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Dotace pro lékařskou službuprvnípomoci

Další dotace městu

Reforma státní správy

Bezúplatný převodpozemků

Město prodá pozemek na stavbu rodinného domu v Zahradní ulici.
Bylo rozhodnuto, že na původně plánových dvou parcelách bude
postaven jeden dům. K tomuto kroku zastupitelé přistoupili na žádost
prvních dvou uchazečů, kteří předložili nejvyššínabídku.

Město odkoupí pozemky od společnosti Wienerberger Cihlářský
průmysl a.s pozemky, na nichž se nachází skládka v Senožatech.
Vypořádání vlastnických vztahů k těmto pozemkům bylo podmínkou
pro možnost podání žádosti o získání dotace na provedení
rekultivace.

Zastupitelstvo schválilo novou obecně závaznou vyhlášku Města
Bechyněč. 1/2001, o nakládání s komunálním a stavebnímodpadem
na území Města Bechyně a vyhlášku Města Bechyně č. 2/2001, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Přijetí těchto novýchvyhlášek si vyžádala novela zákona oodpadech.
Vyhláška řeší nový způsob stanovení poplatku a dochází ke změně v
osobě poplatníka. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v
obci trvalý pobyt a fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k idividuální rekreaci, ve které není hlášena k
trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Sazba poplatku byla
stanovena ve výši 410,-Kč za kalendářní rok. Sazba poplatku u
fyzických osob s trvalým pobytem v obci, které jsou starší 70 let je
snížen na jednu polovinu stanovené sazby. Od poplatku z chat
zůstávají nadále osvobozeni majitelé rekreačních chat, pokud mají
trvalý pobyt v Bechyni a platí poplatekv Bechyni.

Zastupitelstvo Města Bechyně odsouhlasilo prodej domu čp. 43 se
stavebním pozemkem stp.č. 249 o výměře 279 m2 v k.ú. Bechyně za
cenu ve výši 500.000 Kč.

Zastupitelé rozhodli o přijetí daru od bechyňské občanky Josefiny
Napravilové, která věnovala městu 5.000,-Kč na opravu muzea a
5.000,-Kč na tradiční setkání důchodců.

Přijatá neinvestiční dotace ve výši 943.00,- Kč z všeobecné pokladní
správy státního rozpočtu, kterou schválila vláda, umožní v roce 2001
bezproblémové financování této služby v Bechyni.

Vedle dotací, které se podařilo městu získat na opravy chodníků v
Libušině ulici (667.000,-Kč) a dotace na rekonstrukci městského
muzea (993.000,-Kč) město získá ještě další systémovou dotaci na
úpravy komunikací aveřejné zeleněve výši 550.000,-Kč. Díky tomuto
navýšení mohou být dokončeny všechny plánované investiční akce
na místních komunikacích.

Zastupitelstvo Města Bechyně vyslovilo nesouhlas s návrhem na
zařazení města Bechyně do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Týn nad Vltavou a uložilo starostovi města zaslat toto
nesouhlasné stanovisko města MV ČR a PS PČR-výboru pro reformu
státní správy.

Zastupitelstvo Města Bechyně požaduje ( v případě, že nebude
přehodnoceno příslušnými orgány státní správy nezařazení města
Bechyněmezi obce s rozšířenou působností) zařadit město Bechyně
do správního obvodu obce s rozšířenou působností Tábor a pověřilo
starostu dalším jednáním ve smyslu tohoto usnesení. Zároveň uložilo
starostovi města zorganizovat petiční akci na podporu tohoto
stanoviska.

Bezúplatným převodem zemědělských pozemků parc. č. 1488,
2067/1 v k.ú. Bechyně odČR - Pozemkový fond do vlastnictví Města
Bechyně, který zastupitelé schválili, získá město 175.414 m
pozemkův lokalitě schválenéhoregulačním plánu obytné zóny.
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Bezúplatný převod nemovitostí od JVS

Finanční pomocpro FC Bechyně

Novýčlen zastupitelstva města

Úprava ÚPD

Nabídka převodunemovitostí

Schválen rozpočet narok 2002

Nová obecně závazná vyhláška

Schválen bezúplatným převod garáží na stavební parcele č. 220/1,
220/2, 220/3 v k.ú. Bežerovice od Jihočeského vodárenského svazu
České Budějovice do vlastnictví Města Bechyně. Jedná se o
nevyužívanéskladové prostory poblíž areálu bývaléúpravny vody.

Zastupitelstvo rozhodlo o podpoře fotbalového oddílu FC Bechyně
tím, že proplatí fakturu na úhradu vodného ve výši Kč 53.840,-.
Zastupitelé při tomto rozhodnutí přihlédli zejména k tomu, že
bechyňský fotbal plní i svoji výchovnou úlohu v práci s mládeží.
Zastupitelé však požadují od FC Bechyně, aby pronajatý sportovní
areálusloužil i propotřeby fotbalového klubuHvožďany.

Novýmčlenem zastupitelstva města se stal pan Miroslav Beneš, který
na svém prvním jednání zastupitelstva složil slib. Pan Beneš nastoupil
na uvolněné místo zastupitele poté, co rezignoval na svůj mandát v
zastupitelstvu pan Boček a následně odstoupil náhradník z téže
kandidátní listiny pan Charypar.

Zastupitelstvo rozhodlo o změně směrné části regulačního plánu
obytné zóny. Schválené úpravy spočívají v umístění 5 rodinných
domkůmístonavrhovaných 7 řadových domků.

Zastupitelstvo město vydalo obecně závaznou vyhlášku, která
stanoví okruh, kde nesmí být povoleno provozování výherních
hracích přístrojů. Tato vyhláška, která nabývá účinnosti 1.1.2002,
umožní provozování výherních hracích přístrojů i vevzdálenosti kratší
než 100 m od škol, školských zařízení, zařízení sociální a zdravotní
péče, budov státních orgánůa církví, což umožní zachování možnosti
provozování těchto aktivit ve stejném rozsahu jako v minulých
letech.

Z jednání mìstského zastupitelstva
12.12. 2001

Okresní úřad Tábor nabídl Městu Bechyně převod nemovitostí čp. 68
a 69 - tzv. Baštu a Táborku. Jedná se o nabídku bezúplatného
převodu, ovšem za podmínky, že by město nemohlo tyto objekty
komerčně využívat, pronajímat ani případně prodat. Zastupitelstvo
města, po zvážení této nabídky i omezujících podmínek převodu,
rozhodlo tutonabídku neakceptovat.

Rozpočet města byl schválen na straněpříjmů ve výši 112.380 tis. Kč,
na straně výdajů 123.166 tis. Kč , tř. 8 financování činí 10.786 tis. Kč,
kt. je složena z přebytkůhospodaření z minulých let 8.577 tis. Kč, úvěr
od Komerční banky 3.877 tis. Kč, půjčka od Státního fondu životního
prostředí 3.976 tis. Kč, úhrada splátek přijatých úvěrů od Volksbank
a.s. 1.396 tis. Kč doplatek úvěru na zateplení a plynofikaci sídl. Na
Libuši, splátka úvěru od KB a.s na kanalizaci a ČOV Bechyně 4.248
tis. Kč.

K nejdůležitějším investičním akcím roku 2002 patří
dokončení největší investiční akce : stavba kanalizace a čistírny
odpadních vod v Bechyni ve výši 28.091.000,- Kč, z těchto finančních
prostředků obdrží město dotaci ze Státního fondu životního prostředí
v Praze ve výši 13.038.000,- Kč, a další finanční prostředky jsou kryty
půjčkou od SFŽP a úvěrem od Komerční banky a vlastními zdroji.

V roce 2002 se plánuje rekultivace skládky v Senožatech,
rozpočtované výdaje 2.680.000,- Kč.

Do běžných výdajů jsou zahrnuty běžné provozní výdaje na
školství, vnitřní správu, kulturu, tělovýchovu, hasiče, životní prostředí,
bytové hospodářství, zdravotnictví, sociální zabezpečení, údržbu
komunikací, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, veřejné osvětlení,
komunální službya územní rozvoj.

Je nutno uvést, že potřeba finančních prostředků ve městě
je veliká. Finanční možnosti města jsou však omezené, a proto nebylo
možnodo rozpočtu zahrnoutcelou řadudalších potřeb.

(fs)



Venkovský lékař
MUDr. Jan Nehasil se na-
rodil v Praze na Vinohra-
dech dne 24.června 1888,
jako jedno ze tří dětí.
Jeho otec (pocházel ze
třinácti dětí) se stal po
dvanáctileté vojenské slu-
žbě, kde působil jako mu-
zikant, pražským policaj-
tem . Matka rozená Kar-
netová (dcera leštiče par-
ket) byla domovnicí.
Po studiích na akademi-
ckém gymnáziu , které
absolvoval se spisovate-
lem Františkem Langrem
a na které chodil i Jan
Masaryk , absolvoval lé-
kařskou fakultu University
Karlovy. Svá studia ukon-
čil asi dva roky před za-
čátkem 1. světové války.
Prezenční službu v ra-
kouské armádě odsloužil
ve funkci zdravotníka v srbském Mostaru.Tam měl možnost se prvně
seznámit s řečí i mentalitou obyvatel Balkánu. Postupně se naučil
srbsky, chorvatsky, francouzsky, německy, anglicky a turecky. Od
vypuknutí 1. světové války sloužil v rámci rakouské armády, jako
štábní lékař a prošel boji na několika frontách v průběhu následujících
čtyř let. Válečné tvrdé zkušenosti jej přiměly k tomu, aby nehledal
snadný apohodlný život. Hned
po ukončení války se dal k dispozici, jako lékař Mezinárodnímu
Červenému kříži. S americkou a anglickou misí vybudoval základy
zdravotní služby, jako okrskový lékař v Kavadaru v daleké Makedonii
těžce postižené frontovou válkou.Tam působil po dva roky téměř na
jižní hranici tehdejší Jugoslávie, kde žili společně Makedonci, Srbové
a Turci. V průběhu 1. světové války se oženil s jednou z prvních
absolventek Minervy prvního dívčíhoklasického gymnázia.

Ve třetím roce tehdy mladé Československé republiky se vrátil se
svou rodinou do vlasti a na základě vzpomínky ze školních výletů v
době gymnazijních studií a volné umístěnky si zvolil malé krásné

městečko v jižních Čechách - Bechyni - jako místo svého dalšího
působení. Zprvu bydlel v podnájmu s vyřazeným nábytkem u
poválečné misie apozději se přestěhoval do dnešní Křižíkovy kolonie,
kde byl jeden domek určen lékaři. Splátky za tento domek splácel
dlouhých šestnáct let. Stal se státním obvodním lékařem se vším
všudy. Nejen, že měl na starosti cca 3000 pacientů v širokém obvodu,
ale zastával i revizní dohled nad lékaři v dětském ústavu pro
choromyslné v Opařanech, působil i jako lázeňský lékař v lázních
Bechyně. Pochopitelně, že šířil zdravotní osvětu v tehdy chudém
prostředí jižních Čech a to nebylo vůbec snadné. Po vesnicích učil
mladé maminky, jak pečovat o své děti od malých miminek až do věku
dospívání a jak v chudých chalupách pečovat o nemocné a staré lidi.
Psal články do místních novin, přednášel, školil členky Červeného
kříže. Rodil děti, ohledával mrtvé, trhal zuby a šil rány z hospodských
rvaček. Nejbližší jeho naturelu i srdci se staly myšlenky aheslaTyršea
Fügnera „V zdravém těle zdravý duch“, „Ni zisk, ni slávu“ a stal se
jejich propagátorem. Časem byl zvolen náčelníkem Sokolské jednoty
v Bechyni, zdravotníkem táborské sokolské župy Jana Žižky, členem
vědeckého tělovýchovného odboruČs. Obce sokolské. Jeho lékařské
aktivity jej přivedly do sboru dobrovolných hasičů, Čs. Červeného
kříže, byl jednatelem táborské župy lékařské. Napsal řadu odborných
úvah, přednesl mnoho přednášek zdravotnických a vytvořil nespočet
cvičení pro sokolská veřejnávystoupení.
Ve svém soukromém životě byl rovněž příkladem svému okolí. Vedle
své sokolské činnosti také plaval, lyžoval, bruslil, hrál tenis. Vlastnil
500 knih ve své knihovně. Díky své jazykové vybavenosti četl v
originále nejen odborné časopisy ze Švýcarska, ale i klasiky.
Všemožně podporoval místní kulturu, například divadlo, měl dvojí
předplatné v kině na Protivínce. Zprvu objížděl své pacienty v kočáře,
v zimě na saních, později si pronajímal auto. Ve svých 42 letech těžce
onemocněl encefalitidou, když se nakazil od nemocného pacienta a
zůstal částečně pohybově postižený do konce svého života.Ani tehdy
se nevzdal své lékařské praxe a dalších aktivit. Za pomoci své ženy
jako zdravotní asistentky navštěvoval své nemocné, radil a pomáhal,
prováděl dál funkci venkovského lékaře. Bylo i jeho zásluhou, že
těžká epidemie záškrtu, která se šířila na Bechyňsku v letech 2.
světové války, měla minimalizovanou úmrtnost.
V době okupace krátkou dobu ukrýval gen. Slunéčka z odbojové
skupiny Alex, která později operovala na Vysočině. Za tuto vpravdě
nebezpečnou činnost pro celou rodinu po válce odmítl ocenění, tak
jako odmítl nabízenou arizaci od Němců.
Po osvobození ošetřoval repatrianty z obou nepřátelských táborů, což
někdy musel provádět utajeně. V květnu 1945 byl zvolen členem
revolučního národního výboru v Bechyni, kde přes své zdravotní
potížeaktivněpřispíval k normalizaci poměrů v poválečných letech.
Zemřel roku 1945 ve svých jednašedesáti letech při aktivním výkonu
své lékařsképráce.

Martin Gärtner, vnuk

Neradi vcházíme do soukromí osob, které představujeme. Ale někdy je tato cesta
poučná pro náš vkus, náhledy i city. Všimněte si realistického i dojemného
blahopřání malé roční dceři zválečnéhopole.

20. máje 1918
Míňo moje malá,
slavíš dnes své první jubileum svého slavnostního příchodu na tento svět. Je tomu už
celý rok a přece jsme se za tu dobu neužili, ba porozumněli jsme si dosud pramálo.
Jedinou útěchou mi je, že jsem tím nebyl vinen ani já ani ty s válkou je těžko počítat.
Nemohu ani dnes přijít k postýlce a přát ti dobrého jitra k tak významnému dni. Tím více
však mohu vzpomínat a rozjímat nad tvojím obrázkem, který mne ostatně nikdy
neopouští.
Míňo, nesmíš mi to nikdy mít za zlé, že jsem se ti ten první rok tvého života tak málo
věnoval. Vždyť já sám to těžce nesu-je to taková nesrovnatelnost: tvá mamka je daleko
víc tvou mámou než táta tátou. A nesmíš se ani divit, že dosud nesladil dotyčných strun v
srdci v pravý akkord otecké lásky, že dosud hraje na tu jedinou, která přirozeně táhne
srdce tátovo k děcku.
To ostatní může vytvořit jen život sám, život, v jehož nocích se tolikrát a tolikrát ozve tvůj
pláč, v jehož dnech je tolikrát a tolikrát třeba dávat pozor na tvůj nosík, aby se nerozbil,
tolikrát a tolikrát možno pozorovat tvé pokusy v poznávání nových věcí, slýchat tvé „hé,
hé“ a chodit po špičkách v hodinách tvé siesty. Těch několik dnů dovolené se nemůže
ani dobře počítat a tak to dochází k tomu, že ve výročí tvého narození zase ještě vlastně
čekám na své dítě.
Neměla´s tedy dosud z táty mnoho, ale věř, v tom je život nespravedlivější ke mně než k
tobě. Už proto: ty máš svou mamku a já tu nemám nikoho. O tom ostatním ani nemluvím.
A tak dnes slavím Narození s trochou smutku nad sebou, trochou žárlivosti nad
mamkou, která tě stále má a se spoustou záměrů a slibů do budoucna. Budu už,
myslím, vždycky trochu v nevýhoděvůči mamce, ale to se dá přec životem překlenout. A
bude-li to jen ode mne záviset, bude nám všem jednou jistě velice hezky pospolu.

Mohu dnes jen tolik říci: buď mi hodně zdráva, mám tě rád, prozatím jen tou jednou
stranou v srdci, ale ty druhé jen čekají na rozechvění, vždyť jsi Míňa mojí Míňy! A dej
mamce za tátu spoustu pus.

Líbá tě Jenda, táta.



Kulturní dům Bechyně 0361-813338 0361-812433
0606-911007 kdbech@mbox.vol.cz

, U Nádraží 602, 391 65 , tel.: , tel./fax
mobil: , e-mail:

leden
2002

KLAUZURNÍ PRÁCE ŽÁKŮ
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ
ŠKOLY KERAMICKÉ

19.
sobota DĚTSKÉ MAŠKARNÍ

ODPOLEDNE

15.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné: 25,- Kč

Vernisáž 10. ledna 2002 v 17.00 hod.
Výstava potrvá do 10. února 2002
Otevřeno denně: PO - PÁ 15 - 17, SO, NE 14 - 17 hod.

22.
úterý

VILIAM POLTIKOVIČ
KAPKA Z POHÁRU NESMRTELNOSTI

19.00 hod. / Malý sál KD / Vstupné: 30,- Kč

Jen jednou za 144 let nastává konstalace hvězd pro
největší duchovní slavnost na světě. Odehrává se v Indii
na soutoku posvátných řek Gangy a Jamuny.
Říká se jí Mahákumbhaméla neboli velká slavnost poháru.
Ta poslední proběhla v lednu a únoru 2001 a sešly se tam
milióny poutníků, asketů, jogínů, sádhů, divotvorců
a mudrců. Všichni zde podstoupili očistnou koupel
a na hlavný den Mahákumbhamély přišlo neuvěřitelných
30 miliónů lidí. Je to bezesporu největší a nejbizarnější
setkání lidí, jaké se kdy konalo. Přitom vše proběhlo
v atmosféře vnitřního klidu, radosti a povznesení - tím se
Mahákumbhaméla stává velkou výzvou lidstvu na prahu
třetího tisíciletí.

Tanec, zábava, soutěže, ale i odměna za nejkrásnější
masku. To vše s Kateřinou Křížovou z Eldorádia
a DJ Bořkem

MATURITNÍ PLES SPŠK
PLES JIKA a.s.
RYBÁŘSKÝ PLES
PLES ARMÁDY ČR
HASIČSKÝ PLES

plesová sezóna

- Na bechyňském letišti bude dislokovaná
létajících hrošíků z bechyňské základny

Kulturního domu, která bude dbát o Vaši kulturní
bezpečnost a chránit Vás před terorizmem kýče

Bechyně
2002. peruť

a nevkusu. -(štofo)-

-(petr koubík)-

26. 1.
9. 2.

16. 2.
23. 2.
9. 3.

V ŠACHU Vynikající český herec Ivan Vyskočil
a jeho exotická manželka Anife Ismet Vyskočilová-Hassan.
V programu budou také ukázky orientálních a břišních tanců.
Předprodej vstupenek v kanceláři KD od 7. ledna 2002.
Vstupné: I. místa 90,- Kč, II. místa 80,- Kč, III. místa 70,- Kč

středa 20. února 2002 / Velký sál / 19.30 hod.

KURZ STARÝCH ŘEMESEL
neděle 24. února 2002 / Klubovna č.3 / 9.00 hod.

mailto:kdbech@mbox.vol.cz




Informace stavebního úřadu pro stavebníky
Na katastrálním území Měssta Bechyně jsou v současné době v
platnosti dvě různé ochranné zóny. Stavby v nich podléhají ochraně
zvláštních zájmů.

Hranice vnitřního lázeňského území je přesně vymezena ve
„Statutu lázeňského města Bechyně“ ( bývá nazýváno vnitřní
lázeňské území, zbývající část města vnějším územím). Zde
jsou stanovena i potřebná ochranná opatření a podmínky
zajišťující řádné provádění lázeňské péče, jsou zde určena
opatřenísouvisejícís výstavbou a rozvojem lázeňského místa,

Lázeňské území

která činnost a jakým způsobem je omezena, případně co
zakázáno aco senesmí zřizovat.

Městská památkovázóna
Hranice památkové zóny vyznačena čerchovanou čarou.
Vymezuje území, ve kterém stavby, změny staveb a stavební
úpravy podléhají konzultaci se Státním památkovým ústavem
České Budějovice, oddělení kultury Okresního úřadu Tábor
vydává závazné stanovisko k zamýšleným stavebním pracem.
Památková zóna zahrnuje nejen chráněné objekty, ale i území
dotvářející charakter památkové zóny. I mimo hranici
památkovézóny lze najít ještě objekty památkového zájmu.

Marie Lexová vedoucí odboru VaŽP



Zápis dìtí do 1. tøíd se uskuteèní v pátek 18. ledna 2002

od 14.00 18.00 hodin na obou základních školách. Na nové
škole (Školní ulice) v hlavní budově, ve staré škole (Libušina
ulice) v přístavbě vchod zezadu od Křižíkovy vilové čtvrti.
K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. září 1995 do 31.
srpna 1996. Rodiče si s seboupřinesou občanský průkaz, rodný list
dítěte, případně vyplněný zápisovýlist.
Žádáme rodiče, aby své děti přivedli k zápisu na tu školu, kam
spadají podle vyhlášky Města Bechyně č. 29/978 o správních
obvodech základních škol.
Spádový obvod ZŠŠkolní (nová škola) tvoří:
sídl. Na Libuši čp. 615 až 617, 701 až 703, 618 až 620, 698 až 700,
857 až 858, ulice Čechova, Dlouhá, Fáberova, Gabrielova, Lišky,
Masokrámská, Michalská, nám. T. G. Masaryka, Novodvorská,
Obůrka, Písecká, Plechamr, Prádlo, sídl. Obránců míru,
Soukenická, Školní, U stadionu, Za Trubným, Zahradní, Zámek,
Hvožďany, Senožaty, Haškovcova Lhota, Radětice, Rataje,
Dobronice a Hodonice.
Spádový obvod ZŠLibušina (stará škola) tvoří:
ulice Kašpara Malého, Klášterní, Křižíkova vilová čtvrť, Lázeňská,
Libušina, sídl. Na Libuši (kromě čísel popisných uvedených pro
novou školu), Parkány, Pod schody, sídliště 5. května, Široká ,
Táborská, Tyršova, U nádraží, Valtrova, Větrov, Zářečí.
Případné požadavky rodičů na umístění dětí z jiného spádového
obvodubudou řediteli obou škol respektovány.

Nad Hvožïany vyšla šestá hvìzda
Nad zaèátku adventu byla otevøena již šestá tradièná výstava ve Hvožïanech. Betlémský
výbor tu pøedstavil 85 nejrùznìjších betlémù, peèivo 25 hvožïanských žen-hospodynìk,
nad kterýmsrdce i okozaplesalo, 12 adventních vìncù a krásné vánoèní pohlednice.
Pøed zahájením, t. j. v pátek 7. prosince navštívily expozici hosté nejmilejší: dìti z
mateøských školek.Odmìnoupoøadatelùmbyly koledy, které jimdìti zazpívaly.
Pøed starou školou v sobotu zaznìly koledy v podání žes�ového souboru ZUŠ Oskara
Nedbala z Tábora a krásné historické i souèasné melodie v pøednesu 35-ti èlenného
ženského pìveckého souboruOriola ze Sobìslavi. Zpìvy to byly jedineèné, kouzelný dar
hvožïanské výstavì.
Hovžïankou výstavu navštìvuje rok od roku stále více lidí, letos jich pøišlo 1598. Výstava
má i své stále návštìvníky,mezi kterépatøí napø. dìti zDPLOpaøany.
O kvalitì této výstavy se nadšenì vyjádøil i prezident Svìtové federace betlémáøù a
Èeského sdružení pøátel betlémù PhDr. Vladimír Vaclík, který hvožïanskou výstavu
navštívil. Tohoto hosta pøivítaly hvožïanskédìti, které zazpívaly øadu koled. Po shlédnutí
výstavy øekl: „Vidìl jsemmnoho výstav s krásnými betlémy, ale co jsemvidìl tady, zdá se
neuvìøitelné. Ta krásná atmosféra, vkusnì uspoøádané exponáty, mnohé velmi
zajímavé… Jsem nadšen a budu Hvožïany propagovat na mezinárodním fóru, aby v
Itálii, Španìlskuadalších zemích vidìli, co dokáží Èeši vmalí vesnièce se133obyvateli.“
Všem návštìvníkùm i hostùm z lázní se výstava líbila, pøinesla øadu inspirací pro naše
domovyadokonalé vánoèní naladìní.
Díky všem hospodyòkám, které napekly všechny pochoutky, všem, kdo zapùjèili krásné
exponáty, vèetnì krásných fotografií, všem sponzorùm zvláštì Mìstskému úøadu v
Bechyni a také tìm obìtavcùm, kteøí mnohdy s vypìtím všech sil a zcela nezištnì výstavu
pøipravili a realizovali.
Èistý výtìžek vìnujeme DPL Opaøany, støedisku Diakonie „ÈCE Rolnièce v Sobìslavi,
uspoøádámemalý karneval hvožïanskýmdìtemaposezení s hvožïanskýmidùchodci.

Všem radostný a zdravý Nový rok pøeje L. Pokorný a betlémský výbor
Láznì

Po peèlivé pøípravì byla zahájena v mìsíci záøí 2001 v Lázních
Bechynì, s. r. o. výstavba nového lázeòského domuHelena.
Projektová dokumentace byla zpracována Ateliérem LT, s. r. o. Èeské
Budìjovice.
Na základì veøejné hospodáøské soutìže byly vybrány k realizaci
stavbyÈeskobudìjovicképozemní stavby, s. r. o.,ÈeskéBudìjovice.
Projektová dokumentace øeší nový lázeòský objekt jako tøípodlažní
novostavbu na „zelené louce“ s ideálním umístìním v tìsné blízkosti
stravovacího a restauraèního centra lázní.
V suterénu objektu jsou situovány zaøízení technologického vybavení ,
sklady a pøípravny léèebných procedur.
V pøízemí jsou umístìny nové léèebné provozy, a to v úèelných a
pøehledných blocích:
vstupníblok s recepcí a odpoèinkovýmareálem
blok rašelinových avodoléèebnýchprocedur

blok bazénového komplexu, tìlocvièen a fyzioterapeutických
procedur
blok elektroléèebných procedur a ordinací lékaøskéhopersonálu

Léèebné provozy jsou pro klienty lázní pøipraveny tak, aby vìtšinu
podávaných procedur mohli absolvovat v moderním, pøíjemném
prostøedíbez nároèného pøecházení zbudovydobudovy.
Druhá a tøetí podlažívýše zmínìnýchblokùjsou využity proapartmány,
dvoulùžkové a jednolùžkové pokoje s vlastním sociálním zaøízením,
sprchou a veškerým vybavením, které vìøíme, že uspokojí i
nejnároènìjší klienty.
Rovnìž jsme v projektu poèítaly i s prostorami, které by umožòovaly
klientùm láznípøíjemné naplnìní volného èasu.

V okolí lázeòského domu Helena budou realizovány stavební objekty,
které souvisejí s inženýrskými sítìmi a rozvody, zpevnìné plochy
vèetnì parkovištì a úpravyzelenì.

Termín ukonèení stavby je stanoven na mìsíc øíjen roku 2002 a vìøíme,
že v lázeòském domì Helena budeme moci uvítat první hosty již v
mìsíci bøeznuroku 2003.

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
Vyhlášení kanoisty roku 2001

Dne 5. prosince se v Olomouci konalo vyhlášení nejlepšího kanoisty
roku 2001. Zde také byla vyhlášena anketa „Osobnost kanoisty
dvacátého století“. Toto ocenění mezi jinými obdrželi též členové
oddílu kanoistiky TJJiskraBechyně,dvojnásobní mistři světa, držitelé
celkem deseti medailí z mistrovství světa, zasloužilí mistři sportu
bratři Ladislava Zdeněk Měšťanovi.Členové oddílu jim touto formou k
tomuto ocenění blahopřejí.

Předseda oddílu Josef Macášek

Tři králové - 6.ledna

SvátkemTří králů končíobdobí vánoc. Mudrci z východu- král Kašpar,
Melichar a Baltazar, přicházejí vedeni zářící hvězdou poklonit se
malému Ježíškovi a odevzdat mu své dary - zlato, kadidlo a myrhu.
Také na Tři král chodívali na koledu duchovní, učitelé a děti.
Vykuřovali kadidlem obydlí a psali na dveře křídou iniciály K+M+B a
letopočet. Při tom rozdávali tříkrálové lístky s obrázky králů i různých
světců.
Časemse tato obchůzka stala záležitostí malých koledníků. Přes šaty
si navlékli dlouhé bílé košile, na hlavy nasadili papírové koruny se
zlatým křížem a jeden z nich, představující mouřenína, si začernil
obličej. Jejich nezbytnou rekvizitoubylazlatá hvězda, nesená na tyči.



LEDNICE

Kdo by neznal lednièku, vždy� ji má doma každý! Ale to není
lednice! Lednice bývávala i v Bechyni a ti starší si jí pamatují.
Ale ti mladší amladí asi nevìdí, o èem tu chci vyprávìt. Taksi to
pøeètìte.
Lednice tu byla ještì asi do poloviny dvacátého století. Je to
dávno, nebo ne? Silnice tehdy vedla od nového mostu pøímo
na køižovatkuu keramické školy tudy, kudy dnes vedecesta pro
pìší. Tedy po hrázi jednoho ze dvou rybníkù; toho dolejšího,
který je už zasypán a na jehož místì pokraèuje dnes lázeòský
park. Tenhle rybník byl menší, mìl svoji hladinu níž než ten
hoøejší a byl obecní. Hoøejší rybník byl panský, vìtší a èistší,
byli v nìm raci a dosud existuje, i když už vypadá jinak nežpøed
padesáti lety.
Proè píši „obecní“ a ne „mìsta“, když Bechynìbyla mìstemod
pradávna? Protože už tehdy obec byli „obèané mìsta i jejich
spoleèný majetek“ a mezi nimi byli hospodští, øezníci i cukráøi.
Tihle potøebovali v létì tehdy stejnì jako dnes chladit pivo,
zmrzlinu èi na jatkách uskladnìné maso. Jenže tehdy nejenom
slova jako „lednièka“ a „mrazící pult“ nikdo neznal, ale ani tato
zaøízení nebyla bìžná. Možná se domníváte, že lžu.Vždy� bez
toho nelze dnes vùbec žít! Naši pradìdové a prapradìdové si
však vìdìli rady! Ledovali! A když ledovali, potøebovali rybník
a lednici.
Protomìl dolejší rybník podhrázívmístì dnešníhohotelu „U

draka“ postavenouzdìnou „lednici“èi ledárnua proti ní mìl ze
silnice cestu pøímodo rybníka. Však se v nìm plavili i konì, ale
já jsemuž nanìm vídal jen ledovat a takébruslit a hrát hokej. A
øezníci, hospodští i cukráøi mìli i mimo zimní období k
dispozici svùj led. Museli si jej ovšem v zimì na zamrzlém
rybníce nechat vysekat a uložit do obecní lednice. Tomu se
øíkalo ledovat a lednice bylo zdìné stavení z kamene s vraty ke
køižovatce, zèásti zapuštìné do zemì, bez oken. Støecha byla
bez okapových žlabù a ve štítì smìrem ke køižovatce pod
støechou byl vikýø, jako na ukládání senana pùdu. Uvnitø místo
podlahybyla jen udusaná zem, vše tepelnì isolovanéplevami z
obilí. Voda z uskladnìného pomalu tajícího ledu se
prosakovala zpìt do rybníka.
Nebo možná do lázeòského pramene, který mìl pár desítek
metrù dál svùj vodojem ialtánek.
Od zimy byla lednice vždy plná ledu, který musel vydržet do
pøíští zimy. Pøes léto se rozvážel po mìstì a my kluci jsme jej
mlsali jako nejchutnìjší zmrzlinu. Byly to pùl metru silné i
silnìjší kry velké jeden až dva metry ètvereèní, vysekané z
rybníkaa dopravenédo lednice lidskýma rukama.
Bývalý panský pivovar / dnes Alšova galerie / jej takéskladoval
a dopravoval z hoøejšího rybníka na povoze. Zimy bývali
dùkladné a ledování byla práce nejen tìžká, ale i nebezpeèná a
øezníci èi hospodští byli vìtšinou chlapi statní a silní. Nebylo
rozumné se vhospodì poprat. Ani nebylo pro kluky tak snadné
se pøi ledování vozit na vysekaných krách. Kdo ví, kolik
místních klukù to zaplatilo pohlavky, v horším pøípadì
dùkladným nastuzením, v nejhorším možná vymácháním v
ledové vodì.
Tam, kde dnes sjíždìjí auta kolemhotelu „U draka“parkovat,

vedla cesta vedle lednicek lázním jako dnes.
Je tìžké uvìøit , že život i toto místo vypadaly pøed nìkolika
desítkami let jinak! Že Bechynì vypadala úplnì jinak. Jak asi
bude Bechynì vypadat zadalší desítky let?
Bude mìstemlázeòským, nebonikoliv?

frk

Úprava práv a povinností spojených s nájmem bytu
podle vybraných ustanovení občanského zákoníku

(doplněno o metodické pokyny k občanskému zákoníku)

Příklad:
Nájemce hradí např.náklady na opravu malby poškozené jeho dětmi.

§693 Povinnost odstranit závadya poškození v domě

§ 694 Provádění stavebních úprav nebo jiných podstatných změn v
bytě

§682 Předání bytu při skončení pronajímateli

Nájemce bytu je povinen odstranit ty závady a poškození, které způsobil v
domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Jde o odpovědnost za škodu
způsobenou nájemcemsamotným neboosobami, za které odpovídá, jedná
sezejména očleny jehodomácnosti, osoby, které se souhlasemnájemce v
bytěpourčitou dobu přenocují i o podnájemce.

Nájemce bytu smí provádět stavební opravy nebo podstatné změny v bytě
jen se souhlasem pronajimatele. Souhlasu pronajímatele je zapotřebí, i
když nájemce takové úpravy provádí na svůj náklad. Pokud je podle
zvláštních předpisů k takové úpravě nebo změně třeba souhlasu jiného
orgánu nebo jiného subjektu, musí si vyžádat také souhlas (rozhodnutí).
Souhlas pronajímatele nenahrazuje tedy rozhodnutí stavebního úřadu o
povolení úprav aniohlášení úprav, pokud je toho zapotřebí podle předpisůo
stavebním řízení (§54 a §55 zákonač. 50/1976Sb.,o územnímplánovánía
stavebním úřadu stavební zákon ve znění pozdějších předpisů).
Zastavební úpravynebopodstatnézměny v bytě sepovažují např.:

zavádění nebo změny vodovodního, elektrického, plynového i jiného
vedení,
instalace, odstraňování nebopřemisťování plynových kamen,
změnadruhu kuchyňského sporáku a kamen jinýmdruhem,
vysekáváníotvorůdo komínů,
zazdívání nebo zřizování oken, dveří a příček,
přemisťování dveří,
zřizování společné televizní antény (rozvody vbytě)

Provede-li nájemce stavebná úpravy nebo změny v bytě bez souhlasu
pronajimatele, je pronajimatel oprávněn domáhat se toho, aby nájemce bez
odkladu uvedl byt do předchozího stavu na vlastní náklady. Toto právo
pronajímatele vyplývá z ustanovení §694 občanského zákoníku. Porušení
této povinnosti může být též důvodem pro výpověď nájmu ze strany
pronajímatele podle §711 odst. 1 písmeno d) občanskéhozákoníku.

Nájemce je povinen po skončení nájmu odevzdat pronajímateli, nebo jím
pověřené osoběbyt.
Odevzdaný byt a jeho příslušenství musí být vyklizeny a ve stavu, v jakém
jej nájemce převzal při jeho předání, s přihlédnutím k jeho obvyklému
opotřebení. V době odevzdání bytu musí být provedeny i drobné opravy,
pokud jejich potřeba vznikla v průběhu užívání bytu. Není-li tomu tak, je
nájemce povinen uhradit dodatečněnáklady, které bylo nutno na provedení
potřebné opravy vynaložit, a to i když již byt vyklidil a byt odevzdal. Totéž
platí o nákladech spojených s odstraněním škod, které na zařízení bytu
způsobil nájemce, nebo ti, kteří s ním bydlí. Pokud jde o vymalování bytu,
platí zásada, že nájemce musí odevzdat byt s nepoškozenou a čistou
omítkouse základním nátěremnebo nástřikem. Vnitřní nátěry (dveře, rámy
oken, kuchyňská linka, … …), které rovněž patří mezi náklady spojené s
běžnou údržbou bytu, mohoubýt opotřebené,ale nikoli v takovém rozsahu,
aby bylanutná jejich oprava nebo obnova.
Při odevzdání bytu nájemcem pronajímateli nebo jím pověřené osobě se
sepisuje zápis, ve kterém pronajimatel uvede všechny nutné opravy.
Způsob úhrady řeší příslušná vyhláška, nebo dohoda mezi nájemcem a
pronajimatelem.

„Vážení spoluobčané
nazákladě téměř ročních zkušeností, které jsem získala jako členka bytové
komise, účastním se předávání bytů zástupci pronajímatele a při předávání
bytůposkončení nájemního vztahuBytenesu s. r. o.
Tyto zkušenosti jsou převážně negativní, neboť byty byly předávány ve
velmi neutěšeném stavu, který neodpovídal obvyklému opotřebení, s
nepovolenými stavebními úpravami a dalšími závadami ukazujícími na
neznalost „Práv a povinností spojených s nájmem bytu“ (dle §693
Občanskéhozákoníku ametodickými pokyny ktomuto zákoníku).
Z výše uvedeného jsem se rozhodla zveřejnit nejdůležitější povinnosti,
které musí nájemce bytu plnit po dobu užívání a při skončení nájmu
pronajímateli“.
Dále mám v úmyslu zveřejnit v „Městském zpravodaji“ i další povinnosti
nájemníka, co musí nájemník hradit dle nařízení vlády č. 258/1995 Sb.
Myslím si, že je mnohem výhodnější pro občany i město, aby byty byly
užívány v takovém stavu, aby nemuselo docházet někdy k velmi
nepříjemnýmsituacím, krůzným nedorozuměním.

Za bytovou komisi Mgr. Miluše Ratzková
V Bechyni den 12. 12. 2001
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sdružení agentura
Lannova 53, Č.Budějovice

pořádá 23.2.02 zájezd do Prahy na

Cena vč.dopravy z Bechyně 490 - 540 Kč.
Inf. a přihl. do 13.1.- tel .

MARLIN

038/6351092

POHÁDKOVÝ MUZIKÁL POPELKA.

DÌKUJEME VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKÙM ZA PROJEVENOU DÙVÌRU A
PØEJEME VESELÉ VÁNOCE, Š�ASTNÉ A ÚSPÌŠNÉ VYKROÈENÍ DO

NOVÉHO ROKU 2002.

TÌŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTÌVU V ROCE 2002

e-mail: novotny-tyn.prodejce@skoda-auto.cz
WWW: http://prodejce.skoda-auto.cz/novotny-tyn

AUTOSERVIS NOVOTNÝ spol. s r. o.
Táborská 568, 375 01 Týn nad Vltavou

Tel./fax 0334/732 616
Tel. 0334/731 513

Eurotel 0602/149 489
Oskar 0777/000 244

Den skuteènì otevøených dveøí
Žáci a uèitelé ZŠ Bechynì Školní ulice si Vás dovolují pozvat na „Den
skuteènì otevøených dveøí“, který se uskuteèní ve ètvrtek 10. ledna
2002.
Od 8.00 hodin do 14.00 hodin jsou otevøené dveøe do všech
vyuèovacích hodin s možností zhlédnout prùbìh vyuèování, pøípadnì si
prohlédnout školu a její prostory.
Od14.30 hodin do 17.00 hodin zveme hlavnì budoucí prvòáèky, ale i
další zájemce z øad veøejnosti a rodièù. Budete mít možnost zhlédnout
ukázky z èinnosti zájmových kroužkù, ukázky práce v odborných
uèebnách, prohlédnout si uèebnu informatiky a výstavku výrobkù z
pracovního vyuèování i školní družiny.
Nazávìr bude ve školní jídelnì pøipraveno imalé obèerstvení s možností
zahrát si spoleèenské hry v neobvyklém provedení. Tìšíme se na Vás.
Dveøe budou skuteènì otevøené.

žáci a uèitelé ZŠ Bechynì Školní ulice

Podìkování
Již druhým rokem jsme s dìtmi mateøské školy Na Libuši 920 mohli vnímat pøekrásnou
pøedvánoèní atmosféru na výstavì betlémù ve Hvožïanech. Nemohlo by tak být bez
ochoty organizátorù, kteøí námtuto výstavu zpøístupní vždypøed oficiálnímotevøením.
Dìkujeme i paní Dvoøákové, která námumožnila zhlédnoutvýstavu v kostele sv.Michala.
A velké podìkování panu Puchýøovi, za jehož finanèího pøíspìvku jsme letos s dìtmi
mohli zhlédnout výstavu jeslièek v J. Hradci a završit tak pøedvánoèní atmosféru v naší
MŠ.Všemvelkýdík.Dìkujeme i p.Filipové za sponzorský dárek - hraèky pro dìti.

dìti a kolektiv MŠ, Na Libuši 920

ŽIVOTNÍ JUBILEA
LEDEN 2002

88 let Zedníček Jaroslav, Napravilová Josefína
87 let Jelínková Anna
86 let Kovaříková Marie
84 let Kratochvílová Dagmar, Zíková Anežka
78 let Kabát Karel, Frommová Božena,

Chmelová Zdeňka
77 let Kavanová Božena
76 let Berka Jan, Písaříková Pavla,

Vanková Helena
75 let Pluhař Pravdomil, Jánská Milada,

Jedličková Marie

GRATULUJEME
Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů.

Zálohy na služby spojené s nájmem bytu pro rok 2002,
platné od 1.1. 2001

S pøíchodem nového roku se zmìní i mìsíèní pøedpis nájemného v bytech, jejichž
majitelem jeMìsto Bechynì.Kemìnám dojde u záloh na studenou pitnou bodu a u tepla
aOTUV.Ostatní zálohyna služby zùstávají nezmìnìny.
Na základì vývoje nákladù a cen v prvním pololetí roku 2002 dojde k pøípadné úpravì
záloh opìt od 1. 7. 2002 a to jak ke zvýšená, ale také snížená výše zálohy (napø.
energetická nároènost zejména u tepla aOTUV).
Zálohana vodnéa stoèné se snižuje ze 150,-- Kè/naosobuna100,-- Kè/na osobu.
Záloha na teplo a OTUV je stanovena podle nákladù jednotlivých odbìrních míst.
PK 162 èp. 162, ulice Novodvorská - 28,-- Kè /m PK 165 èp. 165, ulice Libušina -
28,-- Kè/m PK 166 èp. 166 - 28,-- Kè/m PK 168 èp. 168, ulice Novodvorská - 28,--
Kè/m PK 638 èp. 634 638, Na Libuši, 639 643, Na Libuši, 824 828, Na Libuši -
31 COK 761 èp. 207 208, Písecká 212 213, 719 722, 755 758, 909 919,
803 817, Obráncù míru - 42,-- Kè/m

2,

2, 2,

2 ,

2
,-- Kè/m2,

Bytenes Bechynì, s.r.o.


