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Z jednání zastupitelstva mìsta
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Změna vprodeji kupujícího

Sanitní služba v době od 7.0017.00 hod.

Přísedící Krajského soudu

Smlouvy bude nadále projednávat rada

Pozastavenérozhodnutí zastupitelstva

Stavební parcely vZahradní ulici

Rozpočtové změnyposílí rozpočet v oblasti opravkomunikací ve
městě

Pokuta

Oprava topného kanáluv základníškole

Převzetí domova důchodců

Na žádost společnosti Indes Praha s.r.o, které byl již dříve
odsouhlasen prodej pozemku na stavbu supermarketu, dochází ke
změně kupujícího na společnost Indes Invest s.r.o. Tato změna nemá
žádný vliv na původním záměru kupujícího postavit na pozemku za
autobusovém nádražím supermarket Edeka. Zástupce investora
tlumočil záměrvýstavbu urychlit.

Zastupitelé rozhodli o financování služby zvláštního sanitního vozidla
pro případ urgentní potřeby na území Města Bechyně v době od 7.00
17.00 hod. v pracovní den. Služba lékařské služba první pomoci tak,
jak byla stanovena dříve ( tzn. 17.00 22.00 hod v pracovní den a
nepřetržitě o sobotách, nedělích a svátcích ) zůstává
nezměněna.

Zastupitelé rozhodli, aby JUDr. Hrušková i nadále vykonávala funkci
přísedícího Krajského soudu vČeských Budějovicích.

Návrh, aby všechny smlouvy, které město nějakým způsobem
zavazují, byly projednávány v zastupitelstvu, nebyl odsouhlasen.
Schvalování smluv tak zůstává v kompetenci rady, pokud si to v
některých konkrétních případech zastupitelé nevyhradí.

Zastupitelstvo zatím nerozhodlo o pozastavení výkonu rozhodnutí
zastupitelstva Okresním úřadem. Jedná se o rozhodnutí, kterým
zastupitelé zrušili usnesení rady z konce roku 2000 vevěci odstranění
vývěsních skříněk politických stran z Libušiny ulice.Okresní úřad
konstatoval, že v této věci rada neporušila žádný právní předpis ani
nejednala v rozporus usnesením zastupitelstva. Pokud zastupitelstvo
své rozhodnutí na návrh OkÚ nezruší, podá OkÚ žalobu na jeho
zrušení ke Krajskému soudu.

Zastupitelstvo rozhodlo o záměru prodeje dvou stavebních parcel
oddělených z pozemku č.par. 1246/6 v k.ú. Bechyně pro stavbu
rodinných domků. Prodej bude uskutečněn za nejvyšší nabídku
(obálkovou metodou), přičemž nejnižší nabídka je Kč 300,-- za m2
pozemku. Podmínky prodeje budou stejné jako u prodeje pozemků v
ulici Za Trubným.
Charakter rodinnýchdomkůbude odpovídat současné zástavbě.

Rozpočtové změny ve výši 240.000,-Kč umožní provedení dalších
oprav místních komunikací.

Rozpočtovou změnou ve výši 35.000,-Kč, bude uhrazena pokuta
vyměřená Okresnímúřadem-referátem životního prostředí za černou
skládku na místě bývalé skládky v Senožatech.

Z důvodu havárie vody v základní škole v Libušině ulici byla
odsouhlasena rozpočtová změna ve výši 130.000,- na rekonstrukci
topnéhokanálu v délce 35m mezi školou aškolní družinou.

Jednání o případném převzetí Domova důchodců zatím nejsou
uzavřena. Zastupitelé si ke konečnému rozhodnutí vyžádali doplnit
další informace. V této záležitosti bude rovněž jednat starosta o
možné spolupráci při provozování tohoto zařízení s městem Týn nad
Vltavou.

Z jednání zastupitelstva mìsta
3. 10. 2001

Hlasování o odvolání starosty

Dar ČEZ,a.s. pro školu

Zřízení organizačních složek

Podklady pro cenovoukomisi

Pověření pro kontrolní výbor

Zpráva o neplatičích

Statut lázeňského města

Návrh na odvolání starosty nebyl odsouhlasen, když pro jeho
odvolání hlasovali pouze dva zastupitelé ( sdružení DEU, NK ).

Zastupitelé schválili přijetí daru od ČEZ,a.s. Praha 1, divize výstavba
jaderné elektrárny Temelín ve výši 300.000,- Kč na vybudování
víceúčelového hřištěpro děti a mládež při ZŠ Školníulice.

Jako své organizační složky zřizuje město základní a mateřské školy
a městskou knihovnu. ZM Na příštím jednání zastupitelstva budou
předloženy ke schválení zřizovací listiny.

Na návrh cenové komise, která prověřuje oprávněnost stanovené
výše ceny vody, zastupitelé uložili dvěma zástupcům města ve
Vodárenském sdružení Bechyňsko, aby na zasedání valné hromady
Vodárenského sdružení Bechyňsko požadovali předložení veškerých
účetních materiálů, které budou dány k dispozici cenové komisi.

Zastupitelé pověřili kontrolní výbor prověřením některých záležitostí,
které se v poslední době staly často diskutovaným problémem na
jednání zastupitelstva.
Kontrolní výbor má prověřit skutečnosti, na základě kterých byla
městuudělena pokuta za černou skládkuv Senožatech. Dále provede
šetření ve věci vyjasnění vlastnictví původních obrubníků z Písecké
ulice, na které se v loňském roce prováděla rekonstrukce. Kontrola
bude zjišťovat i oprávněnost úhrady platby za vodu na stadionu pro TJ
Bulldogs. Provede kontrolu plnění smlouvy s Rumpoldem, včetně
všech platných dodatků ke smlouvě a způsob provádění zúčtování a
plateb za svoz TDO. Kontrola se zaměří také na oprávněnost nákladů
kalkulovaných firmou Erding za dodávky tepla na jednotlivých
kotelnách, respektive výpočet nákladu na jeden G joul na jednotlivých
kotelnách, a dále zda k prováděné kalkulaci jsou k dispozici potřebné
doklady tak, jak jestanoveno novýmzákonem.
Výsledky z kontrol bude kontrolní výbor průběžně předkládat ZM,
závěrečné výsledky kontroly s předložením navrhovaných opatření
předloží ZMnejpozdějido konce roku 2001.

Zástupci společnosti. Bytenes Bechyne spol. s r.o. seznámili
zastupitele s problematikou neplatičů v nájemních bytech Města
Bechyně.
Bytenes Bechyně spol. s r.o. má k 30.6.2001 ve správě 1280 bytů. Je
evidováno celkem 139 neplatičů nájemného a služeb spojených s
nájmem bytu. Z těchto dlužníků je již 37 odstěhovaných a jejich dluh
činí 1.165.798,-Kč. U 102 dlužníků, kteří dosud bydlí, dosahuje dluh
částky 724.586,-Kč. Celkový dluh představuje částku 1.890.384,-Kč !
Z celkového počtu dlužníků je jich 75 řešeno právní cestou, 12
dlužníků splácí dluh dle splátkového kalendáře, 21byla zatím zaslána
upomínka, v jednom případu je dluh odpracováván, u 30 případů, kde
je dluh nižší než 2.500,-Kč, bude splácení řešeno vzájemným
započtením pohledávek v případě přeplatkového výsledku
následnýchvyúčtování služeb spojených s nájmembytuv budoucích
obdobích.

Nejpozději ve lhůtě 6 měsíců by se zastupitelé měli vrátit k
projednávání nového lázeňského statutu. Původně schválený statut z
roku 1988 již ztrácí na aktuálnosti, a proto zastupitelé pověřili radu k
vypracování nového.

(fs)



František Hošek je autorem i drob-
nìjších prací, které reprodukovala
akc. továrna Keras, napø. tìžítko
„Ukaž zoubek“ v terakotì a bílé
fajanci, podnos „Amoret“, reliéfy
Mánesa, Tyrše, Fügnera, Žižky,
Smetany aj. Velmi známý je me-
dailon „Madona s Ježíškem“ v te-
rakotì a „Uzdravení slepého“.
Z jeho posledních prací je skica
k pomníku Jana Sladkého Koziny
na vrch Hrádek u Domažlic, kte-
rý ovšem už musel realizovat so-
chaø Èenìk Vosmík. Dále lyrická
kompozice „Louèení“ /klauzurní
práce/, která je ve sbírkách Mìst-
ského muzea v Bechyni a dalo by
se øíci s Ladislavem Stehlíkem,
že až symbolicky napovídá
blízkou smrt.

Akad. sochaø František HOŠEK
se narodil 2. dubna 1871 vBechyni. Jeho otec byl mistr pekaøský Matìj
Hošek. František byl jednímzprvníchžákùSt. odbornéškolykeramické
v Bechyni, kterou absolvoval v roce 1886. Jeho talentové pøedpoklady
ho pøivedly ke studiu na pražské Umìlecko-prùmyslové škole, kde
navštìvoval ateliér profesora J.V.Myslbeka.Podle slov svéhoprofesora i
spolužákù byl jeho nejnadanìjším žákem. Se smutkem se však
veøejnost musela rozlouèit s mladým umìlcem, který zemøel v Praze 9.
kvìtna 1895 ve vìku 24 let, kdy podlehl støevnímu tyfu. Zemøel v
pražské všeobecné nemocnici.

Prof. Myslbek v øeèi nad jeho rakví vyjádøil hodnocení svého
žáka slovy: „Zemøelumìlec Bohem nadaný.“ Kdo prý znal úsudkyprof.
Myslbeka, všiml si, že tento sochaø, který byl støízlivý ažskoupýnaslova
chvály, zde neváhals uznáním.

O životì sochaøe Hoška se zøejmì více nedovíme, ale
mùžeme si pøiblížit jeho dílo. Bylo samozøejmì poznamenáno školou
prof. Myslbeka i jeho vlastenectvím. Nejèastìji se pøipomíná
Hoškovo sochaøské dílo alegorie Prùmyslu pro budovu Mìstské
spoøitelny v Praze, kde také realizoval výplnì oken.
Otiskujeme reprodukce je-
ho známých sošek Jeníka
a Maøenky. K. M. Èapek
napsal: „Každý na první
pohled pozná, že Hošek
ilustruje ono místo z duetta
obou rekù Prodané, kde
hnutí žárlivosti klade Ma-
øence do úst slova: „Kdy-
bych se cos takového na
tebe dovìdìla…“. Tyto sošky
byly zpracovány do vosku na
objednávku dvorního kle-
notníka Rumla, který zamý-
šlel podle nich provést kopie
ve støíbøe.

Použitá literatura:
èasopis Láznì Bechynì, è.2,
únor 1934
Ottùv slovník nauèný XI.
Svìtozor, roè. XXIX /1895/,
str. 320, 324, 352, 368
a materiály z Mìstského mu-
zea v Bechyni.

Doplnìk:
Fr. Hošek byl i nadšený
Sokol. V Praze bydlel
na Nábøeží korunního
prince Rudolfa è. 6.
Byl také autorem ná-
hrobku na starém høbi-
tovì v Bechyni, který
tam stále, již znaènì
omšelý, stojí. Ví nìkdo
ze ètenáøù, komu pa-
tøil náhrobek?

Plachtová

František Hošek - záznam v matrièní knize
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ŠPERK, KVĚTINA, SVÍCE V ADVENTU
24. listopad - 9. prosinec 2001
Srdečně zvou autoři - Petr Beneš - vazby květin

- Marie Drgová - svíce, textil
- Eva Vítová - šperk

Vernisáž se koná 24. listopadu 2001 v 17.00 hod.
Otevřeno denně od 14.00 - do 17.00 hod.
Vystavené exponáty jsou prodejné.

7.
středa 19.30 hod. / Velký sál KD

Vstupné: 90,- / 80,- / 70,- Kč

4.
neděle

MALBA NA HEDVÁBÍ BATIKA PATWORK DRÁTKOVÁNÍ

§Pojízdná soudírna
Nový recitálový program.
Písničkář a právník v jedné osobě spojil písničky, mluvené
slovo a autentické citace ze soudních spisů do jednoho
celku, který publiku přiblíží co jej čeká v soudních síních.

10.
sobota

DIVADLO POD ČEPICÍ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Improvizovaná loutková pohádka,
která se neobejde bez pomoci
dětí a často i jejich rodičů.
VHODNÉ PRO DĚTI OD 3 LET.

KURZOVNÉ: Dospělí 250,- / děti 150,- KčKLUBOVNA č. 3,

15.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné: 20,- Kč

15.
čtvrtek 18.00 hod. / Klubovna č. 3

22.
čtvrtek

Šestnáctičlenná kapela s klasickým swingovým obsazením.

10.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné: 20,- Kč

PRO ŠKOLY

17.
sobota 20.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné: 65,- Kč

HRAJÍ:

Další setkání všech, kteří se pokoušejí psát
prózu a poezii.

pondělí 31. prosince / 21.00 hod./ Velký sál KD

VSTUPNÉ: , NA MÍSTĚ 150,- Kč
Předprodej v kanceláři KD od 5. listopadu do 28. prosince.

V PŘEDPRODEJI 100,- Kč

Silvestr 2001
Jako i v loňském roce tak i letos si dovolujeme
Vám nabídnout tip na vhodný dárek k Ježíšku
JEN PRO VAŠI RATOLEST

HRÁT HLAVNÍ ROLI!

ORIGINÁL!
VĚNOVÁNÍ.

vytiskneme a svážeme pohádkovou
knihu (A4) s 16 barevnými ilustracemi, v níž bude Váš překvapený
potomek Jeho jméno, jméno jeho nejlepšího
kamaráda(ky) a město (obec), kde žije, se objeví v celém příběhu,
takže každá kniha je Do knihy lze dotisknout také
jakékoli Vaše
Letos je nabídka a celkem zahrnuje tyto příběhy:
NA POMOC MALÉMU HUBERTOVI (slon), V ZEMI ČÍNSKÉHO
DRAKA, HERKULES, DOBRODRUŽSTVÍ ZA POLÁRNÍM KRUHEM,
MEZI AMERICKÝMI INDIÁNY, KNIHA O TARZANOVI, VIKING,

, VÍLA FIALKA, (A5)

rozšířena

V ZOO O KOŤÁTKU
Objednávky a informace v kanceláři kulturního domu.

KURZ TANCE: ( 7. lekce ) ( 8. lekce ) ( 9. lekce ) ( - VĚNEČEK )2. 11. 9. 11. 16. 11. 23. 11.

PRODEJNÍ VÝSTAVA
DŘEVĚNÝCH HRAČEK A HLAVOLAMŮ

MODERUJE: KATEŘINA KŘÍŽOVÁ Z ELDORÁDIA

mailto:kdbech@mbox.vol.cz


KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA LISTOPAD

1.čtvrtek, 2.pátek 20 hod/ vstupné Kč 55,--

Nevychovaná. Nekontrolovatelná. Neprovdaná.
V hlavích rolích úspěšné komedie Reneé
Zellwegwrová, Hugh Grant, a Colin Firth.

3.sobota, 4. neděle 20 hod./ vstupné Kč 60,--

Historická freska o skrytém nadání krále Slunce.

5.pondělí, 6.úterý 20 hod./vstupné Kč 49,--

Vynikající komediální thriller s prvky
tarantinovské záliby v rafinovaném násilí.

Zabijácký herecký výkon Bena Kingsleyho v roli
zabijáka.

8.čtvrtek, 9. pátek 20 hod/ vstupné Kč 49,--

Přišel, viděl, zvítězil. Dokonce i u sestry.
Romantická komedie.

10. sobota 20 hod./ vstupné Kč 50,--

Hra ještě neskončila. Morgan Freman v hlavní
roli kriminálního thrilleru úspěšně navazuje na

předchozího Sběratele polibků.

11. neděle, 12. pondělí 20 hod/ vstupné Kč 55,--

Rychlost je pro ně drogou. Akční film z prostředí
nelegálních automobilových závodů-

15. čtvrtek, 16 pátek 20 hod/ vstupné Kč 50,--

Byla to perfektní vražda …… Bohužel někdo to
všechno viděl. Kriminální thriller s hvězdným

hereckým obsazením.

17. sobota, 18. neděle 20 hod/vstupné Kč 49,--

Komedie o plusech a mínusech sexu, o
doplňování regálů, o samotářích 21. století.

19. pondělí, 20. úterý 20. hod/ vstupné Kč 49,--

Největší hrdinové jsou ti nejmenší. Akční
komedie režiséra Roberta Rodrigeze s Antonio

Banderasem v jedné z hlavních rolí.

22. čtvrtek, 23. pátek 20 hod/ vstupné Kč 49,--

Poslední věc, kterou Joe potřebuje, je další
průšvih…… Naneštěstí přichází ONA. V

hlavních rolích Sharon Stoneová, Billy Connolly
a Gil Bellows.

24. sobota 20 hod/ vstupné Kč 50,--

Někdy je lepší zapomenout. Krimi-thriller s Guy
Pearcem a Carrie-Anne Mossovou v hlavních

rolích.

25. neděle, 26. pondělí 20 hod/ vstupné Kč 55,--

... a s ní i nová dobrodružství. Hororová
komedie s Brendanem Fraserem a Rachel

Wieszovou v hlavních rolích.

27. úterý 17 hod/ vstupné Kč 53,--

Na dno oceánu za největším dobrodružstvím
všech dob. Animovaná pohádka.

29. čtvrtek, 30 pátek 20 hod/ vstupné Kč 49,--

Touha a hřích jsou staré jako lidstvo samo.

Deník Bridget Jonesové

Král tančí

Sexy bestie

Vše o Adamovi

Jako pavouk

Rychle a zběsile

Téměř dokonalý zločin

Zatracená noční dřina

Spy kids

Pěkná mrcha

Memento

Mumie se vrací

Atlantida: Tajemná říše

Dracula 2000

O sv. Janu Nepomuckém v Záøeèí

„Svatý JenezNepomuku, drž nad námi svoji ruku,
a�námBùhdá, codal tobì, by náš jazykneshnil v hrobì.“
Kdo by neznal tuto modlitbièku K. H. Borovského z doby národního obrození. Byla vyslyšena, náš
jazyk vzkvétá, zachránìn obìtavostí našich obrozeneckých pøedkù amožná i na pøímluvu Havlíèkem
vzývaného svatého - kdoví?

Kult tohoto svìtce vzniká v dobì pobìlohorské, podle nìkterých historikù mìl potlaèit
památkuMistra JanaHusa vobdobí protireformace.

A� tak èi onak, v dobì vrcholného baroka v 1. tøetinì 18. století se objevují sochy a
zobrazení tohoto svìtce po celé naší zemi a stávají se souèástí naší kulturní krajiny. V našemmìstì
máme hned tøi takové sochy, první je na námìstí pod vìží dìkanského chrámu, druhá vDlouhé ulici,
tøetí unikátní, v Záøeèí, v ohybu silnice, kde tvoøí jednu z dominant této malebné èásti Bechynì. Na
pomìrnì rozlehlém kamennémnáspu, k nìmuž vede malé schodištì, stojí na trojbokém podstavci s
bohatì profilovanou horní øímsou socha svìtce. Je to baroknípískovcová plastika z 20. let 18. století,
pravdìpodobnì dílo èeského sochaøe Jiøího Pacáka, souèasníka a spolupracovníka pøedstavitele
èeského baroka Matyáše B. Brauna. Stìny podstavce jsou zdobeny reliéfními „zrcadly“. Celková
výška podstavce a sochy je témìø 6 m. Samotná socha svìtce pùsobí velmi impozantnì svým
výrazem i bohatýmøasením roucha.

Protože zde socha stojí už tøetí století, zaznamenala v minulosti nìkolik oprav, poslední
pøed padesáti lety. Obèané Záøeèí si váží historických památek na svém území. V minulosti opravili
kaplièku pod skalou i anenský sloup u mostu a již delší dobu uvažovali o opravì sochy sv. Jana, této
nejvìtší a nejvzácnìjší památky. Bylovšak nutné sehnatprostøedky na opravu a také umìlce, který by
seopravy ujal.
Záøeètí oslovili bechyòského rodáka, akademi-
ckého sochaøe Radka Plachtu. Díky jeho ètyø-
mìsíèní nároèné restaurátorské práci jemnì
polychromovaná plastika záøí v plné kráse.

Díky patøí i sponzorovi Ing. Martinu
Petráškovi, èestnému obèanu Záøeèí, Mìstskému
úøadu a v neposlední øadì obyvatelùm Záøeèí,
kteøí tuto akci iniciovali a sami pro ni nemálo
vykonali: postavili lešení z vlastních prostøedkù,
pod odborným vedením restaurátora opravili
násep i schodištì a pomáhali, kde bylo tøeba.

Milí spoluobèané, až pùjdete na pro-
cházku „pøes dva mosty“, zastavte se u zrenovo-
vané plastiky sv. Jana Nepomuckého, urèitì
stojí za pozornost Pøedevším proto, že je to vý-
sledek práce a snažení lidí, jimž není lhostejné,
v jakém prostøedí žijeme a jaké hodnoty zane-
cháme svým potomkùm.

„A jest to den, kdy chystají se živí k návštìvì zemøelých.“ (Sv. Èech)

Kolik z nás se øídí tímto doporuèením? A pøitom všichni víme, že existuje zrození, ale i smrt, i bázeò, i
nadìje!

Z historického hlediska smrt a následný zpùsob pochovávání zemøelých patøí k nejstarším
svìdectvím, která násinformují o lidské civilizaci.

V okolí Bechynì se nacházejí mnohé pozùstatky pohøbívání mrtvých z doby bronzové a železné, kdy
mrtví byli spalováni, jejich popel byl uložen do hlinìnýchuren, nìkdy is milodary a pøedmìty osobní potøeby. Tyto
urny byly ukládány do pahorkù pùdy. Jsou u Rataj, u Nuzic, u Dobronic, u Smolèe, u Soví… Škoda, že není
pøístupné Mìstské muzeum, které má ve svých sbírkách nejen fotografie a plánky prozkoumaných lokalit, ale i
mnohonálezùkeramickýchstøepù,bronzových a železnýchpøedmìtù.

Vedle mohyl se vyskytují žárové hroby. Jedná se o prostou prohloubeninu v zemi, kam se ukládal
popel apøípadnìmilodary, obložilase kameny a zasypalazeminou.

V dalším historickém období køes�anském se zakázalo spalování mrtvých, pravdìpodobnì v
souvislosti s vírou ve zmrtvýchvstání zemøelých pøi posledním soudu. Pohøebištì se pøesunulo do bezprostøední
blízkosti kostela, cožbylo od9. století zakotveno v kanonickémprávu.V kostelích se smìli pohøbívat jen duchovní
a výjimeènì pøíslušníci panovnických a šlechtických rodù. Prostí obèané byli pohøbíváni dozemì ukostelaa vìøilo
se, že mrtví jsou zde pod ochranou relikvií, které jsou uloženy v kostele. V obvodu tøiceti krokù kolem budovy
kostela byla pùda považována za posvìcenou. Z tohoto dùvodu nesmìli být do posvìcené pùdy pohøbíváni
popravení zloèinci, sebevrazi, cizoložníci ati, kteøí vykonávali nepoèestná povolání.

Dìkanský kostel sv. Matìje v Bechyni stál již od 10. století, tedy vrománském slohu, ve 13. století byl
pøestavìn do slohu gotického. Jehokoneèná podoba je zpøelomu 17. a 18. století. Kolem kostela se pohøbívalo až
dodruhépoloviny 17. století. Všechnyúpravy, stavby a výkopy kolem kostela vydávají do dnešních dnù svìdectvío
høbitovì svýminálezykosterních pozùstatkù.

Pro nedostatekmísta a z hygienických dùvodù se tento høbitov zrušil a pøemístil se za hradební zeï.
Kdo byz Bechyòákù anávštìvníkù mìsta neznal kostel sv.Michala?Nechal hopostavit Jan Norbertze Šternberka v
letech 1667 1670. Je to krásná ranì barokní stavba, v posledních letech restaurována a obèas využívána pro
výstavní úèely. (Doufám, že bude využita více jak pro výstavy, takhlavnìpro koncerty?)

Tento høbitov pøestal plnit svou funkci v roce1966,kdy se zøídil novýmimomìsto.
V našemmìstì je další øada náhrobkù v klášterním kostele, velice vzácný židovský høbitov, pomník

padlýmv 1. svìtové válce, øada hrobù významných osobností na starém i novém høbitovì, snad si najdeme èas na
nì vzpomenout.

Vážení, vzpomeòme na Memento mori v záhlaví èlánku, buïme za našeho života na naše všechny
velice ivzdálenì blízké laskaví, tolerantní avzpomeòme si na naše zesnulé tímzpùsobem, ženám svých odchodem
zpùsobili nejenombolest, ale že nanì vzpomínáme s láskou za to, co jsmesnimi krásnéhoprožili.

Memento mori - pamatuj na smrt!



NOVÝ ZÁKON O ODPADECH
Od ledna 2002 vstupuje v platnost nový zákon o odpadech 185/2001 Sb., který s sebou
pøináší zmìny amnohopovinností pro fyzické i právnické osoby.
Každý má pøi své èinnosti nejen povinnost pøedcházet vzniku odpadù, omezovat jejich
množství a nebezpeèné vlastnosti, ale i povinnost v mezích daných zákonem zajistit
pøednostnì využití odpadù pøed jejich odstranìním. Materiálové využití odpadù má
pøednost pøed jiným využitím odpadù. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které pøedává
odpady, je k jejich pøevzetí podle tohoto zákona oprávnìna. V pøípadì, že se tato osoba
oprávnìnímneprokáže, nesmí jí být odpadpøedán.
Provádìcím pøedpisem MŽP bude vydán Katalog odpadù, podle kterého se budou
odpady zaøazovat dle jejich druhù a kategorií pro právnické osoby a fyzické osoby
oprávnìné kpodnikání.
Pùvodce mimo jiné musí vést prùbìžnou evidenci o odpadech a zpùsobech nakládání s
nimi, zabezpeèit odpady pøed nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem (i
vìtrem). Souhlas k nakládání s nebezpeènými odpady vydaný podle nynìjšího zákona
125/1997 Sb., se omezuje nadobu 2 let od nabytí úèinnosti tohoto zákona, tedy do konce
roku2003.
Pùvodci, kteøí produkují odpad zaøazený podle Katalogu odpadù jako odpad podobný
komunálnímu z èinnosti právnických osob a fyzických osob oprávnìných k podnikání,
mohou na základì smlouvy s obcí využívat systému zavedeného obcí pro nakládání s
komunálním odpadem. Smlouvamusí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané
ceny za tuto službu.

Jsou stanoveny povinnosti pøi nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a
vybranými zaøízeními (PCB vymezené v § 26, odpadní oleje, baterie a akumulátory, kaly z
èistíren odpadních vod, odpady z výrobyoxidu titanièitého, odpady azbestu, autovraky).

Zákonemje dána i povinnost zpìtnéhoodbìru nìkterých výrobkùa to:
minerálníoleje a oleje ze živiènýchnerostù jiné než surové
elektrickéakumulátory
galvanické èlánky a baterie
výbojky azáøivky
pneumatiky
chladnièky používané vdomácnostech

Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti zpùsobu provedení zpìtného odbìru
výrobkù.

Jsou zmìny i v sankcích. Napø. zbavení se autovraku v rozporu se zákonem je pøestupek,
zakterý orgánobceuloží pokutu fyzické osobì až dovýše 20000Kè.

Za ukládání odpadunaskládky je pùvodce povinenplatit poplatek.
Platí se základní složka za uložení odpadu, za uložení nebezpeèného odpadu se dále platí
riziková složka. Základní složka je pøíjmem obce, na jejímž k.ú. skládka leží. Riziková
složka poplatku je pøíjmem Státního fondu ŽP. Provozovatel skládky do svých nákladù
zahrnuje i finanèní reservu na rekultivaci a zajištìní péèe o skládku po jejím ukonèení.
Výše tìchto poplatkù je dána zákonem a promítá se do poplatku za provoz systému
nakládání s komunálnímodpadem.

Z tabulky vyplývá, že Mìsto Bechynì zaplatí jen za sazby poplatku dané zákonem za
uložení 1 tuny komunálního odpadu na skládku v roce 2002 o 190 Kè více než letos. K
tomuse ještì platí náklady provozovatele skládky.

Rumpold s.r.o. Praha, provozovna Tábor odveze z Bechynì na skládku do Želèe mìsíènì
cca 100 tun komunálního odpadu. Další èást odpadu z mìsta se ukládá na skládku obce
Chráš�any.

Ekonomické nástroje

Sazba poplatku za ukládání odpadù v Kè/t

ROK 2000 2001 2002-2004 2005-2006

základní poplatek
-komunální a ostatní odpad

30 50 200 300
-nebezpečný odpad

250 350 1100 1200

rizikový poplatek
-nebezpečný odpad

500 750 2000 2500

finanční reserva
-komunální a nebezpečný odpad

60 60 100 100
-ostatní odpad

20 20 35 35

ing. Blažková, MìÚ Bechynì

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
Bechyňští vodáci ukončili závodní sezónu na tradičníchslalomech
na řece Úslavě v Blovicích. Osmičlenná výprava TJ Jiskra se na
těchto závodech neztratila. Ve slalomu v kategorii C2 bratři
Měšťanové obsadili celkové 2. místo, bratři Pazourkové byli pátí. V
kajaku jednotlivců mezi 80 závodníky se nejlépe umístil Pavel
Pazourek na 18. místě. V kategorii předžáků Tomáš Macášek obsadil
celkově výborné 3. místo a Ludvík Medřický skončil na 5. místě. Ve
sjezdovém závodě startovali tři bechyňské deblkanoe. Celkově na
druhém místě dojeli bratři Pazourkové, na třetím bratři Měšťanové na
čtvrtém místě skončila posádkaJ. Macášek a F. Uhlík. Tatoposádka v
první jízdě 100m před cílem prorazila loď a druhý závod absolvovala
na provizorně opravené, těžce poškozené lodi. Tímto závodem pro
bechyňské kanoisty skončila závodní sezóna 2001. V zimním období
budou tréninky nadále probíhat na vodě a v tělocvičně, aby závodníci
na jaře úspěšně zahájili sezónu2002.

Z činnosti tenisového oddílu TJ Jiskra Bechyně
V hracím období 2001 byla činnost tenisového oddílu velmi úspěšná.
Smíšené družstvo dospělých se umístilo v Jihočeském krajském
přeboru I. třídy na 3 místě. Smíšené družstvo dorostu hrálo rovněž
Jihočeský krajský přebors umístěnímna 4. místě.
DružstvoJiskry B dospělých bylo účastníkem okresního přeboru.
Vyhrálo základní skupinu: Loko Veselí B 5:0, Sokol Sezimovo Ústí A
4:1, SoběslavB
5:0. Ve finálové skupině se toto družstvo umístilo na 2. místě, TK
Soběslav A 4:1, Sokol Sez.Ústí B 1:4. Družstvo hrálo v této sestavě:
Hartl Patrik, Hlaváček Tomáš, Simota Jan, Wágner Vendelín, Ing.
Hodek Miloš, Krejčová Jana.
Na dvorcích byly postupně uspořádány tyto turnaje: 11. ročník HGO
Tour s účastí více než šesti desítek tenistů z celé republiky.Dále to byl
35.ročník lázeňského turnaje mužů za účasti hráčů ze 14 klubů.
Finále dvouhry: Mrázek Libor (Spartak Vlašim) Němec Michal ( TK
Písek) 6/2, 6/1. Finále čtyřhry: Toman, Němec Drda (TK Tábor),Mráz
(LTC LibraČeské Budějovice) 6/4, 3/6, 6/2.
V Táboře byl uspořádán okresní turnaj dorostenců jednotlivců.
Zúčastnil se Hlaváček Tomáš a získal titul okresního přeborníka.
Okresnípřebor dospělýchbyl na bechyňských dvorcích.
Finále dvouhry: Ing.Hlavnička Martin- Hübner Lukáš6/2,6/2.
Finále čtyřhry: Hlavnička, Wágner - Bilík, Jánský (Sokol S. Ústí)
6/2,6/3.
Finále ženy: Vontorová - Krejčová 6/3,6/4.
Oddíl uspořádal turnaj nynějších a dřívějších hráčů, který byl
zakončen společ. večírkem. Vítězi v deblu se stali Tlamicha s
Machovcem zPísku.
Jihočeská keramika zorganizovala podnikový turnaj a „Zbytek světa“
deblové soupeření.Vyhrála dvojice Wágner Brumlovský.
Po celý rok byla v činnosti tenisová škola mládeže, i když bychom
uvítali větší zájem mládeže.
Byla dokončena nástavba klubovny 6 dvoulůžkových pokojů s
dokonalým vybavením, které umožní ubytování hráčů na turnajích a
soustředěních.

Miloslav Hlaváček, předseda tenisového oddílu TJ Jiskra Bechyně

REDAKČNÍ POZNÁMKY
- dne 9.5. jmenovala rada města cenovou komisi k prošetření
kalkulací cen za sběr a likvidaci komunálního odpadu a cen
vodného a stočného. Abychom předešli nedorozuměním a
nepřesnostemzveřejníme závěry šetření i s přijatými opatřeními po
projednání a schválení zprávycenové komise vradě.
- rada města na svém zasedání dne 18.10. schválila dosavadní
činnost redakční rady Zpravodaje s tím, že jsou respektovány
zásady pro jeho vydávání a jeho charakter:
nebudou zveřejňovány polemické články s osobními invektivami a
neověřenými údaji, které pak vyvolávají následnou polemiku a
vzájemné napadání.
- jedná se o z p ra v o da j anikoliv noviny
- redakční rada je nezávislá a má právo na úpravu, krácení, časové
odsunutí či vyřazení příspěvků.
- Vážení čtenáři a autoři článků z minulého čísla Městského
zpravodaje, omlouváme se za pravopisné i významové chyby, které
vznikly nepozorným opisem příspěvků. Pravopisné chyby jste si
jistě opravili, opravte si, prosím, i data, která byla chybně otištěna:
pan prof. A. Smíšek se narodil 2.6.1894 a odešel do důchodu v r.
1954. Jistě jste i pochopili, jaký je rozdíl mezi slovy protlačovat a
potlačovat v článkup. J. Karafiáta o28. říjnu.

Děkujeme za pochopení



P O Z V Á N K A
Městský úřad v Bechyni pořádá

ve velkém sále Kulturního domu v Bechyni tradiční

Zájemci z řad nejstarších občanů, kteří se chtějí tohoto setkání zúčastnit, si mohou nejpozději do 8.
prosince 2001 vyzvednout VSTUPENKY na odboru vnitřních a sociálních věcí Městského úřadu v Bechyni.
Vstupenky jsou volné. Na požádání můžeme zájemci zaslat vstupenku poštou, případně ji vydat někomu z
rodinných příslušníků. Vstupenky sebudouvydávat jen do naplnění kapacity sálu.

v úterý 11. prosince 2001 od 17 hodin

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ.
Pro účastníky je připraven kulturní program a občerstvení.

ČINNOST SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) již dlouhou dobu zajišťuje rozesílání gratulací nejstarším občanům

města k životním jubileím. Bohužel, po přijetí zákona na ochranu osobních údajů, již nemohou být seznamy občanů,
kteří se dožívají určitého věku, aktualizovány podle údajů z evidence obyvatel. Letošní rok je tedy rokem posledním,
kdy byla data občanů aktuální. Díky kladným ohlasům a v zájmu zachování krásné tradice Rada města Bechyně
rozhodla, že činnost SPOZu bude pokračovat i v příštím období, ovšem zazcela jiných podmínek.

Vás, vážení senioři, i Vás, rodinní příslušníci,si dovolujeme toutocestoupožádat o pomoc.
Na této straně Městského zpravodaje najdete k vyplnění „souhlas se shromažďováním osobních údajů“.

Žádáme všechny občany, kteří se v roce 2002 dožijí věku 70 let a více, aby tento souhlas vyplnili a doručili na Městský
úřadv Bechyni. Současně žádáme rodinné příslušníky a známé našich seniorů, aby jim pomohli souhlas ke zpracování
osobních údajů vyplnit. SPOZ bude evidovat každého občana staršího 69 let, který nám souhlas doručí. Následně
budou evidovaným občanům k životnímu jubileu zasílány gratulace, občané starší 75 let od nás obdrží drobnou
pozornost. Bohužel, nebudeme moci zasílat gratulace těm z Vás, kteří k tomu nedáte souhlas. Věříme, že se nám
společnými silamipodaří zachovat dlouholetou tradici.

V. Fišerová, MěÚ Bechyně

MÌSTSKÝ ÚØAD BECHYNÌ
NÁM. T. G. MASARYKA 2, 391 65 BECHYNÌ

TEL. 0361/811012, FAX 0361/813389
ODBOR VNITØNÍCH A SOCIÁLNÍCH VÌCÍ

Souhlas se shromažïováním a zpracováním osobních údajù

Já, podepsaný(á) ________________________________________, datum narození___________

bydlištì_________________________________________________________________________,

dávám tímto souhlas, aby Mìstský úøad v Bechyni a Sbor pro obèanské záležitosti v Bechyni shromažïoval a
zpracovával moje osobní údaje.

Tento souhlas dávám pro úèely:
- vedení seznamu seniorù a rozesílání gratulací k životnímu výroèí,
- uveøejnìní mého jména a pøíjmení pøi dosažení vìku 75 let a více v kulturní rubrice Bechyòského mìstského
zpravodaje. )
Tento souhlas dávám na dobu neurèitou a platí až do odvolání výhradnì pro potøeby Mìstského úøadu v Bechyni a
Sboru pro obèanské záležitosti v Bechyni.

____________________________
podpis

X

X) nehodící se škrtnìte

ZDE ODDĚLTE



AUTOSERVIS NOVOTNÝ
s. r. o.

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

Nejvýhodnější leasing od ŠkoFINu

Dotek 3+1
3 roky havarijní pojištění + 1 rok zákonné pojištění

měsíční splátka již od 3 631 Kč

Od měsíce listopad
možnost odpočtu DPH na vozy:

ŠKODA FABIA combi
ŠKODA OCTAVIA combi

V PRODEJI NEJLEVNĚJŠÍ FABIA JUNIOR
Již od 249 900 Kč

u vozů ŠKODA Octavia, Fabia
MOŽNOST LEASINGU S NULOVÝM NAVÝŠENÍM

Vyměňte Vaše staré za naše nejnovější
ŠKODA Fabia - sleva až 10 000 Kč

ŠKODA Fabia combi - sleva až 15 000 Kč

PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKÙ
pro stavbu rodinných domkù

Mìsto Bechynì zveøejòuje v souladu s ustan. § 39 zákona o obcích
a usnesením zastupitelstva Mìsta Bechynì ze dne 17. záøí 2001

svùj zámìr

konkrétnì se jednáodvìstavební parcely vZahradníulici,
pøièemžkaždámápøibližnou výmìru cca600 m
(konkrétní výmìra budeupøesnìna po geometrickém zamìøení obou
stavebníchparcel avyhotovení geometrického plánu)

Zastupitelstvo mìsta rozhodlo o tom, že tyto dvì stavební parcely
prodá zájemcùm, kteøí podají nejvyšší nabídku, a to tzv. obálkovou
metodou, pøièemž nejnižší nabídka je Kè 300 Kè,

Zájemci o pozemky mohou své nabídky podávat osobnì na
podatelnu mìstského úøadu v Bechyni ( 1. patro budovy radnice
èp. 2 - sekretariát) nebo posílat poštou na adresu Mìstský úøad,
nám. T.G.Masaryka èp. 2, 391 65 Bechynì, v dobøe zalepené
obálce s výrazným nápisem „NEOTVÍRAT - rodinné domky
Zahradní ul.“ a do nejpozdìji

prodat
èásti pozemku è.par. 1246/6 v k.ú. Bechynì tak, jak
jsou tyto èásti zakresleny na snímku z mapy, který je
souèástí této nabídky a oznaèeny písmeny A a B

do 9. listopadu 2001 do 11.00 hod.

2

Nabídka musí obsahovat :
- jméno, pøíjmení, rodné èíslo a adresu trvaléhobydlištì žadatele (
v pøípadì manželù je tøeba uvést, zda pøípadnou kupní smlouvu
budou uzavírat obamanželéèi pouze jeden zmanželù)
- nabízenou cenu za1m (minimálnì 300Kè)

První dva uchazeèi, kteøí podají nejvyšší nabídku, získají právo na
uzavøení kupní smlouvy za tìchtopodmínek:
úhrada celé kupní ceny (tj. ve výši podané nabídky) nejpozdìji pøi
podpisu kupní smlouvy, pøièemž kupní smlouva bude podepsána
nejpozdìji do tøiceti kalendáøních dnù po jejím schválení
zastupitelstvemmìsta,
kupující uhradí náklady spojené s prodejem pozemku tj. náklady na
geometrické zamìøení pozemku, správní poplatek ve výši 500 Kè z
návrhuna vklada daòz pøevodu nemovitosti
v kupní smlouvì bude sjednáno pøedkupní právoMìsta na dobu do
vydání pravomocnéhokolaudaèního rozhodnutí
v kupní smlouvì bude sjednáno právo Mìsta na odstoupení od
smlouvy, pokuddo jednoho rokuode dne vkladu vlastnického práva
do KN nebude vydáno pravomocné stavební povolení a do tøech let
ode dne právní moci stavebního povolení nebude vydáno
pravomocné kolaudaèní rozhodnutí
Mìsto si vyhrazuje právo toto výbìrové øízení zrušit.

Žadatel podáním nabídky zároveò prohlašuje, že akceptuje tyto
podmínkyk uzavøení kupní smlouvy.

2

Nejnižší nabídka je 300 Kè za jeden m (tøi-sta-korun èeských)2

V Bechyni dne 4. øíjna 2001
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Pro zajištění klientského servisu
rozšiřuje tým spolupracovníků

PORADCŮ a PRODEJCŮ

Bechyně
v oblasti

Oslovili jsme právě Vás?
Zašlete tedy, prosím, písemnou nabídku na adresu:

Poradenské centrum VSS KB, Jiráskova 81,
375 01 Týn nad Vltavou - k rukám paní Stulíkové

PORADCŮ a PRODEJCŮ

Bechyně
v oblasti

Společnost rodáků a přátel Bechyně srdečně
zve své příznivce na

Mikulášské posezení
v hotelu Jupiter dne 1. prosince 2001 ve 14 hodin.

Vážení spoluobèané.
Dovolujeme si Vás pozvat

na tradièní, již šestou výstavu betlémù,
která bude ve hvožïanské „staré
škole“ slavnostnì zahájena v sobotu
8.12.2001v 9.30 hod.
Výstava bude otevøena v sobotu 8.12.
a v nedìli 9.12.2001,vždy od 9.30 do
17.30 hod. Srdeènì Vás zveme a
doufáme, že se vhojnémíøezúèastníte
tohoto pøedvánoèníhosetkání.

Výstavní výbor Hvožïany

Okresní úøad Tábor, referát životního prostøedí
spolu se Státní rostlinolékaøskou správou, okresní oddìlení Tábor

UPOZORÒUJÍ
na povinnost vlastníkù a uživatelù pozemkù omezovat výskyt

škodlivých organismù

Na území okresu vzrùstá procento zaplevelených a neobdìlávaných
pozemkù, a to jak v jednotlivých katastrálních území, tak i v obecní i mìstské
zástavbì. Semena plevelù z tìchto ploch se šíøí do okolí a zpùsobují škody na
sousedních pìstovanýchplodinách a kulturách, narušují životní prostøedí, zhoršují
celkový vzhled krajiny a ohrožují jako èetné alergeny zdraví lidí i zvíøat.

Protoupozoròujeme všechnyprávnické afyzickéosobyna ustanovení §
4, písm. a), bod 1 zákona èíslo 147/1996 Sb., o rostlinolékaøské péèi a zmìnách
nìkterých souvisejících zákonù, podle nìhož jsou výše uvedené osoby povinny na
pozemcích, které vlastní nebo užívají, omezovat výskyt a šíøení škodlivých
organismù (pøi èemž podle § 2, odst. 4, zákona èíslo 147/96 Sb., mezi škodlivé
organismypoèítámepùvodce chorob rostlin, škùdce živoèišnéhopùvodu aplevele),
kteøí pùsobí škody na rostlinách nebo rostlinných produktech tak, aby v dùsledku
jejich pøemnožení nevznikla škoda jiným osobám a aby nedošlo k poškození
životního prostøedí a zdraví lidí nebo zvíøat.

Upozoròujeme Vás na Vaši výše uvedenou povinnost a doporuèujeme
provádìt úèinná opatøení k omezení šíøení plevelù s využitím pøímých i nepøímých
metod ochrany s pøihlédnutím k ochranì zdraví lidí, zvíøat, zvìøe, volnì žijících
živoèichù aživotního prostøedí.

Pøi neplnìní povinností podle § 4 zákona èíslo 147/96 Sb., o
rostlinolékaøské péèi se vystavujete nebezpeèí, že s Vámimùže být zahájeno správní
øízení o uložení pokuty aždo výše Kè 500.000,--.

Ing. František Jonák,
MVDr. Jan Jelšík, vedoucí referátu ŽP OkÚ Tábor

vedoucí OKO SRS Tábor


