BECHYŇSKÝ

ZÁØÍ 2000
Máme se èím pochlubit?
Recesisticky pojatou cenu Zlatý Alois, o které hlasuje
skupina divadelníků a novinářů, získala na letošním jubilejním ročníku
přehlídky amatérských divadel Jiráskův Hronov inscenace
jihočeského autora Josefa Brůčka Zachraňte vojína Kuřátka. Cena má
každý rok jinou podobu a letos to byla kovová plastika trpaslíka.
Vedoucí bechyňského sdružení Tatrmani Brůček se o
ocenění dozvěděl z novin. “Jdeme z akce do akce, proto jsme v
Hronově mohli zůstat jen tři dny. Pak jsem si v pondělí přečetl noviny a
dozvěděl se, že Kuřátko získalo cenu. Ani nevím za co, asi jsme zaujali
humorem a legrací, přestože se mluvilo o vážné věci,” řekl včera
Brůček, který nezaklýval radost, i když spíše čeká na srovnání s
ostatními soubory, které odborníci v Hronově dělají.
Půlhodinová hra Zachraňte vojína Kuřátka vznikla jako
spojení Spielbergova filmu a Hrubínovy básně Kuřátko a obilí. Brůček
původně hru plánoval jako hru pro jednoho herce, zjistil však, že pokud
by do ní měl zařadit všechno, co chcce, potřeboval by jich minimálně
osm. Nakonec udělal kompromis a divákům se představuje pět lidí,
spolu s Brůčkem také studenti bechyňské keramické školy.
“Byla to úžasná spolupráce s neuvěřitelně vnímavými a
tvořivými lidmi, kteří do představení vnesli své vlastní pojetí. I díky nim
ta hra vypadá tak, jak vypadá,” pochválil studenty Brůček.
Ve hře o vzpomínání na dětství se objevuje i smutný podtón,
který Brůček neměl původně v plánu. “Když jsem tu hru tvořil, tak jsem
myslel na to, že my jsme to Kuřátko, a zabloudili jsme. Nevěděl jsem,
že se mi to podařilo promítnout i do hry, řekli mi to až diváci,”
poznamenal.
Těm se líbily i bohaté pyrotechnické efekty na začátku
inscenace a také rozdávání hašlerek. “Hlavní hrdina vzpomíná na
mládí, maminčinu ukolébavku, šumění lesa a také na hašlerky. A
protože jsme jich pár dostali od pražských čokoládoven, rozhazovali
jsme je po hledišti, aby si jich užili i ostatní,” vysvětlil autor a dodal, že
když šel z divadla za dvojicí lidí, potěšil ho jejich rozhovor o tom, že jim
hašlerky skutečně připomínají mládí.
Tatrmani sklidili s hrou velký úspěch už na přehlídce
Loutkářská Chrudim, kde zvítězili, a na základě tohoto prvenství jeli do
Hronova. I tady se Zachraňte vojína Kuřátka líbilo. “Diváci aplaudovali,
když jsem lezl posedmé na jeviště, už jsem měl vlhké oči, jejich reakce
byla bezvadná,” vzpomínal Brůček.
Ocenil, že v Hronově mají diváci prostor se vyjádřit i později,
na setkání druhý den po představení. “Jsem rád, že diváci o Kuřátkovi
přemýšlejí a vidí nejen humor, ale i tu hlavní ideu o tom, že se hledáme,
a já věřím, že najdeme,” dodal včera Brůček.
MF DNES – 22.srpna 20000

Odcházející století v našem mìstì
(1961-1970)

Starostové:
1960 – 1963 František Novák
1963 – 1970 Jaroslav Sobíšek /do r.71/
Poèet obyvatel: 4.619
Události tohoto desetiletí:
1961
Zahájen provoz nového závodu na výrobu sanitární keramiky
1962
Keramickou školu absolvuje básník a zpìvák Karel Kryl
1964
Otevøena druhá základní škola
K Bechyni pøipojena obec Senožaty
1966
V Bechyni se koná první Mezinárodní keramické sympozium
1968
Obnovena èinnost místní organizace JUNÁKA
1969
Zøízena Sbírka keramiky Jihoèeské Alšovy galerie v Bechyni
1970
Nástup normalizace postihuje øadu našich spoluobèanù

VÍTE O OBÈANSKÉM SDRUŽENÍ KLÁŠTER A JEHO
PRÁZDNINOVÉ AKCI DOTEKY?
Obèanské sdružení Klášter vzniklo z iniciativy øeditele ZUŠ PaeDra Jana Svobody. Letos
již popáté probíhala o prázdninách akce Doteky. Na ní se setkávají pøevážnì studenti
vysokých škol a absolventi keramické školy, aby po dohodì s památkáøi pracovali na
úpravách klášterníbudovy a okolí.
Tak byl v minulých letech upraven Rajský dvùr. Pøi jeho úpravì byla objevena pùvodní
kamenná cisterna, která po zprovoznìní opìt odvádí vodu z Rajského dvora. Šestnáct
objevených františkánských hrobù spolu s cisternou prozkoumali archeologové z
táborskéhomuzea.
Letošní Doteky byly ve znamení “otvírání cest”.
Úèastníci odkryli pùvodní schodištì doklášterního sklepa aobnovili východ na sráz nad
Lužnicí. Po odstranìní náletových døevin bylo na srázu objeveno kamenné schodištì a
terasy. Dále byl obnoven vchod z refektáøe na kazatelnu, pùvodní vchod do Rajského
dvora a odstranìnymøíže,které od sedmdesátých let rozdìlovaly klášterní ambit.
Každoroènì jsou pøítomni i lektoøi, vìtšinou pedagogové vysokých umìleckých škol,
kteøí pracují s úèastníky Dotekù pøi jejichveèerních programech, zamìøených pøevážnì na
výtvarné umìní a hudbu. Hostem letošního roèníku byl americký umìlec Michael Delia,
který vyrábí originální hudební nástroje.
Úèastníci Dotekù otvírajínejen tystaré,èasto zmizelé kamenné cesty, ale usilují o otvírání
cestk vzájemnémuporozumìní mezi lidmi.

Zmizelá romantika – Záøeèí

NEHASIČSKÁ ČINNOST BECHYŇSKÝCH HASIČŮ
Skupina èlenù sboru dobrovolných hasièù, kteøí jsou vedeni p. MiloslavemDoudou,
provedla v minulých dnech opravu historického vodojemu v Èechovì ulici.
Tento objekt byl znaènì ponièen. Stalo se tak proto, že na venkovním násypu zeminy
byly v rozích pod betonovým krytem vybourány cihly, naèež se vrchní betonový kryt
rozlomil.
Skupina hasièù kompletnì toto opravila, provedla nový betonový kryt a pøední èást
novì omítla. Nad vchodem do vodojemu bylo pùvodním zámìrem do zhotovené niky
umístit soškuFloriána, který je patronem hasièù. Od toho bylo upuštìno, protože soška
by asi rychle zmizela, proto bude do niky umístìn pouze obrázek Floriána.Všechny tyto
práce byly provedeny bezplatnì, právì tak i potøebný materiál aby zakoupen z
prostøedkù sboru.
V minulém roce provedli èlenové sboru vyèištìní tøí studní a celého okolního
prostranství.
Za celou tuto aktivitu, tìm, kteøí se o totozasloužili, patøí vøelépodìkování.
Václav Podlipský

Nová úprava vydávání obèanských
prùkazù a cest. dokladù

Dne 1. èervence 2000 nabyly úèinnosti zák. è. 133/2000 Sb. o evidenci
obyvatel,dále zák. è. 328/2000 Sb. o obèanských prùkazech a zák. è. 329/2000
Sb.o cestovních dokladech.
K zákonu o evidenci obyvatel:
Zmìnu místa trvalého pobytu hlásí obèan ohlašovnì nového místa trvalého
pobytu osobnì nebo jím povìøený zmocnìnec na základì plné moci. Pøi hlášení
obèan vyplní pøihlašovací lístek a pøedloží platný obèanský prùkaz, doklad o
vlastnictví bytu nebo objektu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o
oprávnìní užívat byt (napø. nájemní smlouva). Pokud takový doklad nevlastní,
nechává si potvrdit pøihlašovací tiskopis oprávnìnou osobou pøed
pracovníkem ohlašovny nebo doloží písemné potvrzení oprávnìné osoby s
úøednì ovìøenýmpodpisem.
Za obèana mladšího 15 let hlásí zmìnu trvalého pobytu zákonný zástupce,
který pøedloží svùj obèanskýprùkaza rodný listdítìte.
Za pøihlášení k trvalému pobytu zaplatí obèan správní poplatek 50,-Kè.
K zákonu o obèanských prùkazech:
Od 1. 7. 2000 mùže obèan podat žádost o vydání nového OP na jakémkoliv
okresním úøadu nebo obecním, mìstském nebo místním úøadu povìøeném
vedením matrik. To znamená, že i na Mìstském úøadu v Bechyni na matrice si
mùže obèan podat žádost o vydání nového OP. Tato žádost je pak postoupena
okresnímu úøadu, který žádost ve lhùtì 30 dnù vyøídí. Pokud obèan potøebuje
vyøízení v kratší lhùtì, stále jezde možnost vyhotovení obèanského prùkazu na
poèkání pøímo na Okresním úøadu v Táboøe. Obèan pøi podání žádosti
pøedkládávšechny doklady potøebné k vydání nového OP a dvì fotografie.
Pokud žádá obèan o vydání prvního OP po dovršení 15 let vìku, je povinen pøi
podání žádosti pøedložit rodný list, 2 fotografie a doklad o státním obèanství.
Dokladem o státním obèanství se rozumí buï platný cestovní pas obèana ÈR
nebo Osvìdèení o státním obèanství. Toto osvìdèení vydává okresní
matrikáøka v Táboøe po pøedložení všech potøebných dokladù.
K zákonu o cestovních dokladech:
Také žádost o vystavení cestovního dokladu mùže obèan podat na Mìstském
úøadu v Bechyni, ovšem stejnì jako v pøípadì vystavení nového OP je lhùta k
vyøízení žádosti minimálnì 30 dnù. Ve lhùtì kratší, tj. 24 hodin nebo 3 dnù ,
vydá cestovní doklad opìt Okresní úøad v Táboøe po pøedložení všech
potøebných dokladù a dvou fotografií.
Z výše uvedeného vyplývá, žena Mìstském úøadu v Bechynise žádosti o vydání
OP nebo CD pouze pøijímají, postupují se dále na pøíslušný okresní úøad,
pøípadnì si zde obèanémohou novì vyhotovenýOP nebo CD opìt pøevzít.
Vzhledem k tomu, že nelze obsáhnout v tomto èlánku všechny zmìny, které pro
obèana nastaly a které se pøípad od pøípadu liší, mohou se obèané obrátit se
svými dotazy na Mìstský úøad v Bechyni – matrika, kde jim budou poskytnuty
bližší informace.

ŽIVOTNÍ JUBILEA - záøí 2000
94 let
89 let
87 let
86 let
85 let
82 let
80 let
78 let
77 let
76 let
75 let

Syrovátková Anna
Hořejší Marie
Vološínová Vanda, Janovská Ludmila
Klouda Jaroslav, Soldátová Ludmila
Fišerová Viléma, Kolářová Anežka
ing. Pán Miroslav
Kolář Karel, Bohuslav Antonín,
Maroušek Josef
Hlas Ladislav
Rottová Jiřina, Horák Václav,
Lálová Božena, Štumbauerová Ludmila,
Lojdová Marie, Cvachová Marie
Burešová Ludmila, Kabátová Anastázie,
Drdová Jana, Stach Josef
Bílková Milada, Chlupáčová Anna

Navždy nás opustili
Kukrál Jaroslav, Homolková Růžena, Havlová Gustava,
Haškovcová Marie, Fröhlichová Anna, Hrdý Josef, Soryč
Zdeněk, Doudová Božena, Kaiserová Božena, Klůfová
Marie, Hrušková Marie, Šafrová Božena, Komendová Vlasta,
Mašková Alžběta, Voborská Marie, Tatoušková Marie

NABÍDKA VOLNÝCH BYTŮ

Městu Bechyni se uvolnily byty, které jsou výhradně
určeny pro starší nebo zdravotně postižené občany, u nichž je
předpoklad, že budou potřebovat pečovatelskou službu. Město
nabízí nájem těchto bytů pouze občanům Bechyně. Žádosti mohou
podat občané v důchodovém věku nebo zdravotně postižení
písemně na Městském úřadu v Bechyni. Žadatel musí uvést údaje o
své rodině a bytových poměrech, zejména zda žije sám, s
příbuznými, zda bydlí v nájemním bytě nebo v rodinném domku, kdo
mu obstarává pomoc apod. Z žádostí došlých do 30. září 2000
vybere městská rada zájemce.
Specifikace bytů:
1+1 I.kat. v Bechyni, Na Libuši 682 – 1. patro, kuchyně 9,92 m2,
pokoj 10,36 m2
1+1 I.kat. v Bechyni, Na Libuši 682 – 1. patro, kuchyně 9,90 m2,
pokoj 11,75 m2
1+0 I.kat. v Bechyni, nám. T.G.Masaryka 7 – přízemí, pokoj s kuch.
koutem 21 m2.
Všechny byty mají samostatnou koupelnu vybavenou
elektrickým ohřívačem vody, vlastní WC, jsou vytápěny
akumulačními kamny. Nájemné v těchto bytech se pohybuje od 550
Kč do 650 Kč měsíčně. K tomu jsou účtovány měsíční zálohy na
služby ve výši cca 220 Kč. Nájemce sám by si hradil navíc zálohu na
elektřinu (světlo, ohřev vody, topení). Celkové náklady na bydlení by
se měly pohybovat okolo 1500 Kč.
Zájemci mohou požádat pracovníky spol. Bytenes
Bechyně spol. s r.o. o prohlídku všech tří bytů.

PRODEJ DOMÙ V BECHYNI
Majetkový a právní odbor mìstského úøadu Bechynì pøipomíná
všem nájemníkùm mìstských bytù, které se nacházejí v domech
urèených k prodeji, že stále trvá možnost odkoupení domù za
podmínek stanovených vyhláškou mìstského zastupitelstva v Bechyni
è. 30/1999, tj. možnost odkoupení celého domu právnické osobì
složené z nájemníkù. Pøipomínáme, že prodej domù se uskuteènuje
podle obèanského zákoníku, nikoliv podle zákona è. 72/1993 Sb. o
prodeji bytù. Pøijatá novela tohoto zákona o prodeji bytù se prodeje
domù nijak nedotýká. Dále je nutno zdùraznit, že se jedná o nabídku a
nájemníci mají právo – nikoliv povinnost - za stanovených podmínek
dùm koupit. Tato nabídka je však èasovì omezena úèinností uvedené
vyhlášky a trvá pouze do 2. ledna 2001. Po tomto datu zùstávají domy
nadále ve vlastnictví Mìsta Bechynì, nájemníci zùstávají nadále
nájemníky bytù za nezmìnìných podmínek a mìstské zastupitelstvo
rozhodne o dalším osudu bytù èi domù.
Souèasnì informujeme nájemníky o tom, že v souvislosti s novelou
zákona o daních z pøevodu nemovitostí, je pro obce základem pro
výpoèet danì z pøevodu nemovitostí cena sjednaná, (nikoliv cena
stanovená znaleckým posudkem). To znamená, že v souèasné dobì
každý z nájemníkù zná nejen svùj podíl na kupní cenì domu, a z tohoto
podílu si mùže vypoèítat i svùj podíl na dani z pøevodu nemovitosti
(Mìsto zaplatí daò z pøevodu nemovitosti ve výši 5 % z kupní ceny
domu a na této dani se nájemník podílí 55 % ).
JUDr. Anna Hrušková, ved. majetkového a právního odboru

POZVÁNKA

na III. ročník Plechamráckého čtyřboje, který se koná 9. září 2000 od
13.00 hod. na louce “U Pitlíků”
Program:
13.00 hod.
prezentace
12.30
slavnostní zahájení
14.30 – 17.30
čtyřboj, poté vyhlášení vítězů a předání cen
od 18.30
společné posezení, hudba, občerstvení
Plechamrácký čtyřboj:
účastní se asi 40 závodníků a to ve dvou věkových kategoriích:
staří (nad 50 let) a mladí
-

soutěž se ve střelbě prakem, lukem, vzduchovkou a v hodu
nožem
přetahování lanem (mladí x staří)

Vítáme nové bechyòské obèánky

-

Brímusová Kateřina, Chmátal Lukáš, Pekelská Anna,
Trusíková Adriana, Mikula Jakub

ženy: rybolov a házení šipkou

Bechyňský červeneczáří
- srpen
2000
2000
U Nádraží 602, 391 65 Bechyně, tel.: 0361-813338, tel./fax 0361-812433

POZVÁNÍ

na vernisáž dobových i současných fotografií z našeho
města

BECHYNĚ VČERA A DNES
VE FOTOGRAFII.

Neděle 3. září 15.00 hod. v bývalém kostele sv.
Michala.
Při vernisáži výstavy bude současně pokřtěna nová kniha
o našem městě ”BECHYNĚ – historické město nad
Lužnicí”
Pořádá Městský úřad a Kulturní dům. Výstava potrvá do
neděle 17.9.2000. Otevřeno denně od 14 – 17 hod., so-ne
od 9 – 11 14 – 17 hod.
Dobrovolné vstupné
Bude zde prodej knihy o Bechyni a kalendáře Bechyně 2001 (vydaný
firmou Micro-Sensor a Městem Bechyně).

KD Bechynì - GALERIE U HROCHA
Vás srdeènì zve na výstavu

AKTY

ALAN RYVOLA

od 5. do 30. 9. 2000
dennì po-pá 15 – 17, so – ne 14 – 17
Vstupné 10,- Kè

NENECHAVÉ RUCE.

Pøed odhalením mozaiky na Kulturním domì uèinili autoøi zajímavý
pokus. Na desku u vchodu s podìkováním a jmény umístili malou
keramickou konvici a spolu s pracovníky KD hádali, jak dlouho tam
asi vydrží:
do pøíštího dne
3 dny
týden atd.
Konvice se nedoèkala ani pøíštího dne, hezká vizitka, ale koho?
Zapùjèená monitorovací kamera zachytila nenechavé ruce v akci.
Díky tomu se mùžeme podívat, komu tyto nenechavé ruce patøí.
Nenechavé ruce ještì jednou.
K hezké letní kulturní tradici patøí ”Letní plastika v Klášterní
zahradì”. Bohužel i tady nenechavé ruce pracují, odlamují, co se
odlomit dá. Odlomený ptáèek na plastice chybí, možná ho jeho nový
majitel èasem zahodí. O èem svìdèí takové poèínání? Odpovìzte si
sami.

Kulturní dùm pøipravuje:
x Koncert Vlasty Redla
x Pohádku pro dìti

e-mail: kdbech @mbox.vol.cz

ARTAMA - Útvar pro neprofesionální umìní a dìtské estetické aktivity

Obecní úøad Bechynì
do rukou starosty
Bechynì
V Praze dne 10.7.2000
Vážený pane starosto,
s radostí Vám sdìlujeme, že soubor Tatrmani z Vašeho mìsta
byl programovou radou vybrán k úèasti na prestižním festivalu èeského
amatérského divadla 70. Jiráskovì Hronovì. Na základì úspìchu v
národní pøehlídce se na scénické žatvì pøedstaví s inscenací Josefa
Brùèka: Zachraòte vojína Kuøátko.
Jiráskùv Hronov je nejstarším divadelním festivalem nejen v
ÈR, ale patrnì v Evropì. Hrát na prknech Jiráskova divadla si pokládají
za èest celé generace èeských amatérských divadelníkù. Letos se
Jiráskùv Hronov uskuteèní jako II. Festival Støedoevropské sekce
AITA/IATA a zároveò bude èeskou celostátní mezidruhovou pøehlídkou
amatérského divadla.
Domníváme se, že úèast souboru na Jiráskovì Hronovì je pro
Vaše mìsto urèitou poctou a posiluje jeho kulturní vìhlas.
Se srdeèným pozdravem
Hana Nedvìdová
starostka mìsta Hronova
...
(pøevzato z MF Dnes, 21.8.2000)

"Jiráskùv Hronov je sice nesoutìžní, ale skupina divadelníkù a novináøù
na nìm hlasuje o recesisticky pojaté "ilegální" cenì Zlatý Alois, která má
pokaždé jinou podobu. Letos to byla kovová plastika trpaslíka a získala
ji inscenace Josefa Brùèka Zachraòte vojína Kuøátko."
Srdečně Vás zveme do základního

KURZU TANCE

A SPOLEÈENSKÉ VÝCHOVY
září – listopad 2000
Rozpis lekcí kurzu tance a společenské výchovy
1. lekce - Zahájení - 15. září 2000/19.00 hod.
2. lekce - 22. září 2000/19.00 hod.
3. lekce - 29. září 2000/19.00 hod.
4. lekce - 5. října 2000/19.00 hod.
6. lekce - Prodloužená - 13. října 2000/19.00 hod.
7. lekce - 3. listopadu 2000/19.00 hod.
8. lekce - 10. listopadu 2000/19.00 hod.
9. lekce - 17. listopadu 2000/19.00 hod.
10.lekce - Věneček - 24. listopadu 2000/19.00 hod.
Lektoři kurzu: Mistři tance Jana a Václav Zachovi
Kurzovné 900,-- Kč, Gardenka 300,-- Kč
V cenách není zahrnuto vstupné na závěrečný Věneček
Cena kurzovného obsahuje zápisné, kurzovné jednotlivých lekcí
včetně prodloužené a společnou fotografii.

VSTUPNÉ:

Jednotlivá lekce 40,-- Kč
Prodloužená 50,-- Kč
Věneček 60,-- Kč

Nabídka pronájmu: Kulturní dùm pronajme prostory pro poøádání SILVESTROVSKÉ ZÁBAVY Informace v kanceláøi Kult. domu
a na telefonu è. 0361/812 433, 0361/813 338.

Další úspěch mladých bechyňských rybářů

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA ZÁØÍ 2000
1.pátek - 20 hodin - 95 min

VELKÝ TÁTA

2.sobota , 3.neděle - 20 hodin - 103 min

SAMOTÁŘI
4.pondělí, 5.úterý - 20 hodin - 118 min

TANEC S VÁŠNÍ

7.čtvrtek, 8.pátek - 20 hodin - 127 min

RABÍN, KNĚZ A KRÁSNÁ BLONDÝNA
11.pondělí, 12.pátek - 20 hodin - 110 min

ČERNOČERNÁ TMA
14.čtvrtek, 15.pátek - 20 hodin - 118 min

60 SEKUND

16.sobota, 17.neděle - 20 hodin - 101 min

DVOJÍ OBVINĚNÍ
18.pondělí, 19.úterý - 20 hodin - 114 min

MISE NA MARS

21.čtvrtek, 22.pátek - 20 hodin - 108 min

PŘÍŠTÍ SPRÁVNÁ VĚC

23.sobota, 24.neděle - 20 hodin - 124 min

INSTINKT
25.pondělí, 26.úterý - 20 hodin - 158 min

VÍTĚZOVÉ A PORAŽENÍ

28.čtvrtek, 29.pátek - 20 hodin - 130 min

ERIN BROCKOVICH

30.sobota, 31.neděle - 20 hodin - 85 min

FLINTSTONEOVI 2
Městský úřad – odděl. kultury,
Horní Brašov 24,
375 01 Týn nad Vltavou,
tel. 0334-772 242

DIVADELNÍ
PØEDPLATNÉ
PODZIM 2000
(Společ. dům Na Hlinkách v 19.30 hod.)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!

čtvrtek 2.11.2000

Divadelní spolek KAŠPAR Praha
uvádí komedii Alana Ayckbourna

“ŠTĚDRÝ DEN”

Ve dnech 1. a 2.7. 2000 se konalo v Hradci Králové
mistrovství České republiky juniorů a kadetů v lovu ryb udicí.
V kategorii kadetů získal titul mistra republiky Kabát Jakub,
který se zároveň kvalifikoval na mistrovství světa do Itálie a spolu s
dalším jihočeským závodníkem vybojoval i titul mistrů republiky
družstev.
V kategorii juniorů se umístil Mára Jakub na místě třetím, v
družstvech na místě druhém.
Blahopřejeme a přejeme hodně rybářského štěstí i do
dalších závodů.

Rybářské závody – pozvání

Český rybářský svaz MO Bechyně pořádá pro své členy rybářské
závody na rybníku Štemberk dne 9. září 2000.
Prezentace u rybníka
6.00 – 7.00 hod.
Losování
7.00 – 7,30
Start
8.00
Ukončení závodu
12.00
Vyhodnocení
13.00 včetně předání hodnotných cen
Startovné Kč 100,-- se hradí při prezentaci.
Způsob lovu: na jeden prut s jedním návazcem, možnost lovu na
položenou nebo plavanou.
Chycený úlovek bude po změření vrácen do vody.
Veškeré jednání musí být v souladu s rybářským řádem.
Protesty se projednávají až po složení Kč 500,--.
Občerstvení zajištěno na místě.
Osobní automobily parkovat mimo závodní úsek.
Každý účastník závodu závodí na vlastní nebezpečí.
Za výbor MO Bechyně – předseda Valenta Theodor

M ìstská knihovna ruší fond gramofonových desek a
nabízí zájemcùm starší nahrávky populární hudby, vážné hudby a
mluveného slova, možnost doplnit si vlastní diskotéku o starší
tituly z této oblasti umìní. Bližší informace na telefonním èísle
0361/813 508.
Mìstská knihovna dìkuje cukrárnám ”U Fröhlichù” a
”Kvìta” za sladké pøekvapení, které èekalo na dìti 1. èervna v
knihovnì. Z tohoto daru dostaly odmìnu v soutìži i dìti ze
Zvláštní školy.

neděle 24.9.2000

Divadlo Pod Palmovkou Praha uvádí hru
maďarské autorky
Évy Pataki

“EDITH A MARLENE”

říjen (termín bude upřesněn)

Pražská divadelní agentura V. Hanzlíček
uvádí komedii Aldo Nicolaje

“TŘI NA LAVIČCE”

Autorova hra trochu veselá i trochu smutná
zaznamenala pro velké mravní myšlenky a
Nevšední příběhy dvou šansoniérek
umění dialogu největší úspěch. Na lavičce v
Francouzky Edith Piaf a Němky Marlene
parku se setkávají tři stárnoucí lidé, kteří
Ditrich, které se dočkaly slávy na předních
světových jevištích, koncertních sálech i na ztrácejí zdraví, paměť, lásku i autoritu. Bojují
o pozornost, porozumění a ohledy u svých
stříbrném plátně. V režii P.Pecháčka hrají:
nejbližších. Jednoho dne se na scéně dvou
H.Seidlová, R Worek – Drösslerová,
osamělých objeví bývalá učitelka, stejně
T.Kostková, I.Brendlová, I.Jiřík, R.Přibil,
J.Teplý ml., P.Mikeska, J.Havel, O.Rošetzký, opuštěná jako oni, snad proto, aby přinesla
naději, že ve třech se samota lépe táhne.
A.Alinče, D.Hermanová a další protagonisté
V režii P.Háši hrají: Květa Fialová, Petr
divadla za doprovodu živé kapely.
Nárožný, Ladislav Trojan

úterý 5.12.2000

Divadlo SEMAFOR Praha uvádí hudební
nastudování inscenace
Jiřího Suchého

“PRÉ”

MIMO PŘEDPLATNÉ
26.10.2000

BESÍDKA DIVADLA SKLEP

21.11.2000
Děj se odehrává vždy o vánocích loňských,
Divadlo STUDNA Hosín uvádí inscenaci
letošních a příštích – u jedné z manželských Děj se odehrává v polepšovně za zvláštních
dvojic, které skončí vinou nepředvídatelných
“MYSTERIA BUFFA”
atypických výchovných metod, kde již
událostí vždy v kuchyni a vždy s průšvihem.
směšné příběhy : Zrození potulného
padesát let se bezvýsledně napravují
Pro režisérku Jar. Šiktancovou a herce si
nepolepšitelní. Pestrý kaleidoskop písniček pěvce,Vraždění neviňátek, Moralita o slepci a
autor připravil tři dějství napsaná v odlišných doprovází živá kapela. Hrají: J.Molavcová,
kulhavém, Svatba v Káni, Blázen a smrt.
žánrech konverzační, situační a absurdní
Povídky italského autora Daria Fo, který za
J.Suchý, H.Mňuková,
komedie. Tato triáda podivných večerů je
tuto knihu obdržel Nobelovu cenu za
J.Chaloupková /D.Krhutová,
plná vtipného humoru, lehkosti a hravosti.
literaturu, v sobě nesou poselství a výzvu k
R.Stupková/M.Rezková,
Hrají: B.Kodetová, J.Špalek,
zamyšlení a zároveň dávají možnost
M.Reifová/L.Kurková, D.Holý /L.Kanda,
M.Steinmasslová, R.Čtvrtlík /F.Kreuzmann,
vyniknout divadlu jednoho herce populárního
M.Hranáč/M.Braun, V.Kopta a J.Just
Eva Elsnerová, Petr Vobecký
Víti Marčíka
Mìstský zpravodaj è.7/2000, den vydání: 1.9.2000.. Mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì, IÈO: 00252069, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65.
Vychází v Bechyni 1. den v mìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97. Náklad 2100 výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky, návrhy a pøíjem inzerce (15 Kè/cm2) poštou, na
tel. 0361/811012 a 811490, nebo na e-mail: podatelna@mestobechyne.cz Tisk RUDI - reklamní studio, tiskárna Planá n.Luž, tel. 0361-259680.

