že výètem provedených prací jsme naplnili to známé “ne podle slov, ale podle
skutkù poznáteje”.
Vážení spoluobèané.
Dìkuji Vám mnohým za Vaší podporu mnì a celému zastupitelstvu a pøeji Vám všem
hodnì zdraví a abyste si ze všech kandidátù vybrali takové zastupitele, kteøí budou dále
naplòovat potøebymìsta a starat se o jeho rozvoj.

Kzadluženostimìsta.
Mìsto mádluhy, kterémusí splácet v tìchto výšícha u tìchto institucí:
1) Státní fond životního prostøedí - v r. 1994 jsme získali 7,844 milionu korun
nenávratné finanèní výpomoci a 7,844 korun bezúroèné pùjèky na základní plynofikaci
mìsta. Z této pùjèky zbyde po 31.12.1998 splatit 4,7 milionu korun. Zdùrazòuji, že je to
bezúroèná pùjèka a Mìsto by bylo samo proti sobì, kdyby se snažilo tuto pùjèku

(dokončení na str.7)
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Adresa

ODPOVĚĎ NA HÁDANKU

Jméno a věk

PØEHLED

HUDBA

VÝSTAVY

TANEC

DIVADLO

PRO DÌTI

4.11. 1998 - Nezmaři
15.11.1998 - Vernisáž výstavy - Mail Art
18.11. 1998 - Zábavný večer s Jiřím Krampolem
19.11. 1998 - Jak jsme př išli na svět
20.11. 1998 -Taneční
21.11. 1998 - Vodovod
28.11. 1998 - Country bál

4.11. 1998 / 19.30 hodin / Velký sál KD / Vstupné: 70,-Kč
- folková skupina

Předprodej od 19.10. 1998 v kanceláři KD.
Po-Čt: 8.00 -15.30 hodin , Pá: 8.00 - 13.00 hodin

15.10.-8.11.1998 /Výstavní síň KD / Vstupné 5 Kč
JAN BENDA- Keramika
Otevřeno: Po-Pá: 15.00 - 17.00 hodin, So-Ne: 14.00 - 17.00 hodin
15.11.-11.12.1998 / Výstavní síňKD / Vstupné: 5 Kč
MAIL ART - Jiří Veselka
Vernisáž proběhne 15.11.1998 od 10.00 hodin
Otevřeno: Po-Pá: 15.00 - 17.00 hodin, So-Ne: 14.00 - 17.00 hodin

21.11.1998 / 20.00 hodin / Prostory KD / Vstupné : 60,- Kč

Taneční zábava bechyňské kapely. Jako předkapela vystoupí
soběslavskáskupina.
28.11. 1998 / 20.00 hodin / Prostory KD

18.11. 1998 / 19.30 hodin / Velký sál KD / Vstupné : I.místo - 120,-
Kč , II.místo -100,- Kč

Zábavný pořad s moderátorem oblíbeného televizního pořadu
Nikdo není dokonalý , jinak drsně odvážným mužem z filmových
postav i specifickým humoristou, za spoluúčasti Michala
Herzána.
Předprodej od 19.10. 1998 v kanceláři KD.
Po-Čt: 8.00 -15.30 hodin , Pá: 8.00 - 13.00 hodin

19.11. 1998 / 8.15 a 10.00 hodin / Velkýsál KD / Vstupné: 20,- Kč

Agentura Family Přerov připravilapro děti hudební pořad
( Od 10.00 hodin představení také pro veřejnost )

NEZMAŘI

VODOVOD

COUNTRY BÁL

ZÁBAVNÝ VEČER S JIŘÍM KRAMPOLEM

JAK JSME PŘIŠLI NA SVĚT

SOUTÌŽ
Zkuste uhodnout autora reprodukovaného obrázku. Svùj typ na
autora listopadové soutìže odevzdejte do kanceláøe KD nejpozdìji
do 15. listopadu 1998. Vylosovaný výherce obdrží dvì vstupenky na
divadelní pøedstavení DS Lužnice - Tulák po hvìzdách. Jméno
výherce a správnou odpovìï se dozvíte v Kulturním kalendáøi na
mìsíc prosinec.
Do øíjnové soutìže se pøihlásil 1 soutìžící. Autor obrázku byl Josef
Mánes. Dvì vstupenky na koncert folkové skupiny Nezmaøi obdrží
pan . Blahopøejeme.Josef Hapatyka, Bechynì755

PODÌKOVÁNÍ
Kulturní dùm Bechynì dìkuje panu
Bene•ovi za sponzorský dar v
podobì kvìtiny pro paní Jiøinu

Jiráskovou. Je•tì jednou DÌKUJEME.

PRONÁJEM
Kulturní dùm Bechynì nabízí k dispozici pronájem
prostor KD o rozloze 69 m . Prostory jsou v
pøízemí s èelní prosklenou stìnou. Bližší informace
v KD Bechynì u vedoucího organizace pana

Josefa Brùèka.
Telefon : 0361 - nebo .

2

962 033 961 338

!!!!!!!! Konec roku se blíží !!!!!!!!
Nevíte co na silvestra ? Pøipravujeme

“VELKÝ SILVESTROVSKÝ PLES”
Bohatá tombola, soutìže o vìcné ceny + hlavní cena veèera

Kde: Kulturní dùm - velký sál
Kdy: 31.12.1998
Od: 20.00 hodin

Znaèka: Živá hudba + zábavný program

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


KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA LISTOPAD 1998

Pozvání principála a režiséra na
prosincové pøedstavení BDS LUŽNICE

Bechynì , které se bude konat 11.12. 1998
ve velkém sále KD Bechynì.

Svědectví o duši
O tom , že je někde nad námi, mnozí pochybují , někteří
tomu věří , my o tom hrajeme. O čem že je román Jacka
Londona , to je třeba si přečíst a přijít na
to sám. Mnozí nedočetli , někteří na to nepřišli , ale většina se
zamyslela a uvěřila. Já věřím bytostně. Nechci polemizovat o
tom , zda je č i není někde nad námi. Chci o tom podat
svědectví. Měli jsme kamaráda. Skvělého přítele a krásného
člověka. Člověka Karla Vrůbla. nám ho však letos
povolala k věčným toulkám po hvězdách. Tělo odešlo , ale
duše zůstala. Cítíme to a věříme tomu. Je všude tam , kde ji
potřebujeme. Je všude tam , kde by byl Karel. Všude tam , kde
jsme my. A tak bereme Karla s sebou. Pokaždé, když někam
jedeme, bereme s sebou Karlovu fotografii a víme, že je s
námi. Vzali jsme ho i do Vyššího Brodu , kde jsme hráli v
rámci přehlídky Vyšebrodské divadelní dny 98 moji autorskou
hru na motivy románu Jacka Londona .
Vzali jsme ho na ubytovnu i do hospody. Zpíval s námi ,
radoval se , těšil se i potil , když nadešla naše chvíle. Pověsili
jsme Karla do šatny na zeď , aby na nás na všechny viděl a
dohlédl na přípravy. Každý se k němu obracel po svém. Někdo
si nebyl jistý textem , jiný hlasem a někdo sám sebou. Nevím,
jak to přišlo , ale Karel se najednou někam vytratil. Začalo to
rozbitým džbánkem - důležitou rekvizitou , nemohli jsme dát
dohromady světla navzdory obrovské snaze místních techniků i
ředitele přehlídky , nepodařilo se nám oživit aparaturu na
ozvučení muziky , kdosi mi přišel říct , že doma zapomněl část
kostýmu a ve chvíli otevření opony se několik herců začalo
tlačit na záchod ( prokletá cmunda po kaplicku ). Představení
navzdory všemu začíná a já jen tupě a nevěřícně zírám na
koktající herce v podivně nasvícené scéně, jak se potí a
evidentně neví, o čem hrají. Vypadává text za textem , roste

za , technika nenasvítí prostor , takže se nehraje
jedna mezihra, herečka, co má přijít na jeviště, se na toaletě
pořád trápí s cmundou. Nervozita dosáhla kulminačního bodu ,
nápověda se nechytá , herečka se nevrací. Zdrcen odcházím
do šatny a proklínám nezodpovědné herce , nepozornou
techniku , rozbitý džbán , elektrické vodiče , sám sebe i cmundu
po kaplicku. S výčitkou v očích se obracím ke Karlovi a pak
se slyším jak hlasitě procedím “ Kde se flákáš ? Proč jsi nás v
tom nechal ? Tohle jsme si od tebe nezasloužili. My s tebou
všude. I do hospody jsme tě vzali a ty se takhle odvděčíš!”
Kolem mě je ticho , všichni se dívají mlčky na Karla na zdi a
tiše se mnou souhlasí. Vracím se na jeviště, abych dopil kalich
hořkosti do dna. Musím , protože v tom hraji. poprvé od chvíle ,
kdy jsem přečetl , pochybuji. Chce se mi
vrhnout na jeviště a křičet : “Kecy , samý kecy .....duše není a
nejsi ani ty Karle !” Na jevišti se odehrávají další podivné výjevy,
které nepoznávám. Nenapsal jsem je a nerežíroval. Podlamují
se mi kolena a rezignovaně odcházím ze scény. Dohráli jsme.
Možná nadobro. Je konec. Děkovačka. Ale za co? Chápu to
spíše jako prosbu za odpuštění a s tímto výrazem v očích
předstupuji já i moji spolupachatelépřed diváky , smířeni přijmout
jakoukoliv formu pohrdání , neboť divák - divadelník jest divákem
nejkritičtějším. To, co však následuje, mi vyráží dech. Diváci
tleskají. Oni tleskají a nepřestávají. Kdosi nám na jeviště hází
růže. Čtyř ikrát se vracíme a všichni jsme zmateni. Hledám v
jejich očích a vidím , že rozumí. Vidím , že pochopili a snad i
uvěřili. Vracím se do šatny a nevěřícněhledím na fotku na zdi.
Karel se na ní šibalsky směje. V tom mi to dochází. Celou tu
dobu co jsme se trápili na jevišti i za ním v marném boji nad
vlivy předmětů hmotných , nad elektrickými vodiči , nad mlčící
aparaturou , rozbitým džbánem a tolikrát prokletou
cmundou.....celou tu dobu byl Karel v hledišti a ovlivňoval to ,
co ovlivnit mohl - divákovu duši. Přesvědčil je, že vidí krásné
divadlo a že nejsou dů ležité prostředky, nýbrž snaha vyjádřit
podstatu. Přesvědčil i divadelní radu , neboť nás za tento “kus”
nominovala na národní přehlídku Krakonošův podzim 1999 do
Vysokého nad Jizerou. Ano, je kdesi nad námi. Věřím já
i ostatní. Děkujeme, Karle.

duše

Tulák po hvězdách

duše

Vyšší moc

Tulák po hvězdách

Tuláka po hvězdách

duše

palma palmou

Karel Vontroba - principál a režisér BDS LUŽNICE Bechyně

1. neděle / 17.00 a 20.00 hodin / Vstupné: 50,- Kč / 138 minut

2. pondělí, 3. úterý / 20.00 hodin / Vstupné: 37,- Kč / 90 minut

5. čtvrtek, 6. pátek / 20.00 hodin / Vstupné: 38,- Kč / 120 minut

7. sobota, 8. neděle / 20.00 hodin / Vstup: 38,- Kč / 116 min.

8. neděle / 17.00 hodin / Vstupné: 10,- Kč

9. pondělí, 10. úterý / 20.00 hodin / Vstup: 33,- Kč / 106 min.

12. čtvrtek, 13. pátek / 20.00 hodin / Vstup: 38,- Kč / 160 min.

14. sobota , 15.neděle / 20.00 hod. / Vstup: 36,- Kč / 135 min.

16.pondělí , 17.úterý / 20.00 hodin / Vstup : 39,- Kč / 131 min.

19.čtvrtek , 20.pátek / 20.00 hodin / Vstup: 37,- Kč / 113 min.

23.pondělí , 24.úterý / 20.00 hodin / Vstup: 33,- Kč / 80 min.

26.čtvrtek , 27.pátek / 20.00 hodin / Vstup: 37,- Kč / 115 min.

28.sobota , 29.neděle / 20.00 hodi./ Vstup: 33,- Kč / 110 min.

30.pondělí , 1.úterý / 20.00 hodin / Vstup : 33,- Kč / 116 min.

GODZILLA

MSTITELÉ

ČAS DLUHŮ

AKTA X - film

JAK ŽOFKA POŘÁDALA SLAVNOSTNÍ
PŘEDSTAVENÍ

CHOBOTNICE

ZACHRAŇTE VOJÍNA RYANA

KUNDUN - život Dalajlámy

BÍDNÍCI

NEBEZPEČNÉ HRY

PIDILIDI

ATLANTIS

MĚSTO ANDĚLŮ

PROKLETÁ FARMA

PASTI , PASTI , PASTIČKY

Legendární monstrum znovu v akci. Fantastická podívaná od
tvůrců Dne nezávislosti.

Dva úžasní tajní agenti stojící proti jednomu šílenci. Vyhlídky jsou
špatné, protože předpokladem je smrt. V hlavních rolích Uma

Thurman, Ralph Fiennes a Sean Connery

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

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

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky.

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

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

Pravdivý příběh chlapce, který byl určen stát se duchovním a
politickým vůdcem země v podobě 14. reinkarnace Buddhy.

Režie Martin Scorsese.

Nejnovější přepis klasického románu Victora Huga. V
hlavních rolích Lian Neeson a Uma Thurmanová.

Znásilnění , švédská trojka a sedm miliónů dolarů v erotickém
thrilleru s překvapením.

Mrňaví lidé . Velké trable. Spousta legrace. Dobrodružná
komedie pro celou rodinu.

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

Režie Luck Besson.

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

rolích romantického filmu.

Michelle Pfeifferová a Jessica Langeová v hlavních rolích
ságy farmářského rodu.

Feministicko - pesimistická černá komedie o tom , jaké pasti na
nás číhají. Režie Věry Chytilové

21.sobota - 20.00 / 22.neděle - 17.00 a 20.00 / Vstup: 33,-Kč / 82 min.



2 3

VOLEBNÍ STRANY SE PŘEDSTAVUJÍ

Mìstská rada stanovila v souladu s § 32 odst.4 zák.è.152/94 Sb. režim
pøístupu k místním sdìlovacím prostøedkùm, jejichž provozovatelem je
obec, po dobu volební kampanì pro volby do mìstského zastupitelstva v
Bechyni, kteréprobìhnouve dnech 13.a 14.listopadu 1998.
V dobì volební kampanì, kterou se pro úèely zákona rozumí období,
poèínající 10 dnù a konèící 48 hodin pøed zahájením voleb, bude
umožnìno každé volební stranì :
- Zveøejnit v Mìstském zpravodaji text maximálnì o rozsahu 1/4 stránky

formátu zpravodaje.
- 3 relace v mìstském rozhlasu ( jedna relacemax. 3 minuty ) v termínech

4.11.,5.11. a 9.11.1998.
- Dne 9.11.1998 od17.30 hod vKulturním domì probìhne pøedstavování

jednotlivých kandidátù obèanùm mìsta. Pøedstavováním kanditátù
se rozumí osobní pøedstavení kandidáta s uvedení základních
údajù (jméno a pøíjmení, trvalý pobyt, povolání, èlenství v politické
stranì).

Ve volbách do mìstského zastupitelstva podalo kandidátní listinu 7
volebních stran, kterým místní volební komise vylosovala poøadová èísla
takto :
1. Koalice politických stranSRP-RSÈ, SDÈR
2. ÈSSD
3. KSÈM
4. KDU-ÈSL +nezávislí kandidáti
5. ODS
6. DEU+ nezávislí kandidáti
7. US +nezávislí kandidáti

V tomto zpravodaji se pøedstavují ty volební strany, které ve stanoveném
termínupøedaly texty k zveøejnìní.
Za obsah pøíspìvkù volebních stran redakce zpravodaje neruèí. Pøíspìvky
publikovanév této rubricenemusí odpovídatnázoru redakce.
Rùzná velikost písma u jednotlivých volebních stran byla volena podle
délky dodaného textu (který by jinak musel být krácen).

Vážení spoluobčané,

dovoltekrátkou úvahu nad letošními
komunálními volbami.
Naše strana - MO ČSSD - vstupuje jako jedna ze dvou
subjektů (US) do komunálních voleb poprvé z důvodu,
že zakládající schůze se konala před dvěma lety -
29.11.1996. Nemohu zastírat zklamání nad nezájmem o
členství a práci v naší MO, což však není problém pouze
naší strany, i když zde máme nemalé rezervy. Přesto se
nám podařilo sestavit plnou kandidátku ze členů naší
MO a kandidátů bez politické příslušnosti, nemáme
však mezi sebou tak známé občany, jako je příkladně
pan MUDr.J.Boček, o to více jsou však naši kandidáti
odhodláni aktivně pracovat v případě zvolení do MZ. Při
pohledu na ostatní kandidátky je patrné, že až na malé
změny jsou na čelných místech - již potřetí - stejné
osobnosti, které podle mého názoru neskýtají záruky
změn koncepce v řízení města, Bytenesu a podobně.
Předložili jsme Vám náš volební program, který
rámcověpokrývá činnost v jednotlivých oblastech života
města - od elementárních až po akce přesahující jedno
volební období, vše však záleží na finančních
prostředcích, které se nedostávají ani městu, je však
nutné prostředky, které jsou k dispozici, vynakládat
účelně a odpovědně volit priority. Nechceme slibovat
nemožné, ale chceme udělat maximum v životní realitě
města za Vaší účasti a podpory. Vážení spoluobčané,
dovolte abych Vás všechny požádal o účast ve volbách,
abychom tak vyjádřili vztah k našemu městu a popřál
nám všem, abychom si v rámci našeho volebního motta:
“Zvolili zastupitelstvo podle svých představ.”

Vážení spoluobčané!

Ve dnech 13. a 14. listopadu 1998 přistoupíme k
volebním urnám, abychom zvolili na další volební
období zástupce občanů našeho města. V
uplynulých letech jsme měli možnost sledovat a
hodnotit práci stávajícího městského úřadu a
zastupitelů. Sledovali jsme výsledky práce, řešení
sociálních, zdravotních, hospodářských problémů,
výstavbu, opravy a zlepšování životního prostředí.
Stojí za zamyšlení, zda vše, co se zde dělo, bylo ve
prospěch nás všech nebo jen ve prospěch skupiny
občanů jednotlivců. Myslíme si, že to v současné
době není záležitost jenom našeho města, ale celé
naší republiky. Stojí za to, zamyslet se, jak správně
rozhodovat, koho navrhneme a koho budeme volit.
Zástupci jednotlivých stran našeho města ve svých
volebních programech mají krásné cíle. Zbývá
otázka, jak je budou v praxi realizovat ve prospěch
nás všech. Zda svojí prací budou hájit zájmy občanů
našeho města. Je třeba, aby se do nejvyššího
orgánu dostali zástupci všech politických stran bez
ohledu na politickou příslušnost, tedy i zástupci
KSČM, aby se i oni mohli podílet na rozhodování.
Vše, očbudou usilovat zástupci KSČM, je obsaženo
ve volebním programu strany. Občané jej obdrží
prostřednictvím roznášky do poštovních schránek.
“Vyzýváme Vás, volte zodpovědně, myslete na svoji
budoucnost a budoucnost Vašich dětí.”

V BECHYNI BUDEME VOLIT V TĚCHTO
OKRSCÍCH

VOLEBNÍ OKRSEK Č.1

VOLEBNÍ OKRSEK Č.2

VOLEBNÍ OKRSEK Č.3
VOLEBNÍ MÍSTNOST: KULTURNÍ DŮM,
U NÁDRAŽÍ 602

VOLEBNÍ OKRSEK Č.4
VOLEBNÍ MÍSTNOST: KULTURNÍ DŮM,
U NÁDRAŽÍ 602
VOLEBNÍ OKRSEK Č.5
VOLEBNÍ MÍSTNOST: JITEX, U NÁDRAŽÍ 706

VOLEBNÍ OKRSEK Č.6
NOST: DOMOV MLÁDEŽE,

PÍSECKÁ 365

VOLEBNÍ OKRSEK Č.7
VOLEBNÍ MÍSTNOST: HVOŽĎANY-ŠKOLA

VOLEBNÍ MÍSTNOST: STARÁ ŠKOLA,
LIBUŠINA 164

VOLEBNÍ MÍSTNOST: NOVÁ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 293

VOLEBNÍ MÍST
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Vážení spoluobčané,

Občanská demokratická strana doručí
svůj volební program do každé rodiny.
Naší snahou bude v novém volebním období
zajistit odstranění kumulace moci z rukou
současného starosty, která je příč inou
nedobrého hospodařen í s f inančními
prostředky města a i Bytenesu s r.o. Nečinnost
komisí a tím i malá informovanost občanů byla
způsobena nezájmem rady, ve které má KDU-
ČSL 3/5 většinu. Nepřipustíme, aby takovéto
závadyse opakovaly v novém volebním období.
Zajistíme, aby Městský zpravodaj a městský
rozhlas byl nástrojem informovanosti občanů.
Volební program ODS 1995-1998 byl v hlavních
bodech splněn. Zřízení Městské Policie
nahrazeno zvýšením stavu Policie ČR. Další
neplněné body programu z důvodu nedostatku
fin.prostředků jsou obsaženy v programu
novéhovolebního období.
Kandidáti ODS jsou zárukou naplnění tohoto
programu.
Budeme spolupracovat se všemi členy nového
zastupitelstva bez ohledu na příslušnost k
volební straně a to v zájmu rozvoje města a k
větší spokojenosti občanů.

KDU-ČSLa nezávislí.
Motto: Slibujeme jen to, co můžeme splnit,
slušnost a úctu k hodnotám.
Uvádíme příklady, co chceme:
- Realizace nástaveb ZŠ - Školní ulice, kde budou pavilony

ZUŠ. Pro rok 1998 jsme získali 8,821 milionu korun. Pro rok
1999 je projednáno 2,0 miliony korun.

- Realizace kanalizačního sběrače, kanalizační štoly a
rozšířeníČOV.

- Výstavba cca60 malometrážních bytů.
- Dokončit plynofikaci města a provést načisto povrchy na

překopech komunikací a chodníků.
- Dokončit výstavbu 11 malometrážních bytů na náměstí (Bílý

zvon).
- Na úseku požární ochrany dbát o bezpečnost a ochranu

občanů a jejich majetků, pokračovat v provádění
preventivníchprohlídek.

- Pracovat na územním plánu města Bechyně, Senožat a
Hvožďan a na realizaci průmyslové zóny - na podporu
rozvoje podnikání a obytnézóny na rozvoj bydlení.

- Podporovat kulturní, sportovní a společenské dění v našem
městě.

- Dále pečovat o opravu památkově chráněných objektů a
historické části města, včetněúpravy povrchů.

- Usilovat o vybudování tělocvičny popř. sportovní haly.
- Budeme i nadále usilovat o získání železniční tratě Tábor-

Bechyně do majetku města popř. sdružení obcí ležících na
trati.

Zajišťováním finančních prostředků pro město se věnuje s
maximální možností nynější starosta Jan Charypar. Za podpory
rady a všech členů celého zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že s
touto prací máme již značné zkušenosti a máme rozpracované
další akce a přísliby dalších finančních prostředků, máme zájem i
nadále pro město pracovat.

Vážení spoluobčané, chcete-li, aby se realizovaly uváděné akce,
voltenaše kandidáty.

Volební strana č.6 “Sdružení DEU
a nezávislých kandidátů”.
Občané z kandidátky volební strany č. 6 zvolení v komunálních
volbách 98 v Bechyni, nabízejí spoluobčanům zásadní změnu
současných poměrů ve správě města. Stanou-li se uváženou
volbou občanů členy městskéhozastupitelstvana období 1998 až
2002budou při jeho jednáních důsledně zastupovat jejich zájmy.
Zaměří se přitom na:
1. Zásadní přehodnocení bytové politiky města na základě

jednání s občany bydlícími v obecních bytech a se zástupci
SONu Bechyně.

2. Rozvoj drobného a středního podnikání ve městě a s tím
souvisejícím zajištěním zaměstnanosti obyvatel Bechyně.
Za vhodnou formu považujeme věcná jednání s podnikateli a
ustavení příslušné komise při radě města se zastoupením
místních podnikatelů.

3. Provedení hloubkové kontroly hospodaření města za
uplynulé období se zvláštním zřetelem na s.r.o. Bytenes a
seznámení občanů s výsledky a s jejich důsledky.

4. Bezodkladné vypracování koncepcí rozvoje města a jeho
územního plánu.

5. Vytvoření etického a morálního kodexu pro činnost veřejné
správy, chápané jako služba občanům. Občan musí vždy
vědět, kde najde pomoc při řešení svých problémů.

6. Získání výrazné finanční podpory sportu v Bechyni -
příspěvky sportovním oddílům, správě stadionu a ostatním
sportovním zařízením.

7. Zprůchodnění bechyňské “fortny”, významné součásti
městského komunikačníhosystému a vycházkových tras.

Pro zmíněné činnosti má volební strana č.6 Sdružení DEU a
nezávislých kandidátů k dispozici osvědčený a spolupracující
odborný tým, možnost grantových pomocí, místní Noviny
občanské společnosti podporované granty z programu Phare EU
a významnou pomoc z řadu občanůBechyně.
Voltebudoucnost!
Volteobčany z kandidátky volební strany číslo 6:
“Sdružení DEU a nezávislých kandidátů”!
Za volební stranu č.6: Ing.Eva Hlasová, Ivan Horňák
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Vážení spoluobèané!
Ve dnech 12. a 13.12.1998 bude ve

Hvožïanech (stará škola) otevøena již tøetí
“Výstava betlémù”, na kterou Vás srdeènì
zveme. Výstava bude slavnostnì zahájena v
sobotu 12.12.1998 v 9.30 hodin. Otevøena
bude do 18.00 hodin. V nedìli 13.12. pak
od 9.30 hod. do 17.00 hod. Tìšíme se opìt

na Vaši hojnou úèast.

TJJiskra - oddíl stolního tenisu.

Volejbal.

TJJiskra - oddíl košíkové

Kopaná

Velká cenaTábora v atletice

Z činnosti bechyňskýchskautů

Divize muži - 12.místo
Divize ženy - 5.místo
Bodovací soutěž mládeže:
dorostenky: 3.Monika Mikolášková, 4.Cvachová, 6.Martina
Mikolášková, st.žákyně: 1.Cvachová, 3.Mikolášková.
Bodovací turnaj žactva ve Štěpánovicích: st.žákyně: 1.Cvachová,
2.Mikolášková,čtyřhra: 1.Cvachová - Mikolášková.
Kontrolní turnaj nejlepších starších žákyň v Praze: Kateřina
Cvachová- 13.místo.
Muži - družstvo Jiskra Bechyně - B a C hraje okresní přebor ve
skupině As oddíly : S.Tábor B, Jitona B, VS Tábor C, VS Tábor D,
Dražice, SP.MAS D, S.Tábor C, TAPA A, ČD DKV, Sudoměřice u
Tábora.

Okresní přebor - ženy VK Bechyně - 6.místo
KP II- skupina B- muži - 6.místo

KP muži - 13.místo

okresní přebor -muži - 11.místo
I.A třída - dorost- skupina B- 1.místo
I.A třída - starší žactvo - skupina B - 1.místo
I.A třída - mladší žactvo - skupinaB - 8.místo

Uskutečnil se 38.ročník. Na 6.místě se umístil ve vrhu koulí
bechyňskýRudolf Blažek.

Jako každoročně i letos na konci září skauti slavnostně zahájili
“babí” čili “indiánské” léto. Jak informoval Otto Waldhaus, při té
příležitosti si bechyňští skauti připomněli 60.výročí úmrtí
zakladatele skautingu v Čechách profesora A.B.Svojtíka. Na
letošní rok si skauti naplánovali úpravu tábořiště YUKON a
vybudování sportovního areálu s malou překážkovou dráhou.
Podle slov Otto Waldhause se areál chystají pronajímat i jiným
skautským oddílům. Bechyňští skauti vypsali soutěž o nejlepší
návrh vstupní brány do tábořiště, nejlepší návrh bude po zásluze
odměněn. S jejich činností se zájemci mohou seznámit na

(dokonèení ze str.2)
co nejdøíve splatit a to vzhledem k inflaènímu rùstu a rùstu meziroèních cen stavebních
prací. Proto je splácení rozloženo do ètvrtletních splátek ve výši 393.000,- Kè. V 1.Q v
roce2001 bude splacenaposlední splátka ve výši 377.000,- Kè.
2) Úvìr u Èeské spoøitelny - celkem ve výši 6,0 milionu korun. Po 31.12.1998
zùstane splátka ve výši 3,684milionu korun. Poslední splátka budek 20.10.2000ve výši
450.000,- Kè.
3) Úvìr u VOLKSBANK a.s. Brno - celkem ve výši 7,0 milionu korun, tj.
381.388,- DM. Po31.12.1998 zùstanesplátkave výši305.112,- DM, což pøi kurzu18,35
Kè/DM = 5,6 milionu korun. Tento úvìr u VOLKSBANKY je velice výhodný, nebo� byl
poskytnutýza podstatnì nižšíchúrokových sazeb než od ostatních komerèních bank.
Oba úvìry è. 2) a 3) byly použity na plynofikaci a do bytového fondu a byly uzavøeny v
tomto volebním období.
Celkové zadluženíMìstapo 31.12.1998bude ve výši 13,984milionukorun.
Vezmeme-li v úvahu, že projednáváme s Jihoèeskými plynárnami odprodej rozvodù
plynu, potom by èástka zaodprodej rozvodù témìø pokryla celou zadluženostMìsta. Jiné
úvìry Mìsto, ani Bytenes Bechynì s.r.o. nemá. Porovnáme-li skuteènost, že napøíklad
Mìsto v r. 1998 hospodaøí s upraveným rozpoètem ve výši 92,82 milionu korun, potom
dluhová zátìž Mìsta ve výši 13,984 milionu korun není pro Mìsto tak svazující. Je ale
nutné pokraèovat i nadále v potøebné obezøetnosti a rozumném hospodaøení Mìsta a to
obzvláštì smìremkmožnosti získávání finanèních prostøedkù z rùzných dotaèních titulù,
které jsou podmínìny finanèní spoluúèastíMìsta.
Vzhledem ktomu,že uvedené finanèní prostøedky bylypoužity na budování infrastruktury
a nazlepšení bytového fondu, byly úvìry výhodné, nebo�meziroèní nárùst cen stavebních
prací byl vyšší než inflace. Jinými slovyto, co se podaøilo zainvestovat døíve, by dnesbylo
mnohem dražší.
Za toto volební období se provedly práce na rùzných investièních pracích a opravách èi
údržbách ocelkovém finanèím objemu95,0milionù korun. Ztéto èástky se 42,4 milionu
korun podaøilo získat z rùzných typù dotaèních titulù, darù apod. I z tohoto pohledu není
zadluženostMìstataková, že byomezovalaMìsto v dalším rozvoji.
Tímto vyvracím nesmyslnì šíøené fámy a pomluvy o neúmìrném dluhovém zatížení
Mìsta.
Èerpací stanice pohonnýchhmot Benzina.
Na tomto místì chci “podìkovat” Obèanskému sdružení Pro Life pøedstavovaným
Ing.Halamou, Ing.Hlasovou, a.Horòákem za to, že se jim povedl pøímo “husarský
kousek”.
Obèanské sdružení svým zamítavým stanoviskem k pøestavbì stávající èerpací stanice
pohonných hmot Benzina docílilo toho, že na èerpací stanici Benzina a.s. provedla
ohlášení udržovacích prací v tomto rozsahu:
1) Stávající výdejní stojany budou demontovány, opraveny a doplnìny
vývìvami pro odsávání benzinových par pøi výdeji pohonných hmot do nádrží
motorovýchvozidel.
2) Rámy pod výdejními stojany budou nahrazeny nepropustnými, plechovými
šachtièkami.
3) Instalace ocelového potrubí DN 50 zpìtného vedení benzinových par
(rekuperace II) odvýdejních stojanù k podzemní nádrži s benzinem BA 91.
4) Oprava stáèecí šachty, nátìry, barevné oznaèení jednotlivých pohonných
hmot. Pøi této opravì bude stáèecí šachta doplnìna armaturou pro odvod benzinových
par (rekuperace I)pøi plnìní podzemníchnádrží z autocisterny.
5) Výmìnaodvzdušòovacíchpojistek.
6) Nezbytné zemní práce pro odkrytí podzemních nádrží a pro položení
rekuperaèního potrubí. Uvedení všech ploch po provedených výkopových pracích do
pùvodníhostavu.
Veškeré udržovací práce na èerpací stanici budou provádìny pouze v prostoru areálu
èerpací stanice a nedojdek narušení okolních pozemkù.
Co ktomu dodat?
Snad jen to, že jsemdál jednal sezástupcem Benzina a.s., ale tento mi sdìlil, že není dnes
nikdo schopný ze strany Benziny a.s. sdìlit, zda se vùbec bude provádìt pùvodnì
uvažovaná akce - pøestavby a výstavby stávající èerpací stanice vèetnì myèky z dùvodù
nedostatku finanèních prostøedkù Benziny a.s. v následujících letech. Finanèní
prostøedky, urèené pro Benzinu na letošní rok 1998, byly z dùvodu nesouhlasného
stanoviskaOS ProLife pøevedeny v rámci Benziny na jiné akce. V praxi to bude znamenat,
že zùstane Benzina na svém místì, pouze se provedou nejnutnìjší uvádìné udržovací
práce, ve mìstì dále nebude myèka aut, mìsto tímto také pøišlo o 1,5 milionu korun jako
pøíspìvek na kanalizaci z 5.kvìtna. Teï už je jen potøeba, aby pøedstavitelé OS Pro Life
dále psali do svých novin, jak starosta, rada, zastupitelstvo škodí, a jak oni jsou ti, co to
myslí s Bechyni nejlépe.Díky…
V prùbìhuprvního pololetí 1998probìhly naMìÚ vBechyni rozsáhlé kontroly za úèasti
pøíslušných resortních ministerstev. Kontroly se zamìøily pøedevším na provìøování
vybraných správních agend, které MìÚ vykonává v rámci pøenesené pùsobnosti státní
správy. Jednalo seo komplexní provìrku, kteráv takovémto rozsahu ještì nikdynebyla na
MìÚprovádìna.
Na základì provedených kontrol lze konstatovat, že na všech kontrolou provìøovaných
úsecích nedochází k závažnémuporušování.
Postupnì bylo provìøeno:
- dodržování platových pøedpisù zamìstnavatele (provedl Úøad práce vTáboøe
na základìpovìøeníMinisterstvapráce asociálních vìcí)
- èinnost, vyplývající ze zákona o rybáøství, o veterinární péèi a zákona o týrání
zvíøat (Ministerstvo zemìdìlství)
- agendyCO (Ministerstvo obrany -Hlavníúøad civilní ochrany)

- využívání metodiky MV k èinnosti komisí rady, uplatòování naø.vlády o
platových pomìrech zamìstnancù. dodržování vyhlášky o zvláštní odborné zpùsobilosti,
postup pøi vydávání obecnì závazných vyhlášek (Ministerstvo vnitra - odbor územních
orgánù veøejnésprávy)
- èinnost státní správy na úseku živnostenského podnikání (Ministerstvo
prùmyslu)
- pøestupková agenda (Ministerstvo vnitra - koordinaèní a správní oddìlení)
- úsek agendymístních poplatkù(Ministerstvo financí)
- výkon státní správy v oblasti územního øízení a stavebního øádu
(Ministerstvo promístní rozvoj)
- výkon státní správy v životnímprostøedí (Ministerstvo životního prostøedí)
- aplikace právních pøedpisù upravujících poskytování pøíspìvkù tìžce
zdravotnì postiženým obèanùm a poskytování dávek sociální péèe sociálnì potøebným
obèanùm(Ministerstvoprácea sociálních vìcí).
- výkon státní správy naúsekumatrik (Ministerstvo vnitra).
- využití finanèních prostøedkù poskytnutých ze státního rozpoètu (Finanèní
øeditelství v ÈeskýchBudìjovicích).

Jan Charypar, starosta mìsta
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Pøipravte svùj vùz na zimu!

Tìšíme se na Vaši návštìvu!

6. - 8.11.98 víkend skvìlých
nabídek:

- Zimní kontrola vozù zdarma.
- Atraktivní nabídka pøíslušenství
a náhradních dílù.

- Výhodnìjší leasing ojetých
vozù.

- Zajímavý program pro dìti
i celou rodinu.

MÌSTSKÁ KNIHOVNA
Od zaèátku letošního roku se v MìK uskuteènila øada
kulturních podnikù. Jednak to byly lekce knihovnicko-
informatické výchovy a soutìže pro základní a mateøské
školy, jednak soutìže ve znalostech literatury pro dìti a
ilustrátorù pro ostatní návštìvníky dìtského oddìlení. V
literárním testu i soutìži v poznávání ilustrátorù vyhrála a
odmìnou získala hezkou knihu V.Hoøejší (10 let). Od
bøezna se ostatní ètenáøská obec, velcí i malí, mohla
zapojit do literární soutìže “Když se øekne knihovna”.
Všichni, kterým se pøi vyslovení nebo pøeètení tohoto
slova cosi v mysli vybaví, je spojeno s jakousi pøedstavou a
byli ochotni se o svùj názor, nápad, postøeh, èi myšlenku
podìlit s ostatními. Toto vyjádøení mohlo být
nìkolikastránkové, jednovìtné èi jednoslovní. Soutìž byla
ukonèena 11.10.1998 v rámci celostátního Týdne
knihoven. Zapojilo se do ní 8 soutìžících, z toho 5 dìtí, 3
dospìlí a pouze jeden muž. O poøadí rozhodlo bodování
ètenáøù. 1.místo S.Halašková (10 let, kniha a èestné
èlenství v MìK v roce 1999), 2.místo M.Gártner (èestné
èlenství v roce 1999), 3.místo A.Málková (èestné èlenství
v roce 1999). V rámci Týdne knihoven návštìvníky
nejvíce zaujal panel vzkazù a podnìtù pro naši práci.
Mohli nám na nìm cokoliv vytknout, napsat pøipomínku,
pøání, cood nás oèekávají. Nejvíce se vyjadøovala dìvèata
a požadovala více a více dívèích románù. Dále pak
následoval zájem o horory, sci-fi literaturu, knihy o
dospívání a sexu. Všechny, kteøí litují, že nás nenavštívili,
ujiš�ujeme, že i v roce následujícím bude Týden knihoven.
Všem dìkujeme za pøispìní a tìšíme se na shledanou v
naší Mìstské knihovnì.


