BECHYŇSKÝ

PROSINEC 2001

SLOUPEK STAROSTY
Vážení spoluobèané,
konec roku se blíží závratným tempem, zima se neúprosnì hlásí o své
místo, každý z nás se snaží dohnat vše to, co zatím z rùzných dùvodù
nestihl, pøedvánoèní shon na nás všechny zaèíná doléhat a vìtšina z nás
se zamýšlí nad tím, co mu starý rok pøinesl, co se povedlo, co se
nepovedlo a také pøemýšlíme o tom, co nám pøinese rok následující.
Z hlediska mìsta a mìstského úøadu je samozøejmì nejdùležitìjší, aby
byl zajištìn chod tìchto institucí bez vážnìjších výkyvù, aby
vykonávala samospráva i státní správa ty èinnosti, které mají ve své
kompetenci a pro které jsou zøízeny.
Dalším neménì dùležitým faktorem je i to, zda se podaøí získat
dostateèné množství finanèních prostøedkù na rùzné investièní akce,
jejichž realizace by mìla mìsto posunout dopøedu, tzn. usnadnit a
zpøíjemnit život obèanùm, naplnit v praxi znìní rùzných zákonù a
vyhlášek, popø. zlepšit estetický vzhled mìsta.
Každý obèan a návštìvník mìsta mùže uskuteèòování tìchto cílù
posoudit sám, proto se zde omezím na pouhé pøipomenutí nìkterých
investièních akcí a na jejich finanèní nároènost.
Investièní akce a vynaložené finanèníprostøedky v roce 2001
Èistírna odpadních vod a kanalizace
6 600 000,Chodníky v Libušinì ulici
1 334 000,Muzeum - rekonstrukce
1 986 000,Komunikace u centrální kotelny
343 000,Hvožïany komunikace
300 000,Senožaty - komunikace
150 000,nám. TGM komunikace u muzea
700 000,Celkem se jedná o 71 422 000,- Kè, což znamená pro mìsto znaènou
finanèní zátìž. Z výše uvedeného vyplývá, že investièní akce na rok
2002 musí být voleny s velkou rozvahou a že øada potøebných akcí
nebude realizována.
I pøes tyto potíže uvažujeme o investicích a opravách, napø.
komunikace na Plechamru, v Køižíkovì ètvrti a na Parkánech, snažíme
se zajistitfinanèní prostøedky na úpravu námìstí a na rekultivaci skládky
v Senožatech, usilujeme o opravu objektù MŠ Jahùdka, domu èp. 12 a
Domu služeb.
Samozøejmì jsem zde nevyjmenoval všechny uvažované a potøebné
akce a samozøejmì v této chvíli ještì není možné øíci, zda se všechny
výše uvedené akce uskuteèní.
V prùbìhu roku 2001 se ale objevila také celá øada problémù, které bylo
nutné øešit. Z poslední doby je to zejména záležitost ve spoleènosti
Bytenes, kde byly namátkovou kontrolou zjištìny nedostatky takového
rázu, že nám nezbývalo nic jiného, než s okamžitou platností odvolat
jednatele, který si napø. v rozporu s rozhodnutím valné hromady
vyplácel neoprávnìnì pohyblivé složky mzdy, neúèelnì vynakládal
finanèní prostøedky (viz nákup nìkolika mobilních telefonù pro vlastní
potøebu), úèelovì obcházel a nerespektoval nìkterá rozhodnutí valné
hromady apod. Je to záležitost velice složitá, ve spoleènosti bude
provedena následná kontrola, která by mìla zjistit zpùsobené škody.
Protože je tøeba zajistit chod spoleènosti Bytenes, bylo okamžitì
vyhlášeno na místo jednatele výbìrové øízení.
Z uvedeného vyplývá, že jsme zaznamenali øadu aktiv v prùbìhu roku,
ale objevila se také pasiva, která nás nutí zamýšlet se nad vlastní prací a
hledat stále nová a nová optimální øešení vzniklých situací.

Vážení spoluobèané, závìrem mého bilancování uplynulého roku mi
dovolte, abych vám popøál klidné prožití vánoèních svátkù a hodnì
štìstí, zdraví a úspìchù v novém roce.
Pøejme si všichni, aby mezi námi bylo více tolerance, více
odpovìdnosti k sobì i druhým, pøejme si, abychom k sobì mìli blíž,
abychom si dokázali najít èas jeden na druhého, abychom se dovedli
vzájemnì poslouchat a respektovat, pøejme si, aby nás neovládaly
pocity závisti, pocity zklamaných ambicí, pocity nevraživosti. Pøejme
si, abychom ctili zásady slušnosti, pøejme si, abychom potkávali ve
svém životì pouze lidi vstøícné, otevøené, lidi, kteøí znají hodnotu sebe
sama, hodnotu lidského života a podle toho se také chovají.
Jaroslav Matìjka

Z jednání mìstského zastupitelstva
14. 11. 2001
Informace o pøidìlených dotacích z MMR.
Zastupitelé byli seznámeni s dotacemi, které se mìstu podaøilo získat z
Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Systémová dotace ve výši
667.000,-Kè bude využita na opravy chodníkù v Libušinì ulici. Dotace
ve výši 993.000,-Kè bude použita na rekonstrukci mìstského muzea.
Dále se jednání o možnosti dalších dotací s MMR napø. na veøejnou
zeleò .
Stravné ve školní jídelnì
Na žádost SRPDŠ ZŠ v Libušinì ulici, projednali zastupitelé stanovení
ceny stravného ve školní jídelnì. Pøíspìvek mìsta, který by kryl navýšení
ceny pro strávníky (o 1,50,-Kè na jeden obìd ) nebyl odsouhlasen. S
touto formou dotace strávníkù mìstský rozpoèet nepoèítá. Mìsto se
podílí na hrazení provozu jídelny cca 500 tis.Kè roènì.
Prodeje nemovitostí
Schválen zámìr prodeje jedné ideální poloviny domu è.p. 8 (Bílý zvon) a
domu è.p. 537 (Elektra) vèetnì zastavìných pozemkù. Podrobná
identifikace jednotlivých nemovitostí je zveøejnìna na úøední desce
MìÚ.
Prodej pozemku na stavbu rodinných domù
Prodej pozemkù v Zahradí ulici urèené pro stavbu rodinných domù
zatím nebyl odsouhlasen, když byl ze strany uchazeèù s nejvyšší
nabídnutou cenou vznesen požadavek na slouèení dvou parcel k
zástavbì jedním domem. K tomuto prodeji se zastupitelé vrátí na svém
dalším jednání.

Mìstský úøad v Bechyni

odbor vnitøních a sociálních vìcí
upozoròuje pøíjemce sociálních dávek, aby doložili
podklady pro sociální dávky nejpozdìji
do 5. prosince 2001.
V pøípadì opoždìného doložení dokladù budou
prosincové dávky z dùvodu úèetní uzávìrky vyplaceny až
v lednu 2002.

V. Fišerová, MìÚ Bechynì

Rudolf Krajc, akad. malíř

Narodil se 6. června 1907 v Bechyni. Po absolutoriu reálky v
Táboře studoval na pražské Akademii výtvarných umění nejprve v
ateliéru prof. Maxe Švabinského, později u prof. Tomáše Františka
Šimona na speciální grafické škole.Výborně studoval u těchto
profesorů, vyznavačů až zidealizované krásy, v jejich škole získal
profesionální kázeň a dokonale zvládl nástroje i materiál. Jinak se od
jejich stylu odklonil a hledal svou cestu výtvarného vyjádření.
U Borových doplnil kresbami jeden ze svazků sebraných spisů
Josefa Jahody „Na pitevním stole“, kde byl ještě pod silným vlivem
svých učitelů, zde Jana Rambouska. Od tohoto roku, tedy r. 1928, již
šel skutečně svou cestou. Přiklonil se k dřevorytu, který vyhovoval
jeho tehdejšímu silnému sociálnímu cítění. Toto období vyvrcholilo
cyklem dřevorytů z r. 1931 pro přítele Vladimíra Diviše pro první
svazek kuriózní soukromé edice Aqua tofana vydaného v Horní Vsi u
Horní Cerekve „Šest dřevorytů R. Krajce“. Pěti kolorovanými
dřevoryty vyzdobil ještě druhý svazek Aquy tofany a to přepis
staročeské veršované Písně o Štemberkovi (1931), dále ilustroval
staročeskou Píseň Závišovu.

Od těžkého dřevorytu, který
dobře zobrazoval sociální až
děsivé vidění světa, se přiklání k
mědirytině, kde mohl snadněji
vyjádřit svůj příklon k jinému
výtvarnému pojetí pod vlivem
f r a n c o uz s k ý c h k u b i s t ů a
surrealistů, např. Georga Grosze,
Pabla Picassa, Henri Matisse a
Jeana Cocteaua. Jeho grafický
rukop is s e stává jem nější,
důkazem je sedm dokonalých
mědirytin k Písni písní v edici
Jaroslava Picky z roku 1933.
Vytvořil řadu portrétů, např.
A na t o la F ra n c e, C ha r les e
Beaudelaira, mnoho volných
grafik a ilustrací. Patřil také k
předním tvůrčím osobnostem
moderního českého exlibris.
V r. 1931 se přihlásil do soutěže Spolku sběratelů a přátel exlibris a
dostal první cenu za dřevoryt z r. 1930. Je známo a určeno cca 22
těchto knižních značek vytvořených např. pro Vlad. Diviše, F.
Navrátila, K. Procházku, F. Lehejčka, E. Böhma, O. Kaláčka, O.
Králíka, exlibris pro nakladatelství Symposion atd.

V květnu r. 1933 se Rudolf Krajc představil veřejnosti v Krásné
jizbě v Praze svou soubornou výstavou kreseb a grafik, chystala se
výstava v Brně a opět v Praze. Bohužel, tento mladý a talentovaný
umělec podlehl zákeřné tuberkulóze a umírá 14. března 1934 ve věku
27 let. Na pohřbu 17. března se s ním rozloučil se slovy uznání
profesor Státní odborné školy keramické Karel Valoušek a za osobní
přátele, kteří jej nazývali „Kyček“, se s ním rozloučil MUDr. Miloš
Sovák.
Jeho profesor T. F. Šimon o něm napsal tato slova:
„Byl skosen v prvém úspěšném rozletu do života plicní chorobou. Žil
svému umění celou duší, obdařen inteligencí a jemným citem chápal
se nových ideí a problémů výtvarných. Jeho odvážně prudký rozběh,
rozsah jeho schopností imaginačních a výtvarnických a intensita až
horečná, příznačná u lidí předurčených osudem ke krátkému životu, s
níž chvátal vysloviti své výtvarné vise, byly více než sliby do
budoucnosti“.
Z uvedených pramenů sestavila A.Plachtová

Literatura:
almanach Kroužku studentů v Bechyni 1938. S. 28-29.
Birnbaumová Alžběta Černá Věra: Opuštěná paleta. Slovník malířů, kteří od ešli
předčasně.P.,F. Topič 1942. S. 72-73.
Časopis lázně Bechyně č. 4 (duben 1934) S. 3-4.
Sborník pro exlibris IV. S. 16-22.
Slovník grafické práce Hollar. Roč. X., sv. 1, r. 1934.

František Halas:
Za Kamarádem ( + Rudolfu Krajcovi)
Myèky oblak drhnou hlínu,
pod níž spíš,
a zimní vítr trápí meluzínu,
já vím, ty víš.
Harcují mrazy pøes Tvùj hrob,
Tebe nemrazí;
tváø dávnou køesám do podob,
co zachází.
Noci svùj èerný vavøín splétají
pro zhublou skráò,
vykvítá zdola potají,
ne, nezabraò
snu dorùsti a vyklenout
v korunu vìr nosti,
a dovol slovu pøilehnout
chce høát až do kosti!

Hrob R.Krajce s bustou od sochaøe
Ducháèka

prosinec

2001

Národní
přehlídka
loutkářských
inscenací
pro mládež a dospělé
spojená s dílnou
tvořivého
loutkářství

PRODEJNÍ VÝSTAVA
DREVENÝCH HRACEK
A HLAVOLAMU
3. prosince 2001 až 6. ledna 2002
V příjemném předvánočním čase si můžete nejenom
koupit, ale i vyzkoušet hlavolamy anebo zahrát Šprtec.
Otevřeno denně: PO - PÁ 15 - 17, SO, NE 14 - 17 hod.

ŠPERK, KVĚTINA, SVÍCE V ADVENTU
Malý sál / 20.00 hod. ZAHÁJENÍ
20.12 hod. DS VAVŘINEC Praha
SKORO DEKAMERON
21.00 hod. DNO Hradec Králové
VARIACE NA TÉMA CYRANO
ŠÍPÁCI
RYBSTORY
Přísálí / 22.00 hod. POVÍDÁNÍ O VIDĚNÉM

Velký sál/ 10.00 hod. TVŮRČÍ SEMINÁŘ
15.00 hod. Divadlo KVELB České Budějovice
O PRINCEZNĚ JASNĚNCE
A LÉTAJÍCÍM ŠEVCI
Přísálí / 16.00 hod. POVÍDÁNÍ O VIDĚNÉM
Velký sál/ 18.00 hod. Divadlo LÍŠEŇ Brno
SÁVITRÍ
Malý sál / 19.30 hod. Divadlo BUCHTY A LOUTKY Praha
EPOS O GILGAMEŠOVI
Přísálí / 21.00 hod. POVÍDÁNÍ O VIDĚNÉM
Lektoři: Luděk Richter, Miroslav Drábek
Faustování organizují
Kulturní dům Bechyně a Občanské sdružení Tatrmani.
Tato veřejně prospěšná aktivita je realizována pomocí grantů
Ministerstva kultury České republiky, Jihočeského kraje,
Nadace VIA pro místní iniciativy z prostředků programu Fondu
místního rozvoje, podpořeného Rockefeller Brothers Fund
a Citibank a.s. Praha a za podpory místních podnikatelů:
Keramika Sušer, Jihotvar v.d. a Keramika Barták.

1.

sobota

24. listopad - 9. prosinec 2001
Srdečně zvou autoři - Petr Beneš - vazby květin
- Marie Drgová - svíce, textil
- Eva Vítová - šperk
Otevřeno denně od 14.00 - do 17.00 hod.
Vystavené exponáty jsou prodejné.

15.
sobota

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

KAŠPÁREK VÍTĚZEM
NAD ČARODĚJNICÍ

LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR "KAŠPÁRCI" BECHYNĚ

31.
pondělí

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

O PRINCEZNĚ JASNĚNCE
A LÉTAJÍCÍM ŠEVCI

HRAJE DIVADLO KVELB ČESKÉ BUDĚJOVICE

Pohádka hraná marionetami a také dalšími typy loutek.
Je bohatě doprovázena hudbou a písničkami.

Kulturní dům, U Nádraží 602, 391 65 Bechyně, tel.: 0361-813338, tel./fax 0361-812433
mobil: 0606-911007, e-mail: kdbech@mbox.vol.cz

3.
pondělí

Prostory Kulturního domu

KUM NYE

Zimní seminář tibetských relaxačních metod. Potrvá do 9. 12.

2.

PRVNÍ ADVENTNÍ
PODVEČER

9.

DRUHÝ ADVENTNÍ
PODVEČER

16.00 hod. / Prostory bechyňského kláštera
- křížová chodba
- kaple sv. Karla Boromejského
- prostory bývalého refektáře
Program připravili pedagogové a studenti hudebního
a výtvarného oboru Základní umělecké školy.
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
V 17.00 hod. zve pan starosta občany na slavnostní
rozsvícení vánočního stromku na Náměstí T. G. Masaryka.

neděle

6.

čtvrtek

18.00 hod. / Klubovna č. 3

Již třetí setkání všech mladých
i starších, kteří se pokoušejí o literární tvorbu. Budeme se
bavit o próze a poezii amatérů i profesionálů.

17.
pondělí

neděle

17.00 hod. / Klubovna č. 3
ZVEME VŠECHNY NA JIŽ DRUHÉ

SETKÁNÍ NAD MAPOU BECHYNĚ

Tentokráte budeme na mapě Bechyně zaznamenávat
staré obchody a dílny. K oživení paměti nám poslouží
videoprojekce z dílny Základní umělecké školy.

VÁNOČNÍ KOLEDY

17.00 hod./ Sálek Základní umělecké školy
Krátký podvečerní program s radostí připravily děti
z Mateřské školy Jahůdka.

VÁNOČNÍ PÍSNĚ A KOLEDY

VÁNOČNÍ HVĚZDA
13.
čtvrtek
VOJTĚCH A IRENA HAVLOVI

Tak jako v loňském roce,
tak i letos si dovolujeme
dát Vám tip
na vhodný dárek
k Ježíšku!
JEN PRO VAŠI RATOLEST
vytiskneme a svážeme pohádkovou
knihu (A4) s 16 barevnými ilustracemi,
v níž bude Váš překvapený potomek

HRÁT HLAVNÍ ROLI!

Jeho jméno, jméno jeho nejlepšího
kamaráda(ky) a město (obec), kde žije,
se objeví v celém příběhu, takže každá
kniha je ORIGINÁL!
Do knihy lze dotisknout také jakékoli
Vaše VĚNOVÁNÍ.
Letos je nabídka rozšířena
a celkem zahrnuje tyto příběhy:
NA POMOC MALÉMU HUBERTOVI
V ZEMI ČÍNSKÉHO DRAKA
HERKULES
DOBRODR. ZA POLÁRNÍM KRUHEM
MEZI AMERICKÝMI INDIÁNY
KNIHA O TARZANOVI
VIKING V ZOO
VÍLA FIALKA O KOŤÁTKU (A5)
Pro dospělé můžeme
připravit kultivovanou parafrázi
staroindického poučení o rozkoši
KÁMASÚTRA
Objednávky a informace v kanceláři KD
0361/813338, 0606 911 007

19.30 hod. / Sálek ZUŠ /
Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 15,- Kč
Irena Havlová je pianistkou a Vojtěch Havel hraje na violoncello. Bezmála 15 let září na obloze české alternativní
scény jako citliví tvůrci a interpreti hudby, která mapuje
nejniternější slasti našeho vědomí a vnímání, odhaluje
krásu a čistotu uloženou pod nánosem všedních dní
v každém z nás. KŘEST
VÁNOČNÍ HVĚZDA

CD

16.
neděle

TŘETÍ ADVENTNÍ
PODVEČER
ZROZENÍ
16.00 hod. / Kostel Nanebevzetí
Panny Marie

Program na téma ZROZENÍ připravili pedagogové
a studenti dramatického a hudebního oboru ZUŠ

POŘAD PRO ŠKOLY

LEGENDA O HVĚZDĚ
21.
pátek
POEZIE VÁNOC

Velký sál KD / 8.30 hod. 2.-4. ročníky ZŠ
10.00 hod. 1. ročníky ZŠ a MŠ
Vstupné: 20,- Kč
Je to líbezné vánoční povídání Evy Hruškové a známého
herce a pedagoga Jana Přeučila o narození Ježíška
a o tom, co se stalo v Betlémě před dávnými léty. Děti se
seznámí s vánočními zvyky, říkadly a koledami, které si
mohou zazpívat spolu s herci na jevišti. Návštěvníci
by měli mít s sebou malé zvonečky, které se v průběhu
představení uplatní jako dokreslující rekvizita děje.
Hraje Divadlo Evy Hruškové.

23.
neděle

TROUBENÍ Z VĚŽE
17.00 hod. / Nám. T. G. Masaryka
Vánoční troubení z věže děkanského
kostela v podání žesťového souboru
BAŤOVY KAPELY

Nové výhody pro zdravotně postižené

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA PROSINEC
1.sobota, 2. neděle 20 hod./vstupné Kč 50,--

Evoluce

Užijte si konec světa. Sci-fi komedie režiséra Ivana
Reitmana s Davidem Duchovnym a Julianne
Mooreovou v hlavních rolích.
3. pondělí 20 hod./ vstupné Kč 50,--

Kokain

Varování: tento film obsahuje sex, drogy a rock roll!
V hlavních rolích Johnny Depp a Penelopé Cruzová.
6. čtvrtek, 7. Pátek 20 hod./ vstupné Kč 53,--

Zlatíčka pro každého

Dvě hvězdy v jednom filmu - nejhorší noční můra
Hollywoodu. V hlavních rolích filmové komedie Julia
Robertsová, Billy Crystal, Catherine Zeta-Jonesová
a John Cusack.
8. sobota, 9. neděle 20 hod./ vstupné Kč 55,--

Jurský park 3

Přežijí jen ti, kteří o dinosaurech vědí všechno a
nebo nic!
10. pondělí,11.úterý 20 hod./ vstupné Kč 50,--

Final fantasy: esence života

Akční sci-fi, které popírá všechno, co bylo dosud
natočeno. Diváci se ocitají v hyperrealitě, kterou
umožňuje počítačová technologie CGi
13. čtvrtek 20 hod., 14. pátek 17 hod./ vstupné Kč
50,--

Královský slib

Nová česká pohádka, kde slib je zákon a láska platí.
14. pátek, 15. Sobota 20 hod./vstupné Kč 55,--

Deník princezny

Princeznou proti své vůli. Romantická komedie.
16. neděle, 17. Pondělí 20 hod./vstupné Kč 50,--

Scary movie 2

Další zdařilá parodie na filmové horory.
DOVOLENÁ DO KONCE MĚSÍCE

Výsledky øíjnové sbírky pro chudé
Kromì Bechynì, Bernartic, Opaøen a bližších obcí se
sbírky zúèastnily i Malšice. Díky tomu se pøistavený
vagón zcela zaplnil. Èást vìcí z Malšic a Opaøan se už
do vagónu nevešla a byla v pondìlí odvezena do Farní
charity v Milevsku. Všechny vìci byly odeslány
obèanskému sdružená Diakonie v Broumovì a Úpici.
Náklady na dopravu byly cca 3.245,--Kè.
Finanèní pøíspìvky dárcù v dobì sbírky pøinesly 658,60
Kè. Vìtšina nákladù byla uhrazena z výtìžku
srpnového dobroèinného koncertu v Klášterním
kostele v Bechyni.
Pøíští sbírka by mìla být jako obvykle v dubnu.
M. H.

Supermarket CS EDEKA
V červnu letošního roku schválilo zastupitelstvo města
záměr firmy INDES INVEST s.r.o. Ústí nad Labem
postavit v Bechyni supermarket, který by měl být
provozován pod obchodní značkou CS EDEKA. Jedná
se o menší typ marketu, který by měl stát v prostoru
bývalé drobné provozovny a na části areálu Bytenesu
v blízkosti autobusového nádraží. V současné době
byla s firmou podepsána dohoda o budoucí kupní
smlouvě, kterou se Město Bechyně zavázalo prodat
firmě pozemky pro stavbu marketu. Firma začala
pracovat na podkladech k územnímu řízení a na
oddělovacím geome trickému plánu. S vlastní
výstavbou, půjde-li vše bez zbytečných průtahů a
problémů, by se mělo začít začátkem příštího roku.

V poslední době došlo ke změně v poskytování některých výhod pro
zdravotně postižené občany. Přinášíme i další praktické informace.
Telefony
Změna se týká telekomunikačních činností. Doposud byly výhody poskytovány u
telefonních stanic, jejichž účastníky jsou:
- osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P nebo osoby, které jsou uznány lékařem
příslušné OSSZ bezmocnými
- rodiče (pěstouni) těžce zdravotně postižených dětí do 15 let, jejichž zdravotní stav
vyžaduje stálou lékařskou kontrolu
Nyní jsou výhody poskytovány i osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu
úplné nebo praktické hluchoty.
Dále Český Telecom kromě dřívějších výhod poskytuje osobám těžce
zdravotně postiženým i nájem speciálně vybaveného koncového telefonního zařízení
za cenu standardního.
Nové průkazy
Na Okresním úřadu v Táboře se vydávají nové průkazky ZTP a ZTP/P. Výměna se
týká průkazek vydaných do 1.7.2000. Ti držitelé, kteří mají průkazky vydané po tomto
datu, je nemusí vyměňovat. Výměna probíhá do 20. prosince letošního roku, platnost
starých průkazů končí 31.12.
K vydání nové průkazky je zapotřebí předložit starý průkaz ZTP nebo ZTP/P,
občanský průkaz, jednu fotografii velikosti jako na pas nebo občanský průkaz
(odpovídající současné podobě) a poplatek 30 Kč (hradí se v pokladně okresního
úřadu, číslo dveří 102)
Označenívozidel
Nové označení vozidel pro zdravotně postižené osoby (dříve trojúhelníčky vydávané
naším Centrem služeb)vydává okresní úřad v 1. patře, číslo dveří 207.
Osvobození od dálničního poplatku
Osvobozen od poplatku za dálniční nálepku je držitel vozidla přepravující zdravotně
postiženou osobu, která pobírá příspěvek na provoz motorového vozidla, případně i
sama postižená osoba, je-li držitelem vozidla. Při jízdě po dálnici musí být zdravotně
postižená osoba ve vozidle a mít platný průkaz ZTP nebo ZTP/P.
Podrobnější informace nejen o těchto novinkách poskytne Centrum služeb
pro zdravotně postižené v Táboře, které stále sídlí v budově bývalého okresního
úřadu, nyní se však vchází zadem z ulice Na Parkánech. Telefonní spojení je
0361/254240 nebo 0604/948986.

Z POLICEJNÍHO DENÍKU
V posledním období je zaznamenán zvýšený poèet krádeží vloupáním do rekreaèních
objektù, zejména v katastrech obcí Bežerovice, Hodìtín a Sudomìøice u Bechynì.
Pachatelé se zamìøují na zahradní techniku, náøadí a elektroniku. Zpùsobená škoda èiní
200.000,-- Kè. Žádáme obèany, aby zejména v zimním období vìnovali svým
rekreaèním objektùm vìtší pozornost a v pøípadì zjištìní vloupání nevstupovali pøed
pøíjezdem policie do nemovitostí, aby nedošlo k znehodnocení stop na místì èinu.
Vzestupný trend je i u krádeží vloupání do motorových vozidel. Pachatelé využívají
laxního pøístupu majitelù vozidel, kteøí si ponechávají v automobilech mnohdy cenné
vìci, napøíklad kabelky se znaènými finanèními obnosy, vèetnì všech dokladù. Pak je jen
otázkou nìkolika vteøin, kdy pachatel všechny ponechané vìci odcizí. Jelikož se
napadené automobily zpravidla nacházejí na odlehlých místech a ke krádežím dochází
pøevážnì v noèní dobì, je bez dopadení pachatelù na místì èinu další pátrání ve vìtšinì
pøípadù bezvýsledné. Navíc je zmínìná èinnost páchána v rámci celé republiky a bìhem
jednoho dne je schopen jeden pachatel vyloupit vozidla v nìkolika okresech.
Znaèným nešvarem se stává zakládání èerných skládek v celém katastru obce Bechynì a
Radìtice. Ve mìstì je dostatek kontejnerù na odpady a rovnìž je zajišováno mìstem
shromažïování nebezpeèných odpadù. V pøípadì zjištìní pøestupcù upozoròujeme, že
sankce za založení èerné skládky se pohybuje do 50.000,-- Kè.
Množí se i pøípady, že neukáznìní øidièi parkují na vyhrazených místech, které si obèané
na MìÚ Bechynì pøedplatili. Totéž platí i o vyhrazených parkovacích místech pro
invalidy. Žádáme obèany, aby respektovali platné dopravní znaèení a zbyteènì se
nevystavovali postihùm ze strany policie.
Mjr. Predrag Kohoutek

OBECNÍ ÚŘAD RADĚTICE INFORMUJE
V katastrálním území Obce Radětice se nachází lokalita odbočka (cesta) ze silnice
do Pouště. Přilehlé prostory kolem této cesty využívají někteří jedinci jako „odpadkový
koš“.
Asi proto, že je tam hluboká strouha a tím se tam vše schová.
Již několikrát za poslední období Obec Radětice tuto lokalitu na své náklady vyčistila.
Poslední čištění bylo provedeno dne 24. října letošního roku, specializovanou firmou
a byli bychom rádi, kdyby toto čištění bylo opravdu poslední. Aby tomu tak skutečně
bylo, přijalijsme tato opatření:
Rozmístili jsme cedule „Zákaz skládkování odpadu.“
Požádali jsme některé osoby, aby ve zvýšené míře sledovali dění v uvedené
lokalitě.
Požádali jsme o spolupráci Policii ČR, obvodní oddělení v Bechyni.
Informujeme veřejnost v Městském zpravodaji a v Obecním zpravodaji.
Informujeme veřejnost pomocí místních rozhlasů v Bechyni a v Raděticích.

ZPRÁVA CENOVÉ KOMISE

pro prověření kalkulací likvidace komunálního odpadu pro r.2001 a pro prověření kalkulací ceny
vodného a stočného pro r.2001
Cenová komise ustanovená z rozhodnutí MZ byla jmenována 9.5.2001,předseda byl jmenován 13.6.2001. Nápln práce: I.prověření kalkulací
likvidace komunálního odpadu pro r.2001,II. prověření kalkulací ceny vodného a stočného pro r.2001
ad.I. - Komunální odpad:
Pro provìøení kalkulací bylo nutné provìøit uzavøené smlouvy z let pøedcházejících,zjistit oprávnìnost plánovaných nákladù vzhledem k docilovaným skuteènostem,inflaci a novým
pøedpisùm.Zjištìné skuteènosti jsou uvedeny vtabulkách A až F.
Srovnávacítabulky kalkulací likvidace komunálních odpadù ve mìstì Bechynì. Základem je smlouva ze dne 28.2.1997a dodatkù pronásledné roky.
Tab.A.
Vychází ze základní smlouvy, jejímž základem je
skuteènost r.1997,kde jsou uvedeny náklady vèetnì
DPH ve výši 5%.Tyto náklady považuje komise za
oprávnìné.
Tab.B.
Firma Rumpold úètuje od poèátku r.1998 vynášení a
zanášení popelnic do boxù na sidišti "Na Libuši", i když
je technologie stejná jako v minulosti. Rada mìsta však
ve smlouvì pro r.1998 uzavøenou dne 27.1.1998
schválila Rumpoldu samostatnì vyèíslené vynášení a
zanášení popelnic, o kterém je komise pøesvìdèena,že
je vìcnì neopodstatnìné. Platnost uzavøené smlouvy
však bylo ze zákona v pravomoci Rady. Komise se
domnívá, že smlouva nemusela být uzavøena.

1997
1998
1999
Vynášení popelnic zahrnuto v technologii .
zákl.sazba včetně 5% DPH
758171,0 758171,0 822615,5
inflace z předešlého roku %
8,5
10,7
inflace z předešlého roku Kč
64444,5 88019,9
upravená cena včetně DPH
822615,5 910635,4

Kalkulace tržeb za likvidaci odpadů r.2001podle počtu osob,sazeb a majitelů bytů.
Vlastníci bytů
počet osob
tržby
náklady
hosp.
350
175
Celkem 350
175
Celkem
2001
výsledek
Bytenes
2914,0 360,0 3274,0 1019900,0 63000,0 1082900,0
SBD
526,0 77,0 603,0 184100,0 13475,0 197575,0
Sokromí vlastníci 1764,0 359,0 2123,0 617400,0 62825,0 680225,0
Cel kem
5204,0 796,0 6000,0 1821400,0 139300,0 1960700,0
Podniky
632786,0
Úhrnem
2593486,0 2730000,0 -136514,0
Kalkulace MěÚ = zařazeno do plánu
2060000,0 2730000,0 -670000,0
Rozdíl
-533486,0

Rekapitulace:
Nezařazené tržby do plánu 2001
Rumpold-neoprávněné tržby DPH
Úspora v nákladech- kontejnery
K použití pro rozpočtové změny

2001

910635,4 929758,7
2,1
3,9
19123,3 36260,6
929758,7 966019,3

Kalkulace Rumpoldu
1997
1998
1999
2000
2001
svoz včetně 5% DPH
822615,5 910635,4 929758,7 960790,5
vynášení popelnic
56457,0 56344,6
57527,9 65000,0
Celkem
zpětný výpočet 758171,0 879072,5 966980,0 987286,7 1025790,5
DPH 5% zpětný výpočet
43953,6 48349,0
49364,3 51289,5
Rumpold celkem
758171,0 923026,2 1015329,0 1036651,0 1077080,0

Úprava při uznání vynášení a zanášení popelnic - schváleno Radou 27.1.1998
základní zazba 1997 vč.DPH 758171,0
DPH 5%
36103,0
základ bez DPH
722068,0 839901,0 929770,0 949295,0
inflace z předešlého roku %
8,5
10,7
2,1
3,9
inflace v Kč
61375,8
89869,4 19525,2
37022,5
Upravený základ bez DPH
783443,8 929770,4 949295,2 986317,5
vynášení popelnic
56457,0
Celkem bez DPH
839900,8 929770,0 949295,0 986318,0
DPH 5%
41995,0
46488,5 47464,8
49315,9
Úhrnem
881895,8 976258,5 996759,8 1035633,9
Kalkulace Rumpold
923026,2 1015329,0 1036651,0 1077080,0
Účtováno navíc
41130,3
39070,5 39891,3
41446,1 161538,2

Nákup a dovoz kontejnerů
85895,0
v celkových nákladech však zahrnuto

2000

25972,0 201849,0

170908,0

0,0
170908,0

533486,0
161538,0
170908,0
865932,0

Tab.C. - vlevo
Úprava pøi uznání vynášení a zanášení popelnic na základì
uzavøené smlouvy. Rumpold se písemnì zavázal,že
neoprávnìnì úètované DPH vrátí mìstu ve ètyøech splátkách
a to do konce r.2001
Tab.D.
Z uvedené tabulky je zøejmé,že v plánu byly podhodnoceny
tržby za likvidaci odpadù o èástku 533486 Kè. Tato èástka
byla zjištìna pøi celkovém pøepoèítání tržeb komisí. Náklady
do této kalkulace byly pøevzaty podle mìsta.Mìsto plánovalo
ztrátu ve výši 670000Kè.
Tab.E.
Náklady mìsta na likvidaci komunálních odpadù byly
stanoveny ve stejné výši jako v r.2000.Komise zjistila,že v této
èástce jsou zahrnuty i náklady na nákup kontejnerù, které se
však nebudou kupovat. Z tohoto dùvodu musí dojít k úspoøe
nákladù nejménì o vyèíslenou èástkuve výši 170908 Kè.
Tab.F.
Rekapitulace vyèíslených zdrojù,které je možno použít pro
jinou èinnost na základì rozhodnutí MZ.
Plánované ztráty hrazené mìstem: 1997-346517 Kè, 1998154704 Kè, 1999-526508 Kè, 2000-579265 Kè, 2001670000 Kè, po úpravì 2001- 0 Kè

Závěr:

Změnou způsobu úhrad nákladů podle
počtu osob v bytě dochází k hrazení
nákladů těmi,kteří je vyprodukovali a
nenutí město tuto čin nost do tovat.
Stanovený poplatek ve výši 350.- a 175.- Kč
je od ůvo dněn ý - správný . Ko mis e
jednoznačně konstatovala, že cena, kterou
platí bechyňský občan za svůj odpad, není
přemrštěná a ve srovnání s okolními městy
se dá označit termínem cena obvyklá.
Na úseku likvidace komunálního odpadu byla
odvedena náročná, cílevědomá práce.

ad.II.
Vodné a stočné:
Na tomto úseku bylo podmínkou cenové komise předložení účetních dokladů VSB za r.1999 a 2000 jako
podkladový material pro rozbor.Na prvé valné hromadě VSB bylo řečeno,že doklady budou předány,že není co
tajit.Na další valné hromadě bylo rozhodnuto,že doklady nebudou vydány.MZ uložilo p.Matějkovi a p.Burianovi
aby na další valné hromadě hlasovali pro vydání účetních dokladů městu. Výsledek hlasování 2 : 5 v
neprospěch Bechyně.
Valnou hromadu tvoří 2 zástupci Bechyně a 5 zástupců malých obcí.Všichni jsou podílníky na společném
majetku a ze zákona má každý podílník právo jakékoliv kontroly. Hlasování v tomto případě bylo nezákonné.
Celá záležitost byla projednávána na Radě města dne 12.11.2001 a dohodnuto:
a. Starosta města zajistí v co nejkratší době převzetí účetních dokladů VSB pro umožnění kontroly
b.Cenová komise předloží Radě města výsledky šetření až po obdržení výsledků od FŘ Č.B.,které údajně
dokončilo šetření stížnosti na nepřiměřený zisk.
Valenta Theodor-předseda cenové komise

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
Dne 20. 11.2001 se uskutečnil v tělocvičně nové školy již tradiční
závod ve šplhu na tyči „Bechyňská veverka“. K bojům o diplomy,
veverčí potravu a o „rekordové“ plyšáky se sešla celá stovka
závodníků, doprovázená početnou skupinou rodičů, spolužáků a
kamarádů.
Bojovalo se o umístění v tomto ročníku, ale také o překonání rekordů
závodů, které drželi Michal Vernarec 3,58 a Kamila Hořejší 4,72.
Zatímco rekord kluků nepadl, Kamila svůj čas překonala a zlepšila na
4,51.
Výsledky jednotlivých kategorií:
dívky
chlapci
1. třída:
1. Dana Fišáková
1. Marek Olejarčík
2. Lenka Chmátalová
2. Dan Vančura
3. Hedvika Peterková
3. David Pucherna
2.
1.
2.
3.

třída:
Štěpánka Macková
Aneta Komrsková
Světlana Rayová

1. Petr Frolich
2. Lukáš Tácha
3. Martin Farkaš

3.
1.
2.
3.

třída:
Kamila Hořejší
Lenka Mrosková
Jana Žitná

1. David Špaček
2. Cyril Komárek
3. Tomáš Macášek

4.
1.
2.
3.

třída:
Michaela Žočková
Martina Mesárošová
Radka Kubišová

1. Aleš Kavka
2. Petr Novák
3. Ondřej Kubíček

5.
1.
2.
3.

třída:
Jana Kožená
Lucie Oravcová
Kateřina Hrdá

1. Marek Čeléni
2. Martin Seethaler
3. Tomáš Žáček

Všem závodníkům a pořadatelů děkujeme za účast a v roce 2002
nashledanou!

O Bechyòském fotbale

Bechyòský fotbal si za poslední roky právem vydobyl mezi obyvateli bechyòska povìst
nejrozšíøenìjšího sportu. Zejména se to týká rozvoje v mládežnických kategoriích pøípravek,
žákù a dorostencù. V souèasnosti dosahuje prùmìrný poèet hráèù v mládežnických
kategoriích na tréninkových jednotkách asoutìžních zápasech 80 žákù a dorostencù.
Ve spolupráci s øeditelkami mateøských škol jsme zahájili tréninkový proces s tzv. „nultými
roèníky“ fotbalové pøípravky v mateøských školách. Za pochopení a podporu pøi realizaci
tohoto projektu bych chtìl podìkovat zejména paní Janì Strassové a paní Vlastì Smutné.
Tím se snažíme realizovat již døíve pøijatou koncepci FC Bechynì. Ta spoèívá zejména ve
výchovì vlastní fotbalové mládeže, která je základním pøedpokladem pro dosažení a udržení
všech družstev vèetnì „A“ mužstva dospìlých ve vyšších soutìžích. Kdo se zajímá o fotbal,
dobøe ví, že již dnešní „A“ mužstvo je až na výjimky složeno z vlastních odchovancù a po
podzimní èásti pøezimuje na 1. pøíèce okresní soutìže. Dovolím si tvrdit, že postup do vyšší
soutìže je pøáním všech fanouškù, hráèù i funkcionáøù a pro všechny jmenované by byl
velkou motivací pro další práci.
Oddíl vede a peèuje o nulté roèníky mladších a starších pøípravek v MŠ, mladší a starší
pøípravku, mladší a starší žáky, dorostence a dvì mužstva dospìlých - celkem 120 aktivních
sportovcù. Pøièemž úèast v soutìžích je rozhodujícím motivaèním prvkem. Ze strany oddílu
se jedná v podstatì o veøejnì prospìšnou èinnost pro celé mìsto, která zatím není, bohužel,
plnì docenìna. Úmìrnì rozšiøování èlenské základny se zvìtšil i poèet dobrovolných trenérù,
kteøí se o družstva starají. Dovolte mi, abych touto cestou podìkoval za obìtavou práci tìmto
trenérùm a funkcionáøùm: Jánu Balèíkovi, Miloši Sedlákovi, Petru Kušnírikovi, Pavlu
Houdkovi, Vincentu Staòovi, Ladislavu Novákovi, Josefu Vrchotovi, Josefu Vosáhlovi,
Martinu Frömlovi, Jiøímu Puchernovi, Radku Svatoòovi, Jiøímu Rùžièkovi, MVDr. Radku
Pfeifervi, Kvetoslavu Záhradnikovi, Vratislavu Šastnému, Josefu Cikánkovi, MVDr.
Miroslavu Dyndovi, Karlu Voøechovi, Petru Zeleòákovi, Martinu Kavkovi, Janu Kordinovi.
Chtìl bych øíci, že udržet v chodu tento oddíl jako funkèní celek není vùbec jednoduché a bez
vìtší podpory, materiální a morální, ze strany orgánù mìsta se neobejdeme. Jenom režijní
náklady na chod oddílu dosáhnou podle úèetních dokladù za rok 2001 cca 180.600,-- Kè.
Z toho: 1. doprava
85.000,-- Kè
2. odmìna vlastního správce 27.600,-- Kè
3. voda
53.000,-- Kè
4. elektøina
15.000,-- Kè
Celkem
180.600,-- Kè
Zejména bych touto cestou chtìl podìkovat sponzorùm: JIKA a. s. øeditel Ing. Zdenìk Blažek,
p . E r i k M a c h a r t , H o t e l J u p i t e r - øe d i t e l D r. J o s e f M i è a n ,
Dremax s. r. o. Ing. Bøetislav Drexler, firma Izotem p. Jiøí Podlipský, Autoservis Novotný Týn
nad Vltavou, Panství Bechynì øeditel Zdenìk Mahr, stavební firma Návrat p. Stanislav Návrat,
Úèetnictví Nestával Ing. Antonín Nestával.
Závìrem mi dovolte, abych popøál vše nejlepší a pevné zdraví všem hráèùm, sponzorùm,
trenérùm, funkcionáøùm a fanouškùm fotbalového oddílu FC Bechynì.

Ing. Jiøí Vogeltanz, FC Bechynì

ZIMNÍ POHÁDKA
Pohádky začínají bylo, nebylo. Ale někdy je dnes
pohádkou to, co kdysi bylo skutečností. Však „Čertovu zeď“ zná v
Bechyni každý. Ale co víte o napůl rozpadlých kamenných terasech,
které obezdívají dnes kopřivami zarostlý úvoz mezi poli a
zalesněnou strání za bechyňským stadionem nad potokem
Smutná? Proč tam jsou, k čemu sloužily? Postavil je tam snad také
čert.
Tak si udělejte pohodlí a přečtěte si pohádku.
Ještě ani nezačínalo svítat na mrazivé lednové zimní ráno
a už se rozžínaly louče a lojové svíce v pár chalupách, kde se říkalo
„v Radětici“. Bylo nutné vstát, honem na sebe hodit vystydlý oblek,
zapálit ve vyhaslém krbu, trochu se při praskajícím ohni u zamrzlého
džberu s vodou ošplíchnout, přiložit na oheň a běžet do chléva
nejprve obstarat dobytek a nadojit čerstvé mléko na prodej a dětem k
snídani. Do hrazeného města Bechyně bylo kousek cesty a tam bylo
možné dostat ráno za mléko pár měďáků, aby bylo na chudou
obživu. Zatímco hospodář zapřáhl do saní, hospodyně probudila
děti a nejstarší se musel dál o ostatní postarat. Pak naložili hliněný
krajáč s mlékem, zastavili se pro totéž u ostatních chalup a vydali se
na cestu. Sněhu ještě nebylo mnoho, zato mráz ošklivě štípal do
tváří a ledový severák pronikal až do morku kostí. Cesta vedla mezi
políčky nejprve na jih a pak se stáčela přímo k rohu lesíka. Tady se
vítr proháněl po zasněžených malých políčkách jako pominutý.
Snad zpáteční cesta za dne už bude lepší. Na východě se právě
ukázal první jasný proužek a nad ním se pomalu ohnivě rozsvěcely
červánky. Kůň pod silnými, doma utkanými houněmi odfrkával, z
nozder mu šla pára a hospodář s hospodyní se na saních choulili do
teplých vlněných šálů. Dál vedla cesta v mělkém úvoze přímo kolem
vysokého lesa. Tehdy se mu ještě neříkalo Poušť, ale už byl
obhospodařován; dřevo na stavbu chalup a do Bechyně bylo i tehdy
potřeba. Tady už bylo lépe, les přeci jen trochu chránil. I kůň to
poznal a zvolnil. Těsně před příkrými skalami nad zamrzlou říčkou,
kde také stála jedna chalupa, se cesta stočila do lesa a v lese
pokračovala serpentinami do údolí k říčce. Pěší si ji zkracovali
pěšinou s kamennými schody, kudy chodili i z chalupy dolů ke
studánce u říčky pro vodu. Snad tu říčku už tehdy jmenovali Smutná.
V údolíčku na jediném příhodném místě mezi příkrými skalami na
jedné a na druhé straně říčky přecházela cesta říčku brodem.Ale teď
nebyl strach. Říčka byla zamrzlá až na dno a kůň i saně snadno
přejeli. A tam se pak cesta prudce stáčela vlevo na východ, mezi
hluboký úvoz, po obou stranách dobře vyzděný vysokými
kamennými hrázemi, aby svahy nesjížděly a nezanášely cestu. Nad
údolím pak cesta navázala na královskou cestu od Prahy přímo k
pražské bráně královského města. Brána už byla otevřená a vítala
první příchozí. Domů pak stejnou cestou s několika měďáky v kapse
a nějakou dobrotou pro drobotinu. Zítra, bude-li dobré počasí,
pojede další soused. Ale přijde-li nějaká vánice, nebo na jaře, až se
říčka rozvodní, bude nutné pár dnů vynechat. Však bude i tak doma
co dělat. A tady končí pohádka, neboť obec Radětice existuje. Toto
jméno a „sídliště“ je prastaré. Dnešní silnice vedoucí z Bechyně do
Radětic a především kamenný most přes Smutnou už tak příliš staré
nejsou. A možná děti dnešních dětí budou jednou z Bechyně do
Radětic jezdit po jiném, novém mostě jinou silnicí bez ostré zatáčky
za dnešním můstkem. Ale kudy asi vedla cesta v dávných dobách,
kdy neexistovaly mosty, leda jen dřevěné na důležitých cestách
královských? Neříkají nám to právě ty nevysvětlitelné kamenné
terasy, dávné dílo lidských rukou? A brod i pohodlnou lesní cestu pod
Pouští pamatují jistě i mnozí dnes žijící Bechyňáci. V okolí Bechyně
bývalo mnoho krásných polních a lesních cest, které zanikly a
zanikají!
Za upozornění děkuji paní Veselé z Parkánů.
frk

Vážení spoluobčané.
Ve dnech 8. a 9. 12. 2001 bude
probíhat ve Hvožďanech (stará škola) již
šestá tradiční výstava betlémů. Otevřena
bude po oba dny od 9.30 do 17.30 hod.
Přijďte se podívat na betlémy, které máte
rádi. Připravili jsme i řadu nových
neobvyklých a dosud nevystavovaných
betlémů, vánoční pečivo, adventní věnce,
svícny, ozdoby a vánoční pohlednice.
Výstava bude slavnostně zahájena
8.12.2001 v 9.30 hod. Opět uslyšíte
vánoční troubení a pěvecký sbor ze
Soběslavi a kolem 13 hodiny vystopuí
hvožďanské děti. Srdečně Vás na tuto
předvánočnívýstavu zveme do Hvožďan.
Výstavní výbor Hvožďany

Vánoèní nadílka od firmy

DROGERIE TETA
V roce 2001 jsme pro Vás pøipravili
2500 výrobkù se slevou 30-50 % a
tímto chceme pøispìt k Vašemu lepšímu
vstupu do roku 2002, do kterého Vám
pøejeme vše nejlepší a hodnì zdraví.

ELEKTRO F+F

Všechny GO a Twist sady ve vánoèním dárkovém balení..
Navíc ke každému telefonu(výmìnou za tento inzerát)sleva 10%.

C.P.A originální pøíslušenství k mob. telefonùm sleva 20%
Vánoèní nadílka pokraèuje slevami tel.kupónù o 5%
Lehké sady Hand's Free již od 990,- Kè.

Akce trvá do 31.12.2001
V naší prodejnì na nám. T.G.M. 21 mimo jiné nakoupíte:

Soukromý chovatel oznamuje obèanùm, že se dne

22. prosince od 7 do 15 hodin
na parkovišti u Rùžku a na sídl. Na Libuši a dne

tel./fax: 0361/812294, e-mail: elektrof_f@volny.cz

25.12.2001 - 21 hodin - KD Bechynì

23. prosince od 7 do 11 hodin

VODOVOD muzika
MAITREYA hudba

na parkovišti u Rùžku uskuteèní

PRODEJ RYB.

Hodobóžová rocková ekumenie
... prostì zábavka ...

JIŽ V PRODEJI NEJLEVNĚJŠÍ
ŠKODA FABIA JUNIOR
MOŽNOST NULOVÉHO LEASINGU OD ŠKOFINU

možnost odpočtu DPH na vozy:
ŠKODA FABIA combi
ŠKODA OCTAVIA combi

Vyměňte Vaše staré za naše nejnovější
ŠKODA Fabia - sleva až 10 000 Kč
ŠKODA Fabia combi - sleva až 15 000 Kč
ŠKODA Octavia, Octavia combi - sleva až 20 000 Kč

Nejvýhodnější leasing od ŠkoFINu ZDARMA
3 roky havarijní pojištění
+
1 rok zákonné pojištění

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
s. r. o.

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