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Reforma veřejné správy

Supermarket EDEKA

Jak jistě všichni víte, byli jsme v listopadu 2001 pracovníky
Ministerstva vnitra informováni, že jeBechyně zařazena dosprávního
obvodu obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou. Proti tomuto
rozhodnutí se zvedl v Bechyni obrovský nesouhlas a zastupitelé
správně přijali usnesení, kterým požadovali změnu návrhu vyhlášky
MVo správních obvodech a přiřazení Bechyněpod Tábor. Usnesení
také nevylučovalo, aby byla Bechyně jedním z pověřených měst s
rozšířenou působností. Na podporu tohoto usnesení byla vyhlášena
petiční akce, ve které mohli občané Bechyně podpořit připojení
našeho městak Táboru.
Tímto usnesením jsem byl také pověřen, abych v tomto smyslu
podnikl kroky, které by uvedené usnesení zastupitelů uvedly do
života. Následovalo množství jednání s pracovníky ministerstva, byla
oslovena řada poslanců, s některými z nich jsem měl osobní jednání.
Velmi důležitá zde byla podpora ze strany občanů města, kteří
podepsali petici za připojení k Táboru, za což všem patří upřímné
poděkování. Dalším důležitým momentem byla spolupráce všech
obcí bechyňského regionu, jejichž obyvatelé byli rovněž nespokojeni
s připojením pod Týn nad Vltavou. Se starosty těchto obcí
(Černýšovice, Dobronice, Haškovcova Lhota, Hodětín, Hodonice,
Radětice, Rataje, Sudoměřice) proběhlo několik jednání, na kterých
jsme domluvili společný postup. Nakonec došlo k podepsání
společného prohlášení všech jmenovaných obcí, ve kterém byl
vyjádřen zásadní nesouhlas se zařazením pod Týn a podpora
požadavku na zařazení pod Tábor. Ministr vnitra pan Mgr. Stanislav
Gross a jeho náměstek pan RNDr. Josef Postránecký slíbili hledat
společněs námi vhodné řešení, kteréby nikohonepoškozovalo.
10. dubna jsme z Ministerstva vnitra obdrželi nový návrh vyhlášky o
správních obvodech, kde jsme již byli opět zařazeni pod Tábor. Tuto
skutečnost nám potvrdil i pan náměstek Postránecký na společném
jednání, které se uskutečnilo na MěÚ v Bechyni dne 11. dubna a
kterého se zúčastnili všichni starostové výše uvedených obcí. Jedná
se sice stále jen o návrh vyhlášky, ale byli jsme ubezpečeni, že není
důvod tento návrh měnit a že našemu zařazení do správního obvodu
pověřenéobces rozšířenou působností Tábor již nic nebrání.
Ani tyto skutečnosti však nezabránily Občanskému sdružení ProLife,
aby ve svých novinách vydaných dne 12. dubna neuvedly, že (cituji)

(konec citace).
Nevím, kde redakce těchto novin získává své informace, ale je
zřejmé, že jde o informace nepravdivé, zkreslující a zavádějící,
informace s úmyslem škodit a očernit. Jsem však přesvědčen, že ve
svém důsledku poškodí zejména autory těchto „zaručených“ zpráv, a
to zcela právem, protože se nejedná v těchto novinách o ojedinělou
informaci nesenou v podobnémduchu.

Firma INDES INVEST informovala vedení města o stavu projektu
supermarket EDEKA, který by měl stát v areálu bývalé drobné
provozovny v sousedství autobusového nádraží. V současné době je
zpracovávána projektová dokumentace a již proběhl výběr
staveniště. Zde se objevily některé problémy, které jsou nyní v rámci
projektové dokumentace řešeny. Jedná se o přeložku kabelového
vedení společnosti Telecom a zejména o napojení dešťové
kanalizace na stávající řád, který v dané lokalitě nemá dostatečnou
dimenzi.
Žádost o vydání územního rozhodnutí by měla být podána do konce
dubna. Na základě dřívějších jednání s touto firmou již víme, že
pokud všechno bude probíhat bez komplikací, stavební povolení by
mělo být vydáno během července letošního roku a stavba by měla
začít během měsícesrpna2002.

MV ČR nevyhovělo „úřednické iniciativě“ podpořené Peticí „Za
připojení Bechyně ke správnímu obvodu Tábora“. Bechyně je, zcela
rozumněa důvodně, zařazena do obvodu blízkého Týna nad Vltavou

Stavba kanalizace a čistírny odpadních vod
Stavba kanalizace a ČOV se úspěšně chýlí ke svému konci. V
posledním květnovém týdnu by mělo být dílo předáno a čistírna
odpadních vod přejde z režimu dočasného užívání na zkušební provoz.
Na Plechamru v této souvislosti proběhly poslední terénní úpravy a bude
také položen nový asfaltový koberec na místních komunikacích. Mohli
bychom říci další kout Bechyně byl pěkně upraven, vzniklo další místo,
které lahodíoku.
Leč vynalézavost některých občanů nezná mezí. O cojde?
Kanalizační sběrač u říčky Smutné je chráněn proti poškození tzv.
gabiony (drátěné koše naplněné kamením). Tyto gabiony jsou zároveň
ochranou proti záplavám v této části Bechyně. Prostor mezi kamennou
zdí z gabionů a říčkou Smutnou je ale pro někoho také místem, kam je
možné vyvážet odpad ze zahrad, a to zejména větve z jarní prořezávky
stromů apod.
Chtěl bych proto všem občanům připomenout, že město Bechyně
nevybudovalo v těchto místech novou skládku, město Bechyně zde
vybudovalo novou kanalizaci, která má zlepšit č istotu povrchových vod,
která má přispět ke zlepšení životního prostředí. Nekažme to.

Jaroslav Matějka

Z jednání mìstského zastupitelstva
dne 15.4. 2002

Regulaèní plán zóny pro služba podnikání a obchod

Smìnaa pøevodpozemkù

Prodej bytù

Nabídka inženýrských a investorských služeb

Rozhodnutí o prodeji pozemkù

Zastupitelstvo schválilo regulaèní plán zóny proslužby, podnikání aobchod v lokalitìmezi
silnicí na Senožaty a silnicí vedoucí na Lišky (za provozovnou Jitex). Závazná èást
regulaèního plánu vymezuje základní uspoøádání území (funkèní využití jednotlivých
ploch) s limity využití, vyjádøeném v regulativech. Schválený plán je k nahlédnutí naMìÚ.

Trojsmìna pozemkù mezi Mìstem Bechynì, manželi Èerných a spoleèností MaK
s.r.o.Bechynì umožní zajištìní odpovídající pøíjezd k ÈOV v souvislosti se stavbou
kanalizaèního sbìraèe. Dojde k rozšíøení pøíjezdové komunikace k ÈOV a umístìní
odlehèovacího zaøízení v této lokalitì.

Zastupitelé stanovili podmínky prodeje, za kterých budou mìstské byty nabídnuty
souèasným nájemníkùm.Podrobnosti viz. strana4.

Zastupitelùm byla pøedstavena nabídka realitní kanceláøe na provedení inženýrských
èinností a investorských služeb pøi pøípravì výstavby technického vybavení obytné zóny
Bechynì vymezené regulaènímplánem schváleným v loòském roce. Bylo rozhodnuto dále
pracovat s realitní kanceláøí napøípravì smlouvy, která bude projednána na dalším jednání
zastupitelstva.

Schválen prodej èásti pozemku, pøiléhající k nemovitosti èp.603, manželùm
Panochovým. Pozemek tvoøí souèást oplocenézahradyu tohotodomu.
Smìnou pozemku v k.ú Hvožïany s manželi Hladkých získává Mìsto Bechynì pozemek
na kterém se nachází veøejná cesta za pozemky, které již dlouhodobì užívali manželé
Hladkých jakopøedzahrádku.
Neschválen zámìr prodeje pozemku p.è.872/16 v k.ú.Hvožïany na nìmž je postavena
rekreaèní chata o který jejímajitel požádal. Jedná se o lesní pùdu.
Odsouhlasen prodej èásti pozemku p.è.932/4 ( 1 m2 ) v k.ú Bechynì manželùm
Bílkovým,kterábyla vlivemchybného rozmìøení stavbyneúmyslnì zastavìna.
Schválen zámìr prodeje èásti pozemku p.è.595/3 v k.ú.Bechynì. (Lokalizace pozemkù je
patrná nasnímcích zmapyvyvìšená naúøednídesce.)
Zastupitelstvo rozhodlo o nepøijetí nabídky p Hladkého na odprodej èásti pozemku
è.par.22/1( na pozemku je vybudován rybníèek ) a pozemku è.par.23/1 ( pøíjezdovácesta
aèást høištì v Senožatech)v k.ú.Senožatyu Bechynì.
Schválena smìna pozemku p.è.664/6 v k.ú.Bechynì z majetku Mìsta Bechynì za èást
pozemku p.è.645 v k.ú.Bechynì, který je majetkem soukromé osoby. ( Jedná se o
pozemky na Plechamru.) Touto smìnou se zajistí vstup na pozemky mìsta a dalších
soukromých osob.
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FRANTIŠEK JOSEF SLÁMA
Bechyňský děkan, národní a zemědělský buditel /nar. 16. 5. 1792 v

Bojenicích, zemř. 5. 8. 1844 v Mariánských Lázních/.

V lázních hledají lidé ztracené zdraví, nìkdy tam však nacházejí i konec své životní
pouti. V Mariánských Lázních potkal tento osud Františka J. Slámu, dìkana
bechyòského, v roce 1844. Pøijdete-li na mariánsko-lázeòský høbitov v pøekrásném
lesnímprostøedí, najdeteblízko uhlavního vchoduhrob, jehož køíž nese tento nápis:
Zde odpoèívá v Pánu zesnulý František Josef Sláma, dìkan bechyòský, zemøel 5. srpna
1844. Hledáš-li kde èeské klenoty, jeden z nich spoèívá zde, klenot totiž vzácné osvìty,
vìrný Bohu, vlastisvé.

Slámovi náležíèestnémísto mezi knìzi-vlastenci,které mìl èeský národv 1. polovinì
19. století, náleží mu bezesporu i pøední místo mezi zemìdìlskými buditeli ujaømeného
selského lidu. Sláma byl jedním z knìží, kteøí se neomezili ve svém pùsobení jen na
kostel, kazatelnu a farníky, ale kteøí každým nervem byli co nejtìsnìji spjati s celým
životem lidu, z nìhož vzešli a o jehož národní, hospodáøské a kulturní povznesení se
starali všemi silami a prostøedky. Ve Slámovi vykrystalizovaly všechny dobré povahové
složky jihoèeského zemìdìlského èlovìka: houževnatost a neústupnost, pracovitost a
neúnavnost, støídmost a šetrnost, neoblomnost a neohroženost.

F. J. Sláma se narodil 16. kvìtna 1792 v Bojenicích u Bernartic na Táborsku (okr.
Písek). Jako nadaný synek malého sedláka studuje na nìmeckém gymnáziu v Èeských
Budìjovicích a po absolvování v r. 1808 jde na tøi roky studovat filosofii do Prahy. Tam
jeho milovaným uèitelem náboženství je B. Bolzano. Seznamuje se s V. Hankou a
Krameriùv „Hlasatel“ je hlavním zdrojem národního uvìdomìní. Po skonèení
filosofických studií studuje teologii v Èeských Budìjovicích a v r. 1815 je vysvìcen na
knìze.

Jako kaplan pùsobí na zámku zelenohorském v Nepomuku /1815-1818/, v
Prachaticích /1818-1825/ a na Orlíku /1825-1832/, v letech 1832-1840 je faráøem v
Chráš�anech a v posledních ètyøech letech jeho života /1840-1844/ je dìkanem v
Bechyni.

Místa jeho pùsobení jsou zatìžkávací zkouškou pevné národní páteøe Slámovy.Všude
se nìmèí a zámeckým pánùm senechce líbit kaplan, který nesmlouvavì nabádá k lásce k
èeskému jazyku, jenž páni odsoudili k vymøení. Slámovo vlastenecké úsilí je jeho
církevními nadøízenými pøijímáno jako „nevèasná horlivost“ a „novotáøské myšlenky“.
Zámecká knìžna na Orlíku žádá na Slámovi, aby vyuèování ve škole i služby boží konal
nìmecky jako jehopøedchùdci. Nepatrný kaplánek však odpovídá:“V té vìci se zachovám
dle svého svìdomí a nadto nemohu jinak èiniti“. Nerespektuje pøíkaz knìžnin a doškoly i
do kostela zavádí èeštinu. Nepokrytì sehlásí k prostému selskémulidu, vznìcuje a živí v
nìmnárodní vìdomí, radí, pouèuje, nabádá a pomáháslovy iskutky.

Kromìsvé literární èinnosti v „Èasopise èeskéhomusea“, v „Èasopise pro katolické
duchovenstvo“ a „Kvìtù“z oborucírkevní i národní historie, vydává spis „Obrazminulosti
starožitného mìsta Prachatic“ r. 1838. V místech svého pùsobení zakládá obecní
knihovny aètenáøské spolky, pronìž opatøuje èeské èasopisya èeské knížky, kterých bylo
tenkrát poskrovnu. Pøekládá z nìmèiny, píše pedagogická pojednání ve snaze zkvalitnit
výchovu i výuku venkovskémládeže.

Sláma, jako všestrannì dobrý znalec venkovského života a zemìdìlského lidu,
nespokojuje se jen církevní a vlasteneckou èinností. Ví, že lid je tøeba povznášet i
hospodáøsky, radou i pomocí mu úèinnì pomáhat ve všech jeho denních starostech,
prakticky zlepšovat jeho bìdný stav, napøed položit grunty k hospodáøské síle a na nich
bezpeènì budovat gruntykulturní a národní. Vidí, že je nutnéz kazatelny a od oltáøe jít do
chalup, radit, pouèovat a hospodáøsky osvìcovat a urychlovat onen revoluèní pøevrat,
který nastupoval v zemìdìlské výrobì: pøechod od starého hospodáøství trojhonného
/trojstranného/ s úhorem k hospodáøství støídavému, ètyøhonnému s okopaninami a
jetelovinami a bez úhoru.Byl to pøechodod hospodáøské soustavy, která v našichkrajích
vládla témìø deset století a pøi níž 1/3 výmìry všech polností ležela ladem, kdy se
nepìstovaly brambory a jeteloviny a lidé i zvíøata èasto trpìli hladem. O všech tìchto
vìcech psal v Èasopisu èeského musea a z kazatelny i mimo kostel šíøil to, èemu se
pozdìji odbornì øíkalo zemìdìlský pokrok. Rolníky zvláštì nabádal k pojiš�ování proti
živelným pohromám,ohni, pádudobytka apod.

F. J. Sláma byl synem kraje, kde už je v krvi pamatovat na „zadní kola“. Když byla
zøízena Èeská spoøitelnice, nejenže nabádal k ukládání úspor rolníky, øemeslníky aèeleï,
ale on jakovždy nezùstával v pùlicesty ajen u teorie, ale prakticky ukazoval, jak se to dìlá;
sbíral ochotnì penìžní èástky vkladatelù a sám je posílal do Prahy nebo od svých
známých jenechával ukládat.

Mùžeme ho také pokládat za duchovního otce našeho prvního zemìdìlského
èasopisu. Už v roce 1830 ve svém pojednání „ O štìpaøení v Èechách“ v Èasopise
èeskéhomusea volá po nauènémèasopise provenkovský lid, „ve kterémbyse pøedevším
promlouvalo o vìcech hospodáøi venkovskémuužiteèných apotøebných, kterým by takto
vyplòovala pozùstávající mezera u vzdìlání Èecha prostého,..“ V roce 1836 vypracovává
podrobný program navrhovaného èasopisu a po dlouhém dopisování a vyjednávání,
které zabraly mnoho èasu a energie Slámova života, pøikroèila c. k. vlastenecko-
hospodáøská spoleènost v r. 1838 k vydávání èasopisu, který nesl název „Ponauèné i
zábavné listy pro polní hospodáøe a øemeslníkyv Èechách“.

Sláma se však dožil velkého životního zklamání. Jeho návrhy o vìcném obsahu
èasopisu spoleènost nerespektovala a nový èasopis byl sice tištìn èesky, ale byl jen

èeským pøekladem nìmeckého èasopisu. Vycházel mìsíènì do r. 1847 a po rùzných
pøejmenováních zaèal od r. 1856 vycházet pod názvem „Hospodáøské noviny“. Ty našly
tisíce ètenáøù navenkovì apodnìcovaly prohospodáøský pokrok.A tak seSlámùvprojekt
uskuteènil až 12 let po jeho smrti.

Po svém zklamání chtìl jako náhradu dát do rukou zemìdìlskému lidu vhodné
hospodáøské spisy. Jejich autory byli zpravidla knìží. Spisy mìly ráz obsáhlé povídky,
kde se v zábavné formì stavìly ètenáøùm pøed oèi pøíklady vzorného náboženského
života, poctivé práce a lásky kbližnímu a souèasnì i nové smìry úspìšnéhohospodaøení.

Bechyòský dìkan se rozhodl hneddvakrát: jeden takový spis pøeloží, jiný sám napíše.
V nìmèinì psaný spis Josefa Mejstøíka, dìkana svìtelského „Izidor, sedlák Lhotský“
pøeložil a upravil, ale vyšel až po jeho smrti v r. 1845. Vlastní knížka Slámova „Jaroslav
Myslík z Nedbalic“, na níž horlivì pracoval až do své smrti, nevyšla už nikdy a zatím ani
nedokonèený rukopis nebyl nalezen.

F. J. Sláma byl èlovìk zlatého srdce. Jeho ruka zùstávala otevøená pro všechny
potøebné, zvláštì pro studující mládež. I jeho poslední vùle mluvila za nìho po smrti:
jmìní odkázal chudýmasvoji knihovnu ètenáøskémuspolku vBechyni, který založil.

Dne 30. 6. 1888 byla na dìkanském domì v Bechyni slavnostnì zasazena do zdiva
deska napamátku F. J.Slámy.

Tímtomedailonemvzpomínáme 210. výroèí narození F. J. Slámy.

Obsáhlejší text je k dispozici vMìstské knihovnì vBechyni.

Vážení ètenáøi,vždy nás potìší Vaše ohlasy na èlánky vMìstském zpravodaji, a� jde o
doplnìní neboopravy textù.

Z pozùstalosti uèitelky Obecné školy v Bechyni pí. Svatkové a materiálù Dr. Ing. Václav Kálala sestavil
Josef Zunt

A.Plachtová

OHLASY

V loòském kvìtnovém èísle vyšel medailon o Stanislavu Kozákovi /proslulý hlasatel
èeského rozhlasu hlavnì v období Pražského povstání r. 1945/, kde bylo mnoho „bílých
míst“. Díky paní Tupé zBechynì seozvala paníHelena Kozáková, vdova po St. Kozákovi, s
doplòujícími informacemi.

Po St. Kozákovi se zachoval deník, kam si peèlivì zapisoval dìní z rušných dní
Pražskéhopovstání roku 1945:

Jak již jsmepsali, „odplatou“ za hrdinství bylo Kozákovo propuštìní z rozhlasu i zákaz
pobytu vPraze /21. 2. 1948/.

V r. 1946 uzavøel Kozák své první manželství, se svou ženou v r. 1948odešel do Telèe
/ne do Tøebíèe, jak bylo uvedeno/, mìl dvì dìti, dceru Evua syna Pavla. V r. 1950 si vzal k
sobìmaminku,o kterou se vzornì staral až do její smrti /asi v r. 1963/.

Po nìkolika„tvrdých“ zamìstnáních pracoval v n. p. Interiér; jako zamìstnanec tohoto
podniku mohl v druhé polovinì šedesátých let pøesídlit do Prahy, ovšem bez nároku na
byt. Pomohli mu pøíbuzní, kteøí mu poskytli jeden pokoj. To už byl rozvedený a na
setkáních s bývalými spolupracovníky poznal svou druhou ženu Helenu, která v dobì
povstání se svou sestrou Evou Schneiderovou pomáhala partyzánùm. Nosily jim i pøi
nìmeckémostøelování jídlo na Olšanské høbitovy. Vdubnu1971 se sní oženil.

Svému pøíteli JanuWenigovi St. Kozák øekl: „Víš, na to, že èlovìk dìlal spolu kousek
historie, na to je hrdý. Ale je to snad kuspochopitelné lidské hrdosti. Opravdu, jen pro ten
jediný den stáloza to žít“.

Po tìžké nemoci zemøel 23. 5. 1981.

Ještì o jeho bratru Antonínovi /nar. 1909/: vystudoval teologii ve Velké Británii, odešel
jako misionáø-školní bratr do Barmy, odkud po komunistické puèi odešel do Hong-
Kongu, kde pùsobil až do své smrti v èervnu 1990.Miloval své èínské žáky a vìnoval se
jim celousvouduší.Nìkolikrát navštívil svou vlast, i Bechyni.

„Pondìlí 7. kvìtna 1945 Brzo ráno jsme odešli do rozhlasu, kde jsme se dohovoøili o
Husovì sboru. Vzali jsme si gramodesky a nìkteré pøístroje, ihned jsme zahájili práce pod
vedením ing. Jelínka, zabavili jsme auto, vozili z rozhlasu vše potøebné, pøivedli písaøky
pro psaní na stroji. Zavolal jsem Manèala, ten pøišel, Disman také. Egem organizoval s
dìvèaty zásobování a Šimandl zase obranu. Tamìjší faráø nám dal k dispozici všechny
místnosti, pøidalo se knám nìkolik technikù a úøedníkù, zkrátka v Husovì sboru pracoval
každý, kdo mìl ruce…Vysílali jsme na kùru, pozdìji pøi ostøelování z krytu, dokonalá
spolupráce asi 35 lidí…“

„Úterý 8. kvìtna 1945 Strach, aby námnerozbili stanici, ostøelování. Veèer pøišel dr.
Štorkán hlasatel. Už jsemnemohl témìømluvit.

Støeda 9. kvìtna 1945 Ve 4.15 hod. soukromá zpráva, kterou jsem dostal z Vokovic!
Sovìtské tanky v Praze!… S kolegou Manèalem jsme ohlásili s plným zadostiuèinìním
kapitulaci Nìmecka, vítìzný vstup Rudé armády. Veèer v 19. hod. jsme odevzdali vedení
rozhlasu do staré budovy. V Husovì sboru zakonèil Manèal, ve Stalinovì tøídì jsem
odevzdal program já…Všichni vydrželi do krajnosti, nikdo nezklamal, protože vìøil a
nepoèítal, co tovynese!“

Pamětní deska na děkanském domě



Otevřeno denně: Po - Pá 15.00 - 17.00, So - Ne 14.00 - 17.00
Pořádá Centrum AČR. Vernisáž 23. 5. v 17 h. Výstava potrvá do 31. 5.

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

Čtvrtek 16. května / 19.00 hod. / Malý sál / Vstupné: 30,- Kč
Všichni máme svá přání a touhy, své cíle a představy. Toužíme po
štěstí a chceme úspěšně zvládnout svůj život. Na to však potřebujeme
dostatek sebevědomí, síly a schopnosti prosadit se. A to všechno je v
nás. Jsme schopni to zvládnout! Můžeme rozhodovat o svém životě
a své budoucnosti. Sami jsme tvůrci své životní cesty. Krásným
okamžikem v životě člověka je, když pochopí, že nic se nemění tak,
jako on sám. Jeho život se změní, když se změní jeho nitro. Každým
dnem se můžeme učit a růst. Ke změně dojde, když se stane tím, co
jsme, a ne když se pokoušíme stát, tím čím nejsme!
Klíčem k úspěchu je, abychom dokonale poznali své nitro. K tomuto
poznání nám velmi dobře poslouží n u m e r o l o g i e.
Kvalita čísel nebo skupiny čísel v datu narození vytváří neviditelnou
sílu či vibraci, podobnou neviditelnému elektrickému náboji. Vlastní
vibrace vidět nemůžeme, ale můžeme sledovat jejich projevy.

( Varhany a sbor ) Vstupné:
40,- Kč, děti 20,- Kč / Tento kanadský sbor z Vancouveru je účast-
níkem festivalu "MUSICA SACRA PRAGA".

Úterý 7. května / 17.00 hod. / Klášter /

Středa 22. května / 19.30 hod./ Velký sál

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK!
Vstupné: I. místa 110,- Kč, II. místa 90,- Kč,
III. místa 70,- Kč /
Klasik českého bigbítu Vladimír Mišík se stal již
za svého života legendou. Jeho písně "Variace
na renesanční téma" (" Láska jako večernice..."),
"Sladké je žít" či "Stříhali dohola malého chla-
pečka" zlidověly a ač vznikly před mnoha lety,
dodnes je (rádi) slýcháme z rádií či nosičů. Na
rozdíl od různých našich "hvězd", které pohasnou

Sobota 4. května / 15.00 hod. / Velký sál / Vstupné: 20,- Kč /
Divadelní soubor "HEČ" z Milevska zve rodiče s dětmi na pohádkovou
veselohru.

Pondělí 6. května / 17.00 hod. / Malý sál KD / Květnové setkání
pamětníků a přátel města Bechyně nejen nad mapou, ale i nad vzpo-
mínkami. Téma setkání jsou zelené plochy v Bechyni. K inspiraci nám
pomůže promítání filmu o zelených prostranstvích v Paříži.

Neděle 12. května / 15.00 hod./ Přísálí KD / Program pro maminky
připravila Mateřská škola "Na Libuši" a ZUŠ Václava Pichla v Bechyni.

Pátek 10. května / 09.00 hod. / Prostory Kulturního domu
Přehlídky se zúčastní 70 dětí z celého kra je. Recitátoř i jsou roz-
děleni do čtyř kategor ií. Vítězové z druhé až čtvrté kategorie
postupují na celonárodní přehlídku , která se
bude konat 14. až 20. června 2002 v Trutnově.

"Dě tská scéna"

Čtvrtek 16. kvě tna / 18.00 hod. / K lubovna Kulturního domu

Čtvrtek 23. května až neděle 26. května / Prostory KD a okolí /
Tuto akci připravilo Velitelství sil územní obrany Tábor, Centrum
kultury Armády České republiky Vyškov, Město Bechyně, Armádní
divadelní sekce a Kulturní dům Bechyně.
Program přehlídky je uveden v barevné příloze.

Středa 1. května v 17.00 hod.
Louka v parku Přátelství
Maturanti SPŠK zahrají poslední před-
stavení svých inscenací
a .
Bude-li pršet, vše se přesune do KD.
POZOR! Nevylučujeme, že se účastníci
stanou svědky senzačního odhalení
"Barevné parády" tentokráte bez Dády.

"POHÁDKY"
"ZACHRAŇTE VOJÍNA KUŘÁTKO"

Kulturní dům Bechyně hledá pracovníka do Galerie
U Hrocha s pracov ní dobou (viz. Otevřeno denně... )
Bližší informace v kanceláři KD nebo na tel . číslech KD.

stejně rychle jak vzplanuly, se Mišík udržuje v popředí zájmu diváků
již nejméně dvacet let. Prodejnost jeho alb je stabilní a na každém
je aspoň jeden opravdový hit.
Současné obsazení: - zpěv, kytara,

- cello, - kytara, - housle, -
baskytara, - bicí.

Vladimír Mišík Jaroslav Nejez-
chleba Pavel Skála Jan Hrubý Jiří Veselý

Jiří Zelenka

mailto:kdbech@mbox.vol.cz


Stavební úřad informuje
Další zima je již za námi. Zaèíná jaro a všichni máme po dlouhé zimní pauze chu� zaèít
obnovovat své byty a své domy. Nìkomu staèí vymìnit záclonu, nìkdo si koupí nový
koberec a jsou i tací z nás, kdo by si chtìl místo starého umakartového jádra vyzdít jádro
nové, novì obložit a zaøídit novými zaøizovacími pøedmìty (vanou, umyvadlem a WC).
Tento malý èlánek by mìl trochupomoci právì tìm, kdo by si rádi sami jako nájemníci v
bytovém domì,mìstskémnebodružstevním, zmìnili tváø bytových jader.
Nejprve je tøeba siuvìdomit, že dùmmásvojí konstrukci a ta je navrženanaurèité zatížení.
Každé další zatížení konstrukce by mohlo mít vliv na stabilitu celého bytového domu.
Bytová jádra z umakartu jsou sice nepìkná, ale z hlediska zatížení velice lehká. Jsou
poskládaná jak kostièky z Lega pìknì na sebe. Žádný z materiálù, který se v souèasné
dobì používá ve stavebnictví, není stejnì nízké hmotnosti. I pøes vyšší váhu materiálù je
možné souèasné jádro nahradit novým zdìnýmzaurèitých podmíneka to :
1) nejdùležitìjší je mít souhlas s plánovanými zmìnami v bytì od majitele bytu; majitel
nebo správce si urèují podmínky, za jakých bude pøestavbamožná.
2) dále je tøebamít zpracovaný projekt od oprávnìné osoby , který pøesnì urèí, kdebudou
vyzdìny nové pøíèky, z jakých materiálù, jaké zatížení bude na stropní konstrukci a ve
spoluprácise statikemurèí podmínky pøestavby.
3) další kroky vedou stavebníka na stavební úøad, kde požádá o stavební povolení; k
žádosti pøiloží 2x projektovou dokumentaci, souhlas vlastníka nemovitosti; firmu, která
provede stavební práce nebo osobu, která bude vykonávat odborný dozor na stavbì,
pokudbudou stavební práce provádìnysvépomocí.
stavební úøad vede øízení o povolení stavby, pokud je vše v poøádku je vydáno stavební
povolení; po nabytí právnímoci je jižmožno zaèít se stavebnímipracemi
4) po dokonèení stavby je povinnost stavebníka požádat o kolaudaci stavby, bez
kolaudacenenímožnédokonèenou stavbuužívat.
Vzhledem k rozsahu stavebních prací pøi vyzdívání bytových jader je úøední postup co
nejvíce zjednodušen. V bytovém domì je více bytù a není možné, aby ostatní nájemníci
doplatili nanekázeò nìkterého znich. Základnípravidla pøi výstavbì je tedynutné dodržet
vždy.
Ještì slovona závìr. Stavební úøad každémustavebníkovi rádvše vysvìtlí aporadí.

Jana Šibalová, referent odboru výstavby a ŽP

Co k této fotografii dodat?
Komutentostromek mohl překážet natolik, že ho musel zlomit?
Obava ze stínění do oken nepřichází v úvahu, rostl u silnice dále než
10 metrů od oken a jeho kulovitá koruna by ani v budoucnu mnoho
stínu nenadělala. Nebo si snad kdosi chtěl dokázat svoji sílu? Je to
smutné zničit stromek se zapěstovanou korunkou, jehož nákupní
cena se pohybujekolem2.500,-Kč.
V sídlišti Na Libuši byla v roce 1998 vysázena alej javorů s kulovitou
korunou. Aby byla alej ucelená, bylo později dosazeno 5 stromků. Z
těchtopěti je již druhý nenávratně zničen.

Ing. Blažková, MěÚ Bechyně

Místní poplatek za provoz systému shromažïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování

komunálních odpadù
(poplatek za komunální odpad)

V souladu s obecnì závaznou vyhláškou Mìsta Bechynì è.2/2001má každá fyzická
osoba, která má v obci trvalý pobyt, povinnost platit poplatek za komunální odpad. Za
domácnost mùže být poplatek odveden spoleèným zástupcem, za rodinný nebo bytový
dùmvlastníkemnebo správcem.
Dále polatek za komunální odpad platí fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
urèenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbì vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek spoleènì a nerozdílnì, a to ve výši poplatku odpovídající poplatku za jednu
fyzickouosobu.
Sazba poplatkuèiní 410,- Kè.Poplatek je splatný nejpozdìji do 31.5. bìžného roku.
Poplatníci, kteøí mají hlášen trvalý pobyt v nájemních domech Mìsta Bechynì, v pøípadì,
že tento poplatek již nezaplatili v hotovosti do pokladny Mìstského úøadu Bechynì,
budoumít poplatek zahrnut dopøedpisu nájemnéhoza kvìten.
Ostatnímpoplatníkùmjiž bylysloženky rozeslány.
Upozoròujeme, že poplatek je splatný do 31.kvìtna 2002 a nebude-li poplatek zaplacen
vèas nebo ve správné výši, vymìøí správce poplatku vždy poplatek platebním výmìrema
mùže zvýšit vèas nezaplacenýpoplatek až o 50% .
V pøípadì správy místního poplatku se postupuje podle zákona è.337/1992 Sb. o správì
daní a poplatkù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, pokud zákon è.565/1990 Sb. o místních
poplatcích ve znìní pozdìjších pøedpisù, nestanoví jinak. Tzn. že poplatek je vlastnì
forma danì a tento poplatek senevyúètovává.

Ing. Radka Bosáková, vedoucí finanèního odboru MìÚ Bechynì

ŽIVOTNÍ JUBILEA
KVĚTEN 2002

87 let Měšťanová Alžběta
81 let Dvořák Josef
80 let Lososová Věra, Štrossová Marie,

Havlová Milada
79 let Skalák Josef, Hynková Věra,

Sobíšková Miloslava
78 let Korbel Ladislav, Vosecká Anna,

Hajská Anna, Jindráková Helena
76 let Veselý Miroslav, Bartoňová Marie
75 let Ing. Karlík Stanislav, Konvalinková Jiřina

GRATULUJEME
Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

Prodej bytù v Bechyni

ZastupitelstvoMìsta Bechynìse na svém zasedánídne17. dubna2002 znovu vrátilo k
záležitosti prodeje bytù a zámìr prodeje bytù schválilo. Nájemníkùm budou nabídnuty
ke koupi byty v tìchto domech:

Do prodeje nejsou zaøazeny byty v domech na sídlišti Na Libuši (kromì panelových
domù) a byty na sídlišti naObráncùmíru.

Prodej bytù se uskuteèní podle zákona è. 72/1994 Sb. o prodeji bytù ve znìní
pozdìjších pøedpisù. Nájemcùm budou tedy nabídnuty k prodeji jednotlivé byty. Kupní
cenybytù stanovilo zastupitelstvo ve výši 50%z odhadní ceny bytù, pøièemž pøi výpoètu
ceny se bude vycházet ze znaleckých posudkù, které byly poøízeny pro zamýšlenýprodej
bytùjiž v roce 1999. Kupní cenaje splatná nejpozdìjido 6mìsícù odedne uzavøení kupní
smlouvy s tím, že ale minimálnì polovina kupní cenymusí být uhrazena pøed samotným
podpisem kupní smlouvy. V pøípadì, že kupující uhradí celou kupní cenu v hotovosti
pøed podpisem kupní smlouvy, poskytuje se sleva z kupní ceny ve výši 5%. Pøed
uzavøenímkupní smlouvymusímít kupující uhrazenyveškerézávazky vùèiMìstu.

Vlastní realizací prodeje bytù je povìøena firma ing. Vladimír Slabý - FIRES,
Pelhøimov. Tato firma pøipraví veškeré listiny a dokumenty, které jsou potøebné pro
prodej bytù. Pøedpokládáme, že koncem mìsíce kvìtna bychom zaèali rozesílat
nájemníkùmtzv. nabídky.Každýz nájemníkù, jehož byt mubudenabízen kekoupi, obdrží
nabídkudovlastních rukou. Nabídka jeve svépodstatì návrhemkupní smlouvy nakoupi
bytu. Nabídka bude obsahovat, kromì podstatných náležitostí kupní smlouvy, všechny
informace o nabízeném bytu a trvá po dobu 6-ti mìsícù ode dne jejího doruèení.
Souèasnì s nabídkou obdrží nájemníci i pozvání na schùzku s firmou ing. Slabý.
Smyslem aúèelemtìchtoschùzek je objasnit pøípadným zájemcùmvše, cose koupìbytù
týká. V této 6-ti mìsíèní lhùtì má nájemník právo se rozhodnout, zda byt koupí za
nabízených podmínek nebo zda nekoupí a zùstane dál v bytì bydlet na základì stávající
nájemní smlouvy.

V souèasné dobì Mìsto ve spolupráci se spol. BYTENES Bechynì spol.s r.o. a s
firmou ing. Slabý pracuje na aktualizaci všech potøebných podkladù pro to, aby mohli
všichni nájemci obdržet nabídkunejpozdìji dozaèátkusezóny dovolených aprázdnin.

Závìrem bych ráda zdùraznila, že Mìsto Bechynì byty ke koupi nabízí. To, jestli
nájemník tuto nabídku pøijme, závisí jen a pouze na jeho svobodném rozhodnutí, ke
kterému dostane od Mìsta resp. firmy ing. Slabý potøebné informace a mák dispozici 6
mìsícù èasu.

dùm èp. 162, dùm èp. 165, dùm èp. 166, dùm èp. 168, dùm èp. 207, 208
dùm èp. 212, 213, dùm èp. 719, 720 dùm èp. 721, 722, dùm èp. 755, 756,
dùmèp. 757, 758, dùm èp.824, 825, dùm èp. 826,827, dùm èp. 828, dùm
èp.909, dùm èp. 910,dùm èp. 911, dùmèp. 912, dùm èp.913, dùm èp. 914,
dùmèp. 915, dùmèp.916, dùm èp. 917,dùm èp.918a dùmèp. 919.

JUDr. Anna Hrušková, vedoucí majetkového a právního odboru



Milí občané Bechyněa návštěvníci klášterní zahrady

vás zveme na 1.společné setkání
V zahradě.

Lena Härtl

Rodrigo
Ferreira

„John Walbank

,
klášterní zahrada pro vás bývá otevřená od dubna do

listopadu, často do ní chodíte vy i lázeňští hosté a turisté. Zahrada by
však mohla vypadat a fungovat lépe a jinak a i vy byste tam mohli být
spokojenější.

V minulém roce došlo k upravení majetkoprávních vztahů u
kláštera a klášterní zahrady. Majitelem je nadále řád františkánů,
správcem nadace Conventus a do dlouhodobého pronájmu ji
získala ZUŠ V.Pichla. Zahrada zůstane nadále přístupná veřejnosti i
místem konání kulturních programů.

Občanské sdružení Klášter, které organizuje řadu aktivit
také v klášteře a klášterní zahradě (mimo jiné renovaci rajského
dvora, terasových zahrad nebo oslavy loňského 500.výročí
kláštera), získalo letos grant na úpravu klášterní zahrady. Nyní máte
jedinečnou možnost osobně přispět k výsledné podobě zahrady.

Co nejsrdečněji
Záleží nám na tom, aby se zahrada proměňovala podle

vašich přání, zkušeností, dílčích nápadů i pomoci při jejich
realizování.

Setkáni se bude konat v klášteře a klášterní zahradě v úterý
21.května od 17 hodin. Připravujeme pro vás program. Podrobnější
informace se dozvíte zplakátů veměstě.

Nápady kpřemýšlení o zahradě jsou:
Co ano; proč do zahrady chodím a kam, co by mělo zůstat

nebose změnit jen málo.
Cone: coby semělo změnit úplně.
Conového: comi v zahradě chybí.
Grant pro úpravu zahrady poskytla Nadace Via a Česká

spořitelna ve výši 210 000,- Kč. Další finanční nebo materiálové
prostředky přislíbily: Město Bechyně, ZUŠ V.Pichla, OS Klášter,
Kulturní dům v Bechyni, zahradnictví Beneš, Lesy Bechyně, K+K
Poker s.r.o. a firma Actum. Pobyt zahraničních studentů je plně
hrazen z programu Evropské unie.

Těšíme se na vás

LÍPY V KLÁŠTERNÍZAHRADĚ
O zahradu je nutné pečovat a platí to i o vzrostlých stromech.

Zejména je třeba odstraňovat staré a suché větve, aby svým pádem
někomu neublížily. Během jednoho dubnového víkendu byly takto
odborně ošetřeny tři ze čtyřech našich nádherných lip v klášterní
zahradě. Ošetření provedl stromolezec Milan Jelínek, který pečuje
mimo jiné o historické stromy v zámeckém parku na Sychrově, v
Litomyšli i jinde a k námdo zahrady se ještě vrátí.

DOBROVOLNÍCI ZEVROPY
Do projektu ZAHRADA se zapojí také tři studenti z

Německa, Portugalska aAnglie. Začátkem dubna přijeli do Bechyně
na pozvání Občanského sdružení Klášter v rámci programu
Evropské Unie Evropská dobrovolná služba a zůstanou tady šest
měsíců. Budou pomáhat s organizací projektu ZAHRADA, s
programem a přípravou jednotlivých setkání a stejně jako vy, budou
vymýšlet, navrhovat a pomáhat při realizaci nové podoby klášterní
zahrady. Potkáte je nejen na setkánícha ve městě, ale také na všech
akcích připravovaných Občanským sdružením Klášter a ZUŠ
V.Pichla.

Evropská dobrovolná služba je program Evropské unie.
Jedná se o neformální vzdělávání (není to studentská stáž, ale ani
brigáda), kdy mohou mladí lidé dobrovolníci - v Evropě poznat
novou zemi, kulturu, naučit se jazyk a získat nové zkušenosti. V
rámci stejného mezinárodního projektu OS Klášter vycestoval také
jeden student ZUŠ V.Pichla: šest měsíců v Portugalsku stráví Jan
Vondra.

Dobrovolníci pro Bechyňský zpravodaj napsali:
„Jmenuji se , jsem z Německa, z Brém. Loni v

říjnu jsem začala studovat filozofii a religionistiku na univerzitě v
Brémách. Zajímám se o umění a fotografii. Minulý rok jsem se
zúčastnila mezinárodní fotografické dílny. Bechyni jsem si vybrala,
protože mne zaujalaČeská republika a zajímám se o práci ve škole.
Myslím, že je dobré, když škola, kulturní dům a lidé z Bechyně
pracují dohromady.“

„Jsem z Portugalska a jsem umělec. Jmenuji se
a je mi 23 let.Těším se na pobyt ve vaší zemi adoufám, že ji

lépe poznám.“
. Jsem sochař z Edinburghu a člen

organizace, která se jmenuje Edinburgh Sculpture Workshop (
), kde jsem minulý rok pracoval. Projekt ZAHRADA

je pro mne první příležitost účastnit se veřejného projektu od
ukončení vysoké školy. Těším se na práci s lidmi v Bechyni. Je pro
mne velmi zajímavé být v místě, kde je historie takčitelná a jsem rád,
že sezapojím do životave městě.“

Za OS Klášter Jan Svoboda, Martina Svobodová a Olga Kupková

E.
sochařská dílna

Hospodaøení Mìsta Bechynì
za období leden prosinec 2001

Rekapitulace
Rozpočet R.schválený R.upravený

Třída 8 Financování

Kapitálové výdaje -

Příjmy:
Třída 1 - Daňové příjmy
37.646.000,- 31.191.000,- 26.492.068,04
Třída 2 Nedaňové příjmy
48.368.000,- 50.070.000,- 47.364.058,25

Třída 3 - Kapitálové příjmy
1.615.000,- 1.920.000,- 855.344,-

Třída 4 Přijaté dotace
26.092.000,- 30.027.000,- 30.031.669,70

Příjmy celkem
113.721.000,- 113.208.000,- 104.743.139,99
Výdaje :
Třída 5 Běžné výdaje
85.483.000,- 78.924.000,- 71.260.589,02

Třída 6 Kapitálové výdaje
68.924.000,- 74.970.000,- 73.018.709,90

Výdaje celkem
154.407.000,- 153.894.000,- 144.279.298,92

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních
účtech

3.700.000,- 3.700.000,- 2.418.255,09
Dlouhodobé přijaté půjčky
44.240.000,- 44.240.000,- 44.240.392,-

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček
7.254.000,- - 7.254.000,- - 7.122.488,16

Financování celkem
40.686.000,- 40.686.000,- 39.536.158,93

rozpočet 68.924.000,- po
rozpočtových změnách upraven na 74.970.000,- Kč
skutečnost 73.018.709,90 tj. 105,94 % schváleného
rozpočtu na počátku roku a 97,40% upraveného
rozpočtu.

Investièní akce mìsta Bechynì v roce 2001

Hmotné investice

Nehmotné investice

Kanalizaèní sbìraè - 66.651.320,85
Kanalizace Parkány - 105.243,-
Pozemky (nákup od J.Panocha) - 1.280,-
Pozemky (nákup od spol. Weinerberger) - 214.908,-
Pozemky (nákup od Okresního úøadu) - 19.252,-
Komunikace Senožaty - 149.878,10
Komunikace Hvožïany - 299.960,90
Komunikace spodní èást nám. TGM vè. veø.zelenì, Písecká Èechova
- 1.101.000,-
Chodníky Libušina - Písecká - 1.343.997,-
Muzeum rekonstrukce - 2.007.943,20
- projektová dokumentace - 208.645,50

Veøejné osvìtlení Písecká - Libušina - 216.849,-
Veøejné osvìtlení Záøeèí - 117.784,80
Sbor dobrovolných hasièù Bechynì
- elektrický naviják na vozidlo Praga - 69.540,-
Základní škola Školní ul. osvìtlení høištì, tìlocvièna - 99.405,10
- nástavba ZŠ - 15.000,-
Obraz litografie formátu A3 od ak. mal. J. Schenka - 2.000,-
Mìstský úøad
PC Triline Profi 4000 - 49.935,90
HP Laser Jet 4100 DTN - 85.448,80
Projektová dokumentace na rekultivaci skládky Senožaty - 89.250,-
Hasièská zbrojnice Hvožïany - rekonstrukce - 53.062,45
Hmotné investice celkem - 72.901.704,60

Lesní hospodáøský plán - 117.005,30
Celkem - 117.005,30

Ing. Radka Bosáková, MìÚ Bechynì

Informujeme občany o zprovoznění litinové pumpy na
náměstí T.G.M. s užitkovou vodou (ne pitnou!). Prosíme

o šetrné zacházení.



Pozvánka na oslavu svátku Svatého Floriána

Sbor dobrovolných hasièù v Bechyni vBechyni si dovoluje pozvat všechny spoluobèany
a pøíznivce hasièù na oslavy SVÁTKU SVATÉHO FLORIÁNA na nám. T. G. Masaryka v
první kvìtnovou sobotu 4. 5. 2002.
Pøi této pøíležitostise bude konat II. roèník soutìže hasièskýchdružstev v požárnímútoku

O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MÌSTA BECHYNÌ
Program oslav:
11.00 - 12.00 pøíjezd hasièských sborù
12.30 nástup hasièských družstev
13.00 slavnostní zahájení hasièského odpoledne
ukázkamladých hasièù vdisciplínìCTIF
hlavní soutìž v požárnímútoku, kategorieml. hasièi, ženy 2B,muži 3Bna námìstí
ukázka novéhohasièského vozidlaPRAGACAS16NTS265 vpraxi
námìtové cvièení,záchranaosobaj. ukázky
finálový souboj pìti družstev s nejlepšímèasem
pøedání cena putovních pohárùstarostymìstaBechynì

Po celý slavnostní den bude otevøeno hasièskémuzeum, otevøené v loòském rocev novì
adaptovaných prostoráchmìstského muzea. Mùžeme se pochlubit svìtovými unikáty z
historie hasièství. Pøijïte si prohlédnout velice zajímavé historické exponáty staré 300
400 let, plátìné košile ruènì šité, kožené hadice z volské kùže, odznaky, uniformy, pøilby,
první vodní dìlo vhistorii, zakládací listiny a další historicképøedmìty, ale inovinky!
Pøijïte mezi nás, prohlédnout si hasièské historické exponáty podívat se a povzbudit
mladé hasièe a hasièská družstvapøi jejich soutìžení.
Shlédnìte vozidlo, které je tady pro ochranuVašich domù a životù.

OHNI ZMAR A HASIÈÙM ZDAR
za SDH velitel hasièù v.r.

Velikonoční florbalový turnaj
Dne 28. 3. 2002 se od 9.00 hod (jako obvykle) konal v tělocvičně na
stadionu Velikonoční florbalový turnaj dívek ze 6. až 9. ročníků 2. ZŠ.
Zúčastnilo se ho celkem 34 dívek, rozdělených do sedmi družstev.
Hrálo se dvakrát tři a půl minuty. Výhry do soutěže věnovala Drogerie
Jenčíkovi.
První místo vybojovalo družstvo Samotářů z 8.A. Na druhém místě
skončilo družstvo Palačinek z 9.B a třetí místo obsadilo družstvo
Broskviček z8.B.Čtvrté místozískalo družstvo Berušek ze 7.B.
Pořadí na dalšíchmístech: 5. místo-družstvo Kočičky ze 6.A, 6. místo-
družstvo Kulový blesk ze 6.Aa 7. místo- družstvo Péráci ze 6.B.
Nejlepší střelkyní(jako minule) byla vyhodnocena Silvie Doxanská z
8.A.
Vítězům blahopřejemea na dalším turnaji nashledanou.

J.M. 6.A

Městská knihovna děkuje za dlouholetou podporu
své činnosti V.Andrejsové prodejna tiskovin a

tabákových výrobků a firmě MicroSensor.

Kanoistické závody na Lužnici
Bechyňští kanoisté po letech uspořádali oficiální závody pod
hlavičkou kanoistického svazu. Dne 7.4. v neděli se uskutečnily dva
závody ve sjezdu na Lužnici v úseku Dobronice u Bechyně - Hutě. Při
účasti deseti oddílů, odstartovalo celkem 35 lodí. Za vydatného
sněžení se na trať nejprve vydali nejmenší kajakáři. V této kategorii
zvítězil Tomáš Macášek, jako druhý byl též z domácího oddílu Ludvík
Medřický. V nejmladší kategorii žaček byla Silvie Mayerová druhá. Z
domácích závodníků zvítězil v kanoi jednotlivců Michal Háša, na
kajaku Roman Mayer a v deblkanoi dvojice Háša - Pazourek Jan ml.
Druhé místo na kajaku obsadil J. Mayer, třetí Pavel Měšťan. V kanoi
dvojic získala třetí místo dvojice Macášek - Uhlík. Tyto závody se
setkaly s velkým ohlasem účastníků a bylo rozhodnuto členy oddílu o
jejich uspořádání i v příštím roce.

Plán činnosti tenisového oddílu TJ Jiskra Bechyně
na rok 2002

Po úspěšném průběhu tenisové sezóny 2001 sestavili tenisté plán
činnosti na rok 2002.
Tenisový oddíl má 90 členů, z toho 27 členů tvoří mládež. V letošním
roce počítáme se zvýšením základny a pro informaci uvádíme
poplatky za umožnění hraní tenisu na pěti antukových dvorcích:
členové TJ Jiskra Bechyně: dospělí Kč 400,-, důchodci Kč 250,-,
dorost Kč 250,-, žactvo Kč 200,-. Přihlášky do oddílu a do tenisové
školy přijímá p. Dr. Stanislav Šmíd, tajemník oddílu, Na Libuši 640,
Bechyně, tel. 813 262, telefonna dvorce: 812 023.
Smíšená družstva oddílu budou hrát v Jihočeském krajském přeboru
I. třídya v okresnímpřeboru.
Na soupisce jsou: Ing. Martin Hlavnička, Lukáš Hübner, Ing. Milan
Šeiner, Patrik Hartl, Tomáš Hlaváček, Vendelín Wágner, Jan Simota,
Ing. Miloslav Hlaváček, MUDr. Igor Kalousek, Simona Vontorová,
Jitka Podlahová, Zuzana Folprechtová, Šárka Kohoutová, Jana
Krejčová, Václav Hemmer, Ladislav Klobása, Jan Bakule.
Žákovské družstvo:Andrea Hodková, Pavel Linha,Michal Prokop.
Rozpis krajskéhopřeboru I. smíšených družstev dospělých:
27. 4. 2002 Jiskra Bechyně - Jiskra Humpolec B
v Humpolci
1. 5. 2002 Jiskra Bechyně - Centropen Dačice v Bechyni
4. 5. 2002 Jiskra Bechyně - Slavoj Pacov v Pacově

18. 5. 2002 Jiskra Bechyně - Spartak Sezimovo Ústí v Bechyni
1. 6. 2002 Jiskra Bechyně - SK Planá v Plané

15. 6. 2002 Jiskra Bechyně - Jiskra Třeboň v Bechyni
22. 6. 2002 Jiskra Bechyně - TK Pelhřimov B v Bechyni
29. 6. 2002 o pořadí
Okresní přebor nebyl dosud vylosován.
V plánu je uspořádání těchto turnajů: celostátní 12. ročník HGO Tour
/10.-12.5.2002/, již 36. ročník tradičního lázeňského turnaje mužů
/20.7.-22.7.2002/, 3. ročník turnaje nynějších a bývalých
bechyňských hráčů /21.9.2002/, turnaj „Zbytku světa“ /9/2002/,
okresní přebor jednotlivců /9/2002/, různé podnikové turnaje během
hracího období.
V současné době připravujeme projektovou dokumentaci na
kompletní rekonstrukci tří tenisových dvorců, odpovídající povrchu na
tenisové Štvanici.Nebudou chybětani umělé tenisové lajny.
Výbor tenisového oddílu uvítá další zájemce o krásný tenisový sport.
Pro sportovce máme k dispozici ubytování v 6-ti lůžkových pokojích
přímo v tenisovémareálu.

M. Hlaváček

Pobočka České spořitelny a.s. v Bechyni
Oznamuje změnu otevírací doby od 22. 4. 2002.

Pondělí: 9-12.30 13.30-17
Úterý: 9-12.30 13.30-15
Středa: 9-12.30 13.30-17
Čtvrtek: 9-12.30 13.30-15
Pátek: 9-12.30 13.30-16

Køivonoska 2002

Dovoluji si Vás jménem poøadatelù pozvat na jeden z nejprestižnìjších závodù
historických vozidel v ÈR, který bude v tomto roce projíždìt v sobotu 11.5.2002 také
mìstemBechynì.
Bude to 32. roèníkmezinárodního veterán závodu „Køivonoska“, který poøádá VCCÈeské
Budìjovice, Federace klubù historických vozidel aÚAMK.
Pøíjezd vozidel bude mezi 12. - 13. hodinou do areálu zámkuBechynì, kde se uskuteèní
výstava historických vozidel. Start druhé poloviny závodu bude proveden v odpoledních
hodinách odhlavní brányzámku.
Vozidla, která se úèastní tohoto závodu, jsou limitována stáøím výroby do roku 1945.
Jednotlivé kategorie historických vozidel jsou testovány podle mezinárodních pravidel
FIA, FIM, FIVA a tím je zaruèena vysoká kvalita a úroveò tohoto divácky atraktivního
podniku. Pojede i vzácná kategorie motocyklù, pohánìná øemenovým pøevodem,
takzvaní „øemenáèi“.
Diváci se mohou tìšit na všechny svìtové znaèky historických vozidel. Nìkteré
nostalgicky pøipomenou zašlou slávu zaniklých svìtových i tuzemských firem a nìkteré
tovární znaèky pøipomenou, že stávající úspìchy se zaèínaly budovat již na zaèátku
minulého století.
Dìkuji za vstøícnost amožnost využít areálu zámku vedení Panství Bechynì,a.s.

Pøipravil J.Svoboda.

Podìkování

Mìsto Bechynì vyjadøuje podìkování Spoleènosti rodákù a pøátel Bechynì a dalším
dobrovolníkùm, kteøí až do bøezna t.r. doruèovali Mìstský zpravodaj.Nyní doruèováníMZ
zajiš�ujeMìÚ.

Božena Vorlová

Velikonoèní volné dny na staré škole

Již tradiènì byl Zelený ètvrtek na staré škole ve znamení velikonoèního tvoøení. Pod
vedením zkušených vychovatelek a za pomoci uèitelek si dìti mohly vyzkoušet rùzné
techniky zdobení kraslic, výrobu papírových dekoraèních ozdob, obøadního peèiva a v
neposlední øade i pletení klasických pomlázek.
Zájem byl jako obvykle veliký, pøišlo pøes 50 dìtí, které svými výrobky pøispìly k
vytvoøení velikonoèní pohodydoma.



Firma BENTEX
V dubnu letošního
roku byla ukončena
výroba v provozovně
firmy Jitex Písek v
Bechyni. To mě lo
velice negativní dopad
na zaměstnanost v
Bechyni, všichni víme,
ž e z í s k a t n o v é
pracovní místo je v
našem městě velkým
problémem.
Proto nás potěši la
zpráva firmy BENTEX
z B en e šov a n a d
Čer nou , k te rá si
bu d ovu býv al éh o
Jitexu pronajala a
b u d e z d e š í t
au t opo t ah y. Po d l e
vyjádření ředitele by
firma měla postupně
přibírat šičky, v létě
letošního roku by se
počet pracovníků měl
ustálit kolemčísla sto.

-JM-

Koupím
garáž Na
Libuši
-

0605
955288

ELEKTRO ZBOŽÍ KAŽDÝ MĚSÍC V AKČNÍCH
CENÁCH

V MĚSÍCI KVĚTNU VŠECHNY LEDNIČKY
A PRAČKY O 1000,- KČ LEVNĚJI

AKČNÍ CENY U VYBRANÝCH DRUHŮ
NÁBYTKU

Platba hotově, kartou nebo na splátky

Starší muž,
částečně
zdravotně

postižený, hledá
ženu nebo děvče
z dobré rodiny k
doprovodu na

invalidním vozíku
v době od 16.00
do 18.00 hod. v
Bechyni. Jde o 2
hodiny týdně po -
pá. Odměna Kč
50,- za hodinu.

Zájemci se mohou
přihlásit na tel č.
0602/843510 v

době od 10.00 do
12.00 hod.
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Provozní doba:

Telefon : 812631-33

Po-Pá: 7.00 - 19.00 hodin
So: 7.00 - 14.00 hodin

Cena : 5,- Kč za 1 minutu,
na permanentky sleva 20%.
Lázeňské a léčebné domy
JUPITER, Libušina 188,
Bechyně

Do JUPITERU za sluníèkem bez spìchání, zaøídíme na poèkání

Solární opalování přispívá:
k vhodné přípravě pokožky na
slunečné opalování o dovolené
pod kůží se vytváří vitamín D a vápník
dodá Vám příjemný vzhled

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
s. r. o.
e-mail:
novotny-tyn.prodejce@skoda-auto.cz
WWW:
prodejce.skoda-auto.cz/novotny-tyn

Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
Tel./fax 0334 / 732 616
Tel. 0334 / 731 513
Eurotel 0602/149 489
Oskar 0777/000 244

Ještì nikdy nebylo jaro tak veselé! Máte toti� jedineènou
šanci poøídit si vùz limitované série Fabia Fresh Edition za
neuvìøitelné jarní ceny. Vyberte si z následující nabídky ten
nejvhodnìjší model pro Vás a Vaši rodinu: model Fabia nyní
mù�ete mít u� od 229 900 Kè, model Fabia Sedan od 284
900 Kè a model Fabia Combi od 299 900 Kè. A� se u�
rozhodnete pro jakýkoliv z nich, získáte automobil
vynikajících parametrù. Neváhejte a navštivte nás!

Jarní modely Fabia Fresh Edition ji� od 229 900 Kè
ŠkodaLeasing Universal od ŠkoFINu
Pøíklady výše mìsíèních leasingových splátek
Druh vozidla Cena Záloha Mìsíèní splátka
Fabia Fresh Edition 1.0 l/37 kW 229 900 50 000 3 881
Fabia Fresh Edition 1.4 l/44 kW 259 900 70 000 4 060
Fabia Sedan Fresh Edition 1.4 l/50 kW 284 900 100 000 3 940
Fabia Combi Fresh Edition 1.4 l/50 kW 299 900 100 000 4 244
Všechny ceny jsou uvedeny v Kè vèetne DPH, zùstatková hodnota je 122 Kè a
poèet mìsícních splátek 60.

POZVÁNKA

Sbor dobrovolných hasičů vBechyni zve všechny
návštěvníky, občany města a okolí na jedinečnou
prohlídku našeho Hasičského muzea, které bylo
založenov minulémstoletí a tisíciletí.

Přijďte shlédnout velice zajímavé historické
exponáty 300 až 400 let staré; plátěné košile ručně
šité, kožené hadice, odznaky, uniformy, přilby, první
vodní dělo v historii, zakládající listiny, makety a jiné
předměty.

Přijďte se podívat na exponáty, které sloužily
vašim dědům a prapředkům v boji proti ohni. První
hasičské muzeum otevřené v naší republice je
přístupnodenněod9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
17.00 hod mimo pondělí na náměstí T. G. Masaryka
č.p. 140 (zelená budova pod kostelem).

Od 1. května do 30. září, každý den mimo pondělí
9 - 12 hod a 13 - 17 hod.

Srdečně zvou hasiči Bechyně
Otevírací doba Hasičského muzea:

Vstupné: dospělí 25,- Kč, důchodci, vojsko 15,- Kč,
mládež 10,- Kč, dětido 6 let zdarma.

mailto:novotny-tyn.prodejce@skoda-auto.cz

