DUBEN 2002

SLOUPEK STAROSTY
Prodej bytů stále velká neznámá
Na jednání zastupitelstva dne 6. března se na pořad jednání opět
dostala otázka prodeje bytů v Bechyni. Bylo to v souladu s
usnesením zastupitelstva z minulého roku, kdy jsme rozhodli, že se
tímto problémem budeme znovu zabývat a že se pokusíme prodej
bytů řešit.
Zastupitelé města odsouhlasili prodej bytů, ale nedohodli jsme se na
ceně, za kterou by se byty měly prodávat, a proto jsme se téměř po
čtyřhodinovém jednání rozešli bez konkrétního výsledku..
Zatím nejsem schopný tuto situaci pochopit a náležitě vyhodnotit.
Zdá se mi naprosto nepřijatelné, když někteří zastupitelé požadují
vypracování řady analýz, bez kterých údajně nejde prodej bytů
zahájit. Tyto analýzy by prý měly obsahovat inventarizaci a
pasportizaci bytů, dále co městu prodej bytů přinese, co se stane,
když byty zůstanou ve vlastnictví města atd. Přitom my ale přesně
víme, kolik bytů město vlastní, všichni dobře víme, v jakém stavu
byty jsou, víme, že údržba bytů je ve městě zanedbaná, víme, že
prodejem bytového fondu chceme získat finanční prostředky, které
by měly být vráceny do bytového fondu, a to buď na údržbu bytů,
které zůstanou ve vlastnictví města nebo na výstavbu domu s
pečovatelskou službou, který v Bechyni tak citelně chybí. Pokud
všechny byty zůstanou majetkem města, víme také, co nás čeká,
budeme muset vyčlenit finanční prostředky na jejich opravu a
údržbu.
Podle mého názoru je volání po různých analýzách a rozborech
pouze snahou o zablokování privatizace bytů z těch nejrůznějších
příčin, jistě se zde již jedná i o předvolební kalkulaci, kdy někdo chce
dokázat, že současné zastupitelstvo není schopno prodej bytů
vyřešit a že po volbách se to jistě podaří.
Pro prodej bytů přitom podle mého názoru stačí, když stanovíme
cenu, její splatnost, popř. podmínky a systém možných slev. Vše
ostatní je nepodstatné.
Nechápu také stanovisko zástupců a členů SON, kteří neustále
propagují, že nájemníci kupovat nemají. Před čím chtějí tímto
postojem nájemníky chránit? Nikdo přece ke koupi bytu nikoho
nenutí, je to přece pouze o možnosti byt koupit. Každý sám za sebe
se musí rozhodnout, zda za stanovených podmínek byt koupí, či
nikoliv. Proč svým postojem vytváříme tlak na zastupitele, proč
ovlivňujeme v negativním smyslu ostatní nájemníky? Proč jsme
natolik netolerantní, že zájemcům o koupi bytu nejsme ochotni tuto
šanci a možnost dát? Kde bereme tu absolutní jistotu, že prodej bytů
je špatný a že jedině názor odpůrců privatizace bytů je správný?
Proč se jinde prodej bytů daří, proč Bechyně zůstává jedním z
posledních měst, kde se privatizace bytového fondu ještě
nerozběhla?
Na zastupitelstvu zazněl také názor, že bychom neměli spojovat
prodej bytů s otázkou výstavby domu s pečovatelskou službou. Já si
naopak myslím, že tyto dvě záležitosti spojovat musíme, protože na
stavbu pečovatelského domu potřebujeme získat finanční
prostředky. S velkým úsilím se podařilo zajistit státní podporu ve výši
26,6 mil. Kč. Pokud stavbu nezrealizujeme co nejdříve, o tyto dotace
přijdeme a dalších deset či dvacet let podobnou možnost a tak
výhodné podmínky mít nebudeme. Kde je sociální cítění zastupitelů,
kde je jejich ochota postarat se o starší spoluobčany? Cožpak si
neuvědomujeme, že obyvatelé našeho města stárnou a že budou
potřebovat stále více péče a pohodlí, cožpak si neuvědomujeme, že
se jedná o výstavbu téměř čtyřiceti nových bytových jednotek? V
Bechyninové byty nepotřebujeme?
Proč stále vymýšlíme tisíc způsobů, jak dokázat, že něco nejde, proč
se nepokusíme vymyslet způsob, jak prodej bytů rozhýbat, jak
postavit dům s pečovatelskou službou, jak pomoci našim občanům a
jak pomoci zároveň městu.
Domnívám se, že to za trochu námahy stojí. Musíme se ale chtít
namáhat.
Jaroslav Matějka

Nové hřbitovní a pohřební právo
Dnem 1. ledna 2002 nabyl účinnosti zákon č. 256/2001 Sb. o
pohřebnictví. Jedná se o historicky první právní úpravu pohřebnictví u
nás. Je to velmi pozitivní fakt, i když ani nová právní úprava zřejmě
nevyřeší všechny problémy, týkající se tohoto - relativně citlivého oboru.
Zákon upravuje zejména podmínky provozování pohřebiště,
pohřbívání, provádění exhumací, ukládání, rozptyl a vsyp
zpopelněných lidských pozůstatků, správu a údržbu veřejného
pohřebiště, pronájem hrobových míst a vedení související evidence.
Zřizování a provozování pohřebišť (jak nazývá nový zákon hřbitovy)
pojal zákon jako službu ve veřejném zájmu. Možnost zřizování
pohřebiště je vyhrazena obcím, registrovaným církevním a
náboženským společnostem.
V Bechyni je pohřebiště - tzv. nový hřbitov - zřízeno a spravováno
Městem, vybírání nájemného za užívání hrobových míst a evidence je
svěřena společnosti BYTENES Bechyně spol.s r.o.
Zákon ukládá provozovateli povinnost provozovat veřejné
pohřebiště v souladu se zveřejněným řádem pohřebiště. Tento řád musí
obsahovat zejména stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového
místa pro všechny, dále rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
včetně stanovení druhů rakví pro ukládání do hrobů a hrobek, tlecí dobu
pro lidské ostatky ukládané do hrobů, povinnosti návštěvníků
pohřebiště a pravidla užívání zařízení pohřebiště, povinnosti
provozovatele pohřebiště, povinnosti nájemce hrobového místa,
zejména pokud jde o rozsah údržby hrobového místa,návštěvní dobu.
Město Bechyně v současné době zpracovává řád pohřebiště, který
bude po schválení příslušnými orgány zveřejněn a občané budou s ním
seznámeni.
Další důležitou novou věcí v zákoně je právní úprava užívání
hrobového místa. Zákon výslovně stanoví, že se hrobové místo
pronajímá a to na základě písemné nájemní smlouvy mezi
pronajímatelem a nájemcem. Nadále bude možné užívat hrobové
místo pouze na základě písemné nájemní smlouvy. Právní úprava
nájemního vztahu k hrobovému místu je nyní obsažena v § 25 odst. 1
zákona o pohřebnictví. Je zde stanoveno, že nájem hrobového místa
vzniká na základě nájemní smlouvy. Smlouva musí mít písemnou formu
a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s
nájmem, pokud je provozovatel pohřebiště poskytuje. V případě
hrobového místa v podobě hrobu musí být doba trvání nájemní smlouvy
stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba,
stanovená pro pohřebiště. Smyslem takové právní úpravy je zajistit
pokud možno bezporuchové fungování nájemního vztahu a zajistit
právní jistotu ohledně užívání hrobu oběma smluvním stranám. K
povinnostem provozovatele pohřebiště patří zejména zajistit přístup k
hrobovému místu, zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa a
zajistit bezpečný provoz veřejného pohřebiště. Naopak povinností
nájemce hrobového místa je zejména vlastním nákladem zajišťovat
údržbu pronajatého hrobového místa, oznamovat provozovateli
pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence
veřejného pohřebiště a platit nájemné. Nájem hrobového místa je
předmětem dědictví. Zákon pamatuje i na situace, kdy bude třeba
nájemní vztah ukončit. Zákon obsahuje
poměrně podrobná
ustanovení o způsobech ukončení nájemního vztahu a to jak ze strany
provozovatele pohřebiště tak ze strany nájemnce.
O konkrétních otázkách obsahu nájemní smlouvy, způsobu jejího
uzavírání i možnostech ukončení budou občané informování v dalších
číslech Městského zpravodaje. Město v současné době připravuje řád
pohřebiště, text nájemní smlouvy, ve spolupráci s Bytenesem pak
připravuje všechno potřebné k tomu, aby všichni současní uživatelé
hrobových míst dostali včas návrh nájemní smlouvy.
Závěrem tohoto úvodního článku je třeba říci, že nikdo nemusí mít
obavy o dosud užívané hrobové místo, nikdo nemusí hned po přečtení
tohoto článku vyvíjet žádnou zvláštní aktivitu k tomu, aby s ním byla
uzavřena písemná nájemní smlouva. Návrhy nájemních smluv zajistí
město a občané budou včas informováni, jakým způsobem a kde
smlouvu uzavřít.
JUDr.A.Hrušková, MěÚ Bechyně

Ohlasy k textu Dr. J. Mièana „Skvìlá Kotìrova architektura
se nachází i v Bechyni“ (Mìstský zpravodaj, bøezen 2002):

Anna Blažíèková

Svìdectví o geniu loci mìsta
„Za mìstem je sídlištì. Na našich
bývalých polích, dìdových a babièèiných.
Vojáci za nì zaplatili na dané pomìry slušnì,
postavili jsme si barák. Otec na tìch polích
kdysi zakládal sad. Velkoryse, jak jinak. Pásy
jabloní a tøešní se táhly pøes celé pole, pìt set
metrù, jeden vedle druhého… Tøešnì se
vedly, ještì teï sem tam nìjaká stojí mezi
otluèenými baráky na sídlišti, odrbaná
kluky…“
Poznáte z krátkého úryvku z novely Anny
Blažíèkové Psí víno, která pøed pár lety vyšla, že její autorka mluví o
Bechyni? Tomuto jihoèeskému mìstu je vìnována celá, ožívají v ní léta
ètyøicátá, padesátá minulého století, ožívá atmosféra té odeznìlé doby.
Bechynì tehdy byla malá a oproti dnešku dost jiná. Žádná sídlištì, na
severu konèívala nádražím a domeèkem Dudychù, na západì Plechamrem,
žádné auto kromì taxíku pana Strangmüllera, po kostkami dláždìné hlavní
ulici jezdily jen vozy tažené konìm (s posledním jezdil už jen autorèin otec),
ale i kravièkou, ty kostky byly èasto posety kobylinci, na nichž poskakovala
hejna vrabèákù èi chocholoušù… Ve støedu mìsta, co zeje dneska podivná
prázdná prostora, využívaná jako parkovištì, byl malý parèík s kašnou, za
ním stával rozsáhlý „jégrhaus“ a vedle nìj, tam, co za „totáèe“ postavili
sídlištní domy naprosto se nehodící na hlavní tøídu mìsta, stály pøízemní
domky až k jednopatrovému domu naproti vile doktora Èámského, kde
prodávali Smíškovi - a pozdìji pan Bezecný - potraviny všeho druhu. Dùm je
rovnìž zbouraný, ustoupil snaze rozšíøit ulici, stejnì jako stavení elektrikáøe
Hejlíka, v nìmž mìl tehdy ordinaci vynikající zubaø, pan Konývka. A tam, co
si za prodaná pole Petráèkovi (tak se Anna Blažíèková za svobodna
jmenovala) postavili zmínìný barák, stávala tøi sta let stará, šindeli pokrytá
chaloupka její babièky - „uklizená a èistá, až na ty šváby, byla jednoduchost
sama. Malíø a profesor v jedné osobì, pøedseda památkového úøadu z
okresního mìsta, se o ni nabojoval. - Nechají se na støeše šindele, venku
musí zùstat všechno nachlup tak, jak je, i prkenný plot, vrátka, chlívky, zato
vevnitø mùžete mít tøeba koupelnu. Všechno zaøídím, uvidíte. Pozdìji
pøicházel posmutnìle, na úøadech se záležitost vlekla, nevedla se, až
rezignoval…“
Právì do této chaloupky, kde bydlela babièka a dìda, pan Koláø, se
autorka Psího vína vracívala, pøilnula k ní, pøestože právì ona tehdy
zastávala názor, že aby mohlo pøijít nové, lepší, musí padnout „staré“, jak
tehdy hlásala svým prarodièùm. Teprve pozdìji pochopila, jak velká to byla
škoda. Nový dùm, ve kterém trvale bydlí její sestra, Petráèkovi postavili a
Anèa (tak jí jako její spolužák od první tøídy øíkám) sem dodnes jezdívá. Tam
za zdí zùstal z dob jejího dìtství letitý kaštan, vyrostlý z kaštánku, který sem
ona zasadila. Pod ním ráda sedává, když se prý o nìj opøe, cítí, jak do jejích
tìla prýští síla a chu do života. Je to pro ni zvláštní, tajemné, doslova
magické místo.
Ale vrame se ještì k jejímu Psímu vínu a dovolte, abych uvedl, co jsem
sám pøed èasem o této novele napsal: Autoøi se èasto vracejí ke koøenùm
svého rodu, k prostým osudùm rodièù a prarodièù, aby se pokusili naèerpat
osvìžující vùli k plodnému životu v dnešní složité dobì. Se svým snem se
svìøuje ve své próze Psí víno také Anna Blažíèková, ne však popisnì
kronikáøsky, ale vìcnì poetickou sebevýpovìdí, zbavenou jakéhokoliv
staromilství, kterou odhaluje své nitro podivuhodnì vnímavého, citlivého a
pøemýšlivého èlovìka. Prolínáním vzpomínek na svého èinorodého otce,
nemocnou matku a další lidi a lidièky tìch odeznìlých let, kousek po kousku
skládá autorka i svùj vlastní lidský portrét.
Sluší se ještì uvést aspoò pár faktù o autorèinì životì: jako vodòanská
rodaèka šla v Bechyni do první tøídy právì v den, kdy vypukla druhá svìtová
válka, pak studovala gymnasium, nejprve v Táboøe, pozdìji v Týnì nad
Vltavou, na vysoké škole nejdøíve èeskobudìjovickou pedagogickou fakultu,
pozdìji filosofickou fakultu Karlovy university v Praze. Uèila na gymnasiu ve
Voticích a pak na prùmyslovce ve Vlašimi. Od roku 1964 pracovala externì
- psala recenze do novin, byla externistkou Památníku národního
písemnictví a Ústavu pro èeskou literaturu Akademie vìd. Napsala knihy pro
dìti, které se také z velké èásti odehrávají na Bechyòsku (i když místy se
zmìnìným názvem: Smìr Èervený Újezd a Kdo nesází, nevyhraje aneb
Dostane se Honza k poèítaèùm?). Má dceru a syna a manžela Pøemysla,
který je naším pøedním literárním historikem. Pøed rokem 1989 si protrpìli
své, dnes žijí spokojenì v Praze, ale bez Bechynì nemohou být.
Její Psí víno si urèitì pøeètìte - je v nìm kus duše našeho mìsta.
V. Falada

První budova tohoto objektu se jmenovala vila VLASTA a její
prùèelí do Libušiny tøídy vypadalo dle projektu arch. Kotìry
úplnì jinak, než vypadá dnes. Pøí socialistické pøestavbì na
dìtské jesle vznikla z této secesní budovy „stodola“. Po jejím
získání Ministerstvem vnitra ÈR v 90. letech min. století byla její
èelní fasáda èásteènì vylepšena.
Kdo byl jejím majitelem v dobì první Èeskoslovenské
republiky? Byl to generál Josef Alexej Eisenberger - Horák JUDr.,
narozený v Praze 6. 3. 1887, pøíslušník „Èsl. legií v Rusku“.
Bojoval v I. svìtové válce na ruské frontì, v roce 1915 zajat, v
táboøe v Jekatìrinburgu založil zajateckou samosprávu; v létì
1916 zaøazen do 1. sp. Mistra Jana Husa, v kvìtnu 1917
pøedseda vojenské komise Odboèky È SNR na Rusi
(Èeskoslovenská Národní rada), v èervnu 1918 pøedseda polního
soudu Ès. sboru v Rusku. V té dobì vydává zatykaè na Jaroslava
Haška (pozdìjší spisovatel - „Dobrý voják Švejk“), obvinìného z
opakovaného zloèinu velezrady na èeskoslovenském národì. Po
návratu do ÈSR 1920 - 1939 je pøednostou osobního oddìlení
Ministerstva obrany ÈSR. Zemøel v Praze 8. 3. 1955
(Ze „Slovníku prvního Èeskoslovenského odboje 1914 1918“)
frk

Do této vily jezdívala na letní byt naše vynikající spisovatelka
Milada Souèková, o které se nám snad podaøí napsat také
medailon.
Kotìrova práce se také podepsala na úpravì interiéru a
zahradì Køižíkovy vily v Bechyni.
A.P.

Jan Kotìra na portrétu M.Švabinského - 1899

Po studené a nevlídné zimě
si s nástupem příjemného
obdo bí ja ra u rčitě
zaslou žíme i shl édnut í
laskav ých o brázků naš í
přední výtvarnice Emmy
S rnc o v é, k t er á n aš i m
očím vyprá ví ús měvné
poetické příběhy ze svého,
ale vlastně i našeho života.
Prodejní výstavu grafik,
pohlednic, plakátů a knih
máte možnost navštívit
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Pátek 12. - neděle 14. dubna
Prostory Kulturního domu
Jihočeská přehlídka dětských
div adelní ch, lo utkářs kých
a recitačních kolektivů, ze které
postupují nejlepší dětské kolektivy na národní Dětskou scénu.
PROGRAM:
VS - velký sál, MS - malý sál
Změna programu vyhrazena.
Pátek 12. dubna
VS - 9.00 - 9.10 - ZAHÁJENÍ
VS - 9.00 - 10.20 - TŘI ZLATÉ VLASY
DĚDA VŠEVĚDA - Dětský divadelní soubor Petrovice
MS - 10.25 10.45 - SETKÁNÍ - Divadélko Růžek České Budějovice
MS - 10.55 11.15 - ACH JO..-- Úsměv Bělčice MS - 11.20 - 11.35 - SNĚHURKA LDO Vanelka České Budějovice VS - 14.30 - 15.10 - URČITĚ JSTE
O NĚM SLYŠELI - ZUŠ Jindřichův Hradec
MS - 15.15 - 15.35 - MAKARÓNY JDOU NA PROCHÁZKU - Dramat. kroužek 1. ZŠ Bechyně
MS - 15.45 - 15.55 - O DVOU MYŠKÁCH - Úsměv Bělčice
MS
- 16.00 - 16.10 - JARNÍ ROMANCE - Dramatický kroužek ZŠ Máj České
Budějovice
MS - 16.20 - 17.00 -ČESKÝ ROK - "Velíšek" ZŠ Velešín
VS - 17.00 - 17.50 ČERNOŠSKÉ POHÁDKY - Divadlo Drak Hradec
Králové.
Sobota 13. dubna
VS - 9.00 - 10.30 - POPELKA - Dětské divadlo ZŠ Novosedly
MS - 10.40 - 11.15 - O NEBOJÁCNÉM HONZOVI - Dětský divadelní
soubor Petrovice
VS - 13.30 - 14.10 - ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ ANEB
OBRAZY Z DĚTSTVÍ - Lannovka České Budějovice
VS - 14.40 15.20 - EMIL A DETEKTIVOVÉ - Hudradlo Zliv
VS -16.30 -Vyhlášení
postupů a závěr přehlídky.

Pátek 12. dubna / Velký sál / 17.00 hod. / Vstupné: 20,- Kč
Jedno z nejlepších divadel pro děti DRAK Hradec Králové připravilo
novou pohádku, která pochází z Afriky, ze země krásné a divoké přírody.
Plné cizokrajných zvířat, které uvidíte jen v ZOO. Afrika je také pravlastí
černochů, kteří, zrovna jako my, si vyprávějí pohádky. Tento příběh je
velmi jednoduchý, doprovázený rytmickými říkadly a hrou na bubny.
Nechybí v něm ani pohádkový hrdina, který má své chyby a díky jim se
dostane do nebezpečí.
...zkrátka pohádka jak má být.

Čtvrtek 4. dubna 2002 / Klubovna č. 3 / 17.00 hod.
schůzek: 25. dubna 2002, 16. května 2002.

Termíny dalších

Pondělí 8. dubna 2002 / Klubovna č. 3 / 17.00 hod. Další setkání pamětníků a přátel města Bechyně nejen nad mapou, ale i nad vzpomínkami.

Sobota 20. dubna 2002 / Velký sál / 20.00 hod./ Vstupné v předprodeji 109,- Kč, na místě 129 ,- Kč

Divadelní společnost Josefa Dvořáka. O smolaři, paroháči, ochlastovi? Nebo o fantastovi, který se vysmál jámě, co mu jiní kopali?
Středa 24. dubna 2002 / Velký sál KD / 19.30 hod.
Vstupné: I. místa 160,- Kč, / II. místa 140,- Kč / III. místa 120,- Kč

Pátek 29. března - neděle 7. dubna 2002 / Prostory Kulturního domu
Seminář tibetských léčebných a relaxačních metod. Vede klinický psycholog Matthias Steurich, M.A.
Pátek 26.- neděle 28. dubna 2002 / Prostory kulturního domu.
Bližší informace získáte na tel. čísle 0361/264425, 0602 975708
pí. Kratochvílová nebo p. Švec. Po dohodě platba při prezentaci.
Cena kurzu: 1.050, Kč včetně polopenze a ubytování, 750,- Kč
polopenze bez ubytování, 450,- Kč bez ubytování a stravy.

Pondělí 30. dubna 2002 /Odlet od KD
v 17.00 hod. Letošní tradiční průvod zakončíme na stadioně čarodějnými hrami,
které pro malé, ale i velké čarodějnice
připravil country klub Chaos Bechyně.
K tanci a kvílení hrají Pouličníci z Tábora.

Středa 1. května / Louka v parku přátelství / 17.00 hod. Maturanti
SPŠK zahrají poslední představení svých inscenací "POHÁDKY"
a "ZACHRAŇTE VOJÍNA KUŘÁTKO". Bude-li pršet, vše přesuneme do
KD. POZOR! Nevylučujeme, že se účastníci stanou svědky senzačního
odhalení BAREVNÉ PARÁDY tentokráte bez Dády.

Pro děti / Sobota 4. května / Velký sál / 15.00 hod. / Vstupné: 20,- Kč

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

Využijte novou službu
Již od minulého týdne mohou občané využít možnosti doručování
obyčejných dopisních zásilek na MěÚ Bechyně prostřednictvím
schránky, která je umístěna na vchodových vratech do budovy
radnice. Přímo z ulice je možné v kteroukoliv dobu vhodit zásilku,
kterou v pracovních dnech pravidelně každé ráno vybere úředník a
předá adresátovi na MěÚ. Tuto bezplatnou a rychlou možnost
doručování si již vyzkoušela řada občanů a je přijímána velice
pozitivně.
tajemník MěÚ - Ing. František Stach

Nový způsob doručování
korespondence MěÚ adresátům v Bechyni
V nejbližších dnech se budou občané města setkávat s
doručováním úřední pošty pomocí externích doručovatelů určených
Městským úřadem. Novým způsobem doručování sledujeme
zejména zlevnění nákladů na doručování a vzhledem k času
doručování ( bude probíhat výhradně v odpoledních hodinách ) i větší
možnost zastižení adresáta doporučených zásilek. Doručovatelé se
budou prokazovat pověřením MěÚ. V této souvislosti žádáme
všechny občany, aby si zřetelně označili své poštovní schránky a
zvonky. Tímto způsobem pomůžete nejen našim doručovatelům k
bezproblémovému předání zásilek.
tajemník MěÚ - Ing. František Stach

Pasportizace bytů
Společnost BYTENES Bechyně spol.s.r.o. zahájila provádění
pasportizace bytů, které jsou ve správě města. Tato pasportizace je
realizována na základě usnesení Rady Města Bechyně č. 1055/2001
s cílem zjištění aktuálního stavu bytového fondu. Kontrola se
zaměřuje zejména na způsob vytápění, využívání komínových těles,
stavební úpravy v bytech, užívání sklepů a ostatních společných
prostor v domě.
Kontrola v žádném případě nesmí zasahovat do oprávněných
zájmů nájemce a nesmí jednat v rozporu s dobrými mravy.
Kontrolou bytů byli zplnomocněni tito pracovníci společnosti
BYTENES Bechyně spol.s.r.o..: Pazderka Zbyněk, Krischková
Jindřiška, Barešová Simona.
Žádáme tímto všechny nájemníky o pochopení a o spolupráci při
plnění tohoto úkolu. Výsledky pasportizace budou použity pro
plánování oprav bytového fondu v následujících letech.
Za Bytenes spol.s.r.o., Král Miroslav, jednatel

Internetové stránky města Bechyně
Oficiální WWW stránky města (www.mestobechyne.cz) doznaly od
počátku tohoto roku několika změn. Poněkud byl rozšířen rozsah
poskytovaných informací, změnil se design stránek a přibyly on-line
komunikační aplikace. Tyto změny byly mj. umožněny díky finančním
prostředkům z dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR, které Bechyně
obdržela v prosinci loňského roku.
Obsah stránek je určen jak místním občanům, tak turistům a
návštěvníkům města. Místním obyvatelům jsou určeny zprávy o dění
ve městě, činnosti městského zastupitelstva (seznam členů, vyhlášky
a usnesení, rozpočet, rozpočtové změny), informace městského
úřadu (struktura MěÚ a seznam pracovníků, doporučené postupy při
vyřizování různých záležitostí, poskytování informací dle platných
zákonů), kulturní přehled či elektronická verze městského zpravodaje
(která je dostupná vždy o několik dnů dříve než je zpravodaj
distribuován do poštovních schránek). Návštěvníci města možná
ocení kontaktní informace na místní instituce, fotografie města nebo
informace o místních památkách a zajímavých místech. Část tzv.
turistických informací je přístupná i v anglickém a německém jazyce.
Možnost prezentace zde mají i místní firmy a podnikatelé (viz.
www.mestobechyne.cz/firmy).
Novou věcí je možnost kontaktu s Městem pomocí interaktivních
aplikací přímo na Internetu, které tak jsou vedle klasické osobní
návštěvy MěÚ dalším možným způsobem komunikace (pomineme-li
již dříve používanou možnost zaslání e-mailové zprávy na konkrétní
adresu). Návštěvních bechyňských WWW stránek se mohou účastnit
on-line diskusí na dané téma, mohou položit dotaz představitelům
města nebo jen zanechatsvůj vzkaz.
L.Benda, MěÚ Bechyně

V současné době probíhá v Bechyni postupně výměna tabulí s názvy
ulic za označení nové, popřípadě se doplňuje chybějící značení.
Tabulky s názvem ulice by měly být umístěny tak, aby byly viditelné, a
to na začátku a na konci každé ulice a před a za křižovatkou s jinou
ulicí.
Celkem se dalo vyrobit 135 nových tabulí se shodným designem tak,
aby bylo označení názvů ulic ve městě jednotné. Firma, která vyřizuje
naši zakázku, ručí dobrým vzhledem tabulí a jejich funkčností po dobu
30 ti let. Doufáme tedy, že nové tabulky nebudou inspirovat k malbě
sprayery a jiné „umělce“ jako v dobách minulých, že přežijí útoky
nenechavých vandalů a že tak budou mnoho let přispívat k lepší
orientaci obyvatel i návštěvníků Bechyně, a neméně tak k lepšímu
vzhledu našeho města.
A.Čáslavková, MěÚ Bechyně

Informace stavebního úřadu
Podle stavebního zákona všechny stavby nebo stavební práce na nich, které
vyžadovaly stavební povolení, lze užívat jen na základì kolaudaèního
rozhodnutí. Kolaudaènímu øízení nepodléhají drobné stavby, udržovací práce a
stavební úpravy, které nemìly režim stavebního øízení, podléhaly ohlášení a
nebo pokud byly povoleny a stav. úøad ve svém rozhodnutí (v povolení )
upustil od kolaudace.
Stavební úøad pøi kolaudaci zkoumá, zda byla stavba provedena podle
dokumentace ovìøené stavebním úøadem a v souladu se stavebním
povolením, zda skuteèné provedení nebo její užívání nebude ohrožovat
celospoleèenské zájmy, zejména životní prostøedí, bezpeènost práce a
technických zaøízení a jsou-li dodrženy podmínky pro zdravotnì postižené. To
znamená, že stavební úøad na podkladì takového pøezkoumání mùže ukládat
další podmínky i nad rámec podmínek uložených ve stavebním povolení.
Kolaudaèní rozhodnutí je souèasnì osvìdèením o zpùsobilosti provozovny k
užívání. U stavby, která vyžaduje komplexní vyzkoušení , požádá stavebník o
souhlas se zahájením zkušebního provozu a zároveò o vydání „rozhodnutí o
prozatímním užívání stavby“ ke zkušebnímu provozu.Toto rozhodnutí
legalizuje užívání stavby pøed vydáním kolaudaèního rozhodnutí.
Závady, pokud se vyskytne by jedna z nich, pro které nelze kolaudaèní
rozhodnutí vydat, jsou: není-li zajištìno vytápìní stavby a pøipojení na veøejné
rozv. sítì a kanalizaci, není-li zajištìn bezpeèný a plynulý provoz výtahù,
bezpeèný pøíjezd a pøístup ke stavbì, nejsou-l i zajištìny podmínky stavebního
povolení týkající se nezbytné komplexnosti, vylouèení negativních úèinkù na
okolí nebo jejich omezení na stanovenou míru, nejsou-li pøedloženy doklady o
vyhovujících pøedepsaných zkouškách a mìøení. Pøi øízení o kolaudaci
provozoven je živnostenský úøad dotèeným orgánem státní správy.
Stavební úøad stále zjišuje, že jsou nìkteré stavby, ale i pøípojky, a to a
vodovodní, kanalizaèní, plynové užívány bez kolaudaèního rozhodnutí.
Upozoròuje proto, že užíváním nezkolaudované stavby se každý vystavuje
postihu, fyzická osoba dle stav. zákona § 105 od.3, písm.b. , práv. osoba nebo
fyz. osoba podnikající podle zvl. pøedpisù - § 106 od.3, písm.c. .
Kolaudaènímu øízení podléhají mimo jiná vodní díla i studny pro fyzické osoby.
Z tohoto dùvodu vyzývá stavební úøad všechny stavebníky, aby ve vlastním
zájmu požádali o kolaudaci dokonèených staveb.
M.Lexová, ved. odboru výstavby a ŽP

Hotovostní služby pro havárie na rozvodech elektro, voda
a topení v bytových jednotkách města Bechyně
Pro řešení havárií na rozvodech el. sítě, vodovodů a topení v
bytových jednotkách ve správě Města Bechyně v mimopracovní době
včetně sobot a nedělí zajistila společnost BYTENES Bechyně
spol.s.r.o. držení hotovostních služeb od dodavatelských organizací.
Telefonní čísla těchto hotovostí budou vylepena do každého vchodu.
Žádáme všechny nájemníky, aby nezneužívali této služby a volali
skutečně v případě havárií.
Za Bytenes Bechyně spol.s.r.o., jednatel Král Miroslav

Telefonní čísla pro jednotlivé profese:
Elektro:
Vlček Josef st. 813 790 (381 213 790), 0602/121 298
Vlček Josef ml. 811 640 (381 211 640), 0606/606 120
Vlček Petr 813 790 (381 213 790), 0603/157 034
Ambrož Miroslav 811 190 (381 211 190), 0606/752 825
Vodoinstalace a topení:
Koliha 811 824 (381 211 824), 0604/422 808
Tomek, 819 146 (381 249 146), 0728/476 644
Čísla v závorkách jsou platná od 22. 9. 2002.

Obèané našeho mìsta mohou požádat o vydání cestovního pasu na mìstském
úøadu, kontaktní osoby paní Pøíhodová a Èáslavková

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Zálohy na teplo pro rok 2002

DUBEN 2002

89 let
87 let
86 let
85 let
83 let
80 let
80 let
79 let
78 let
77 let
76 let
75 let

Dne 6.3.2002 probìhlo závìreèné kolo jednání s firmou
ERDING BRNO ohlednì stanovení cen tepla pro rok 2002.Byly zde
pøedloženy veškeré podklady nutné pro stanovení ceny tepla vèetnì
stanoviska Energetického regulaèního úøadu Praha k této problematice.
Po provedené kontrole ze strany zástupcù MÚ Bechynì a
spol.BYTENES Bechynì bylo konstatováno, že navržené ceny tepla pro
rok 2002 na jednotlivé zdroje jsou v souladu s „Cenovým rozhodnutím
ERÚ è.5/2002 ze dne 27.11.2001 k cenám tepelné energie pro rok
2002.“
2
Ceny tepla u jednotlivých zdrojù byly pøepoèítány na 1m
plochy bytu a jsou následující:
Centrální kotelna 761
36,- Kè / m2
Kotelna 638
26,- Kè / m2
2
Domovní kotelny 162,165,166,168
28,- Kè / m
Dále byla s firmou ERDING BRNO dohodnuta zmìna v placení
mìsíèních záloh na dodávku tepla a OTUV, èímž se docílilo rovnosti
mezi pøíjmy od nájemníkù a platby pro ERDING.

Havel Josef
Hrušková Marie, Hrachovinová Vlasta
Navrátilová Marie
Rybová Božena
Kovaříková Božena
Balatý Josef, Dohnal Vladimír,
Richterová Ludmila
Staňková Marie
Hrachovina Vladimír, Horáček František
Písačka Jan, Veselý Květoslav,
Pítra Jaroslav, Hrubá Vlasta,
Bendová Květuše, Hommérová Vlasta
Dohnalová Jarmila
Čiháková Vlasta, Klobásová Anna,
Haškovcová Jaroslava, Šachová Věra
Novotný Vladimír
GRATULUJEME

Za BYTENES Bechynì spol.s r.o., Král Mi roslav, jednatel

Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

Jarní sbírka vìcí pro chudé

Informace pro diabetiky a nejen pro ně
Cukrovka odborně DIABETES MELITUS postihuje zhruba
1/3 populace okolo 60 let.
Naše organizace se snaží vytvořit pro seniory motivační
program, jehož cílem je poskytnout informace o onemocnění,
principech léčby a úpravě životosprávy srozumitelným
způsobem tak, aby tyto informace byly využívány v
každodenním životě a tím se oddálily pozdní komplikace
diabetu.
V klubovně důchodců, každé první pondělí v měsíci (mimo
červen, červenec, srpen) od 9.00 do 10.00 hodin je možno
nechat si změřit hladinu cukru v krvi, krevní tlak, podkožní tuk,
zvážit se na digitální váze i půjčit si odbornou literaturu.
Jste srdečně zváni na speciální cvičení na židli každé
úterý od 9.30 do 10.30 hodin v klubovně Domova mládeže,
pod odborným vedením Mgr. Vlkové. A naše rada - přiměřený
přísun energie a hodně pohybu.

Sbírka probìhne v sobotu 13. dubna 2002 od 9.00 do 17.00 hodin a v nedìli
14. dubna od 11.00 do 13.00 hodin jako obvykle na nádraží ÈD v Bechyni
poblíž autobusového nádraží.
Mùžete darovat zachovalé a èisté odìvy, nejrùznìjší základní domácí potøeby,
finanèní prostøedky na dopravu atd.
Bližší informace najdete na letácích ve mìstì. Pokud byste mìli problém s
dopravou vìcí, zavolejte na tel. èíslo 0737/709047 nebo 0737/617668.
Pøedem dìkujeme za všechny dary!

DIA-K-TRY

Poplatek za odpad
Nejen obyvatelé mìst a obcí, ale i ti, kteøí žijí naodlehlých samotácha chataøi s chalupáøi
od letošního roku platí za likvidaci odpadù. Ukládá jim to nový zákon o odpadech
185/2001 Sb., který platí od poèátku roku. Výši poplatku a možnosti jeho snížení nebo
odpuštìní pro urèité skupiny obyvatel ponechává zákon v rukou obce.
Podle ministra životního prostøedí umožòuje zákon o odpadech obcím poplatek nejen
stanovit, ale také vybírat a úèinnì vymáhat. Do poplatku se promítají všechny náklady
obce na odpady, tedy i napø. likvidace èerných skládek. Sazba poplatku je dvousložková.
Je tvoøena pevnou èástkou 250 Kè a dále èástkou, kterou obec urèí na základì svých
skuteèných nákladù pøedchozího roku na sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu.
Tatodruhásložka poplatku mùžeèinit opìt nejvýše 250korun.
Stanovenou výši poplatku platí obci v daném roce všechny osoby, které mají na jejím
území trvalý pobyt. Obec pøitom mùže ve své vyhlášce urèit slevy, popøípadì stanovit
okruh osob, kterým poplatek odpustí. Zastupitelé Bechynì tohoto využili a ve vyhlášce
Mìsta Bechynì è.2/2001èl.4 stanovily,že osvobozeníjsou:
a) osoby po dobu dlouhodobého pobytu v zahranièí, pokud vìrohodným zpùsobem
dlouhodobý pobytv zahranièí prokáží, pøièemžza dlouhodobou dobu pobytu se pro úèely
tétovyhlášky považuje doba pøesahujícínepøetržitì ètyøi mìsíce,
b) vojáci podobu výkonuzákladní vojenské služby,
c) majitelé nemovitostí urèené nebo sloužící k individuální rekreaci, pokud je tato
nemovitostneobyvatelná
d) majitelé nemovitostí urèené nebo sloužící k individuální rekreaci, kteøí mají trvalý
pobyt v Bechyni
e) osoby nevidomé, bezmocné, držiteleprùkazuZTP-Ps trvalým pobytem vobci.
Sazba poplatku pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci, která je starší 70 let, èiní
sazba 1/2 poplatku, což je205 Kè.
Pro jiný okruh osob nelze slevy dávat. V prohlášeních spoleèného zástupce, které se
vrátily zpìt na MìÚ, je k osvobození èasto uvádìna osoba s prùkazkou ZTP, ale ta z
vyhlášky osvobozena není.
Obci zaplatí i chataøi a chalupáøi, kteøí mají své rekreaèní objekty na jejím území. Bez
rozdílu poètu osoba délky jejichpobytubìhem roku dostaneobec za každý takovýobjekt
každoroènì èástku rovnající se výši, kterou stanovila na jednoho svého trvale hlášeného

Sdružení rodákù a pøátel Bechynì
zve své pøíznivce na jarní posezení
dne 13. 4. 2002 ve 14.00 hodin
do hotelu Jupiter
obyvatele. Zákon neosvobozuje ani ty, kteøí trvale žijí nebo mají chaty na samotách daleko
od obce.
Podnikatelé-fyzické i právnické osoby, které pùsobí na území obce, musíbuï sami zajistit
likvidaci odpadù, které produkují, nebo uzavøít s obcí smlouvu a platit urèenou èástku.
Podnikatelé musí také vést prùbìžnou evidenci odpadù a to samostatnì za každou
provozovnu. Evidence se vede na každý druh odpadu dle Katalogu odpadù. Pokud má
podnikatel nebezpeèné odpady, povolení na nakládání s nimi vydané OkÚ Tábor v
souladu se zákonem 125/1997 Sb., má platnost podle nového zákona 185/2001 Sb., o
odpadech, do konce roku 2003. Do konce roku 2003 musí mít podnikatel, pokud bude
nadále nakládat s nebezpeènými odpady, nový souhlas k nakládání s nebezpeènými
odpady.
ing.Blažková, MìÚ Bechynì

Ze školních lavic ve Školní ulici
„… vìda matematická mezi všemi vìdami má primát, je to
nejstarší vìda…“ a tak se ve støedu 13.bøezna sešlo ve Veselí nad
Lužnicí 23 žákù osmých tøíd z obou veselských základních škol, ZŠ
Mladá Vožice, ZŠ Sobìslav a ZŠ Bechynì Školní ulice, aby zmìøili své
dovednosti a znalosti ve 40.roèníku mìstské matematické olympiády,
která nese jméno akademika Bohumila Bydžovského.
Také v letošním roce, tak jako v letech pøedcházejících, se
vítìzem stala žákynì naší základní školy, Marie Pelešková z 8.A, která si
s osmi matematickými pøíklady poradila nejlépe a stala se vítìzkou
40.roèníku. Odmìnou pro ni byl zahranièní zájezd vìnovaný cestovní
kanceláøí Jary do Legolandu v Nìmecku.
Také ostatní soutìžící z naší školy se neztratili. Na výborném
4.místì se umístila Eva Matoušková z 8.A a pátá byla Kateøina
Provázková z 8.B. Jiøí Kotek z 8.B obsadil 11.místo. Tento výrazný
úspìch žákù naší školy je pøíslibem i do pøíštích roèníkù soutìže.
A na závìr jedna z myšlenek akademika Bohumila
Bydžovského:“Soustavnost je první podmínka, jíž se žáci uèí“.
žáci školy

Dvì vítìzství mladých atletù.
Pøi posledním halovém startu v této sezónì se opìt neztratili
atleti Bechyòského atletického klubu. V rámci mezikrajového
utkání Jižní Èechy : Vysoèina, ve kterém mimochodem mladí
Jihoèeši jasnì zvítìzili, reprezentovala náš kraj ètveøice
bechyòských atletù. Další dva museli kvùli nemoci zùstat doma.
Nejvíce se daøilo Martinì Drdové, která si ve všech
disciplínách, ke kterým nastoupila, vytvoøila osobní rekordy: ve
skoku dalekém zvítìzila výkonem 445 cm, na 60 m pøekážek
obsadila 3. místo v èase 11,97 s a na šedesátce byla pátá (9,09
s). Druhé vítìzství pøidal Ondøej Kišš ve skoku vysokém, když si
zlepšil osobní rekord na 140 cm. V dálce skonèil se 420 cm na
4. místì.
Nejmladší úèastník celých závodù, Jaroslav Drda, obsadil
páté místo na 60 m v osobním rekordu 9,05 s a šesté místo v
dálce (409 cm). Martin Juriga skonèil dvakrát šestý: na
pøekážkách (11,21 s) a v dálce (458 cm).
Definitivní teèkou za halovou sezónou bude tradièní závod
Bechyòská laka, která probìhne 2. 4. 2002 (pro 2. stupeò) a 3.
4. 2002 (pro 1. stupeò) za úèasti žákù obou bechyòských
základních škol.
Prvním startem na dráze budou za pøíznivého poèasí
zahajovací závody na bechyòském stadionu 29. 3. od 14.00
hodin. K závodùm na 60 m, 50 m pøekážek, 300 m, 800 m, ve
skoku dalekém, ve vrhu koulí a hodu oštìpem a kriketovým
míèkem. Závody budou urèeny nejen pro dìti, ale pro všechny,
kteøí si chtìjí zazávodit.
Rudolf Blažek

Co nabízí FC Bechyně svým příznivcům v
měsíci dubnu
6. 4.
7. 4.

16.30
9.00

13.4.
14.4.

10.00
15.00
16.30

20.4.

17.00

21.4.
27.4.

10.00
10.00

28.4.

15.00
14.45
17.00

muži A hrají v Raděticích
žáci přivítají Bernartice
dorost zajíždí do Břidlic
přípravka do Veselí nad Lužnicí
přípravka hostí FK Tábor
muži přivítají Březnici
muži B doma se Sokolem Sezimovo Ústí
dorost zajíždí do do Božejova - 10.00
žáci jedou do Hradiště 10.00 hod.
muži A hrají v Sudoměřicích u Bechyně
muži B sehrají zápas v Radeníně
dorost v Roudné
přípravka hraje se Sp. Sezimovo Ústí
žáci přivítají Netolice
přípravka přivítá Roudnou
žáci jedou na Loko České Budějovice
muži A přivítají Chýnov B
dorost přivítá Kamenici
muži B přivítají Želeč

Zveme všechny naše příznivce, aby nás přišli podpořit v
bojích o body. Vždyť muži A jsou na špici a mají reálnou
možnost postupu a dorost bojuje o přední příčky. Muži B bojují
o co nejlepší postavení v tabulce a žáci o střed tabulky.

V Bechyni je liga !!!!
11.kolo - neděle 17.března 2002

Šachový spolek Bechyně 5
Spartak Pelhřimov “B” 3

(Janeček 0, Houdek 0, Bernáth 1 , Šťastný ˝, Absolon 1, Marek 1 , Hrubant ˝,
Valtr 1)
Poslední kolo! Jsme pořád první, historický triumf už ťuká na vrátka, ale musíme
vyhrát. A nervy tečou. Pelhřimovské béčko je velice ošidný soupeř. Hrají tam
většinou děti, ovšem všechno ohromné talenty. Sestry Němcovy dokonce jsou
mistryně republiky ve svých kategoriích a mohou se pyšnit i 8. místem z
mistrovství Evropy a dokonce i 12. na světě!
No nic - jde se na to. Lepší začátek si ani nemůžeme přát. Soupeři přijeli v sedmi
a Filip Valtr vítězí bez boje. Celkem poklidnou a rychlou remízou posouvá skóre
o půlbodík Vráťa Šťastný, ale všude jinde se bojuje fest. Mládežníci kašlou na
starý kusy a ti mají pěkný fofry. Chtělo by to výhrou pojistit vedení, aby se všichni
zklidnili, není ale vidět žádnou výhodu. Pepík Janeček a Pavel Houdek naopak
mají značné problémy. Kolem čtvrté hrací hodiny se konečně začíná skore
vydávat vytouženým směrem. Honza Marek a Vašek Absolon vítězí nad
nadějnými šampionkami, ale rozhodně to nebyla úsměvná idylka. Obzvlášť
Vašek si s kočičkou vytrpěl svoje. Brzy na to prohrává s další nadějí trošku
divokou partii Pepík Janeček, ale Míla Hrubant se vymotal z nesnází a skvělou
půlkou zarovnává na 4:2. Taky dostával od kloučka co proto. Takže
neprohrajeme a k neskutečné radosti už nám zbývá pouhopouhého půl bodu.
Pavel Houdek se partií doslova protrápil až ke smutné nule, jenže Štefan
Bernáth krásně zvyšoval svou malinkou výhodu až k vysněnému bodu! A je to
tady, vážení - v Bechyni budeliga !!!!
A kdože se o tento neskutečný úspěch zasloužil? Ohromný podíl má rozhodně
kapitán týmu Pavel Houdek, který nás skvělým koučováním a sobě vlastním
nekonečným optimismem báječně provedl celou soutěží. Pepík Janeček makal
proti nejlepším hráčům soupeřů na první šachovnici, kterou mu rozhodně nikdo
nezáviděl. A ani zdaleka tam nevycházel s prázdnou. Hvězdami letošní sezóny
byli Štefan Bernáth a Honza Marek. Drtili to na potkání a největším počtem
bodíků přispěli do našeho zlatého pokladu. Štefan jako jediný z týmu dokonce
utáhl sezonu bez prohry. Vráťa Šťastný a VašekAbsolon už sice zažili lepší roky,
ale jejich výhry rozhodovaly nejvypjatější zápasy. A teď jedna velká poklona.
Senior našeho týmu Míla Hrubant dosáhl obdivuhodných 7,5 bodu a je na místě
mu k takovému výkonu a k předváděné krásné kombinační hře pogratulovat.
Cennými posilami byli kamarádi na hostování zTýna Jirka Brom
a Filip Valtr.
Jirka svými solidními pozicemi brzdil v rozletu soupeře na druhé šachovnici a
Filip letos zažíval něco neskutečného. Doma prohrával úplně všechno a u nás
udělal 3,5 bodu ze 4 partií. Jednu partii odehrál také Pavel Malý. Sice jí prohrál,
ale po pěkném a bojovném výkonu. Možnost zahrát si nejvyšší regionální
soutěž mu byla daná za odměnu. Je to velký talent z bernartické šachové líhně
Míly Hrubanta a náramně válí za naše béčko vetřetí divizi.
A věřte - nevěřte, to je všechno. Vlastně není. Největší zásluhu na tom
všem má báječná parta, která se kolem těch dřevěných panáčků tady v Bechyni
sešla. Díky ní jsme dokázali porážet i papírově daleko silnější soupeře. Honza
Marek si dokonce spočítal, že podle osobních koeficientů jsme byli 3.
nejslabším týmem v soutěži.
Závěrem je třeba také vyslovit pár poděkování. Děkujeme v první řadě
vedení kulturního domu, které nám maximálně vycházelo vstříc a díky tomu
jsme určitě měli nejlepší hrací místnost ze všech družstev. Moc a moc děkujeme
za přízeň panu Balčíkovi, který nám už dlouho připravuje fajnové tréninkové
podmínky. Za podporu děkujeme Městskému úřadu, jmenovitě panu starostovi
Matějkovi a paní Bosákové. Děkujeme všem, kteří naši pouť za ligou sledovali
a měli z toho aspoň trochu radost. A ze všeho nejvíc chceme poděkovat
kamarádům z řad místních fotbalistů, kteří nám skvěle fandili a prožívali s námi
celé to naše náramné tažení. Po zápasech jsme honem uháněli podělit se s nimi
o radost zdalšího úspěchu. Kluci, díky, byli jste skvělí.
Takže za rok - v České národní lize!
V.Šťastný

Stav šipkového sportu v Bechyni
Bechynì je již delší dobu známá v Jihoèeské šipkové oblasti jako mìsto s dobrou úrovní hráèù elektronických šipek. Vdìèí za to
zejména šipkovému klubu DC Kino Bechynì, ve kterém je nyní 12 èlenù. Tento klub vznikal postupnì od roku 1997, kdy se pár
nadšencù pro tuto hru zaèalo scházet na pravidelné tréninky v kinokavárnì. Nejdøíve se házelo na obyèejný nástìnný terè, který
pøed ètyømi roky vystøídaly terèe urèené pro ligovousoutìž. Do této soutìže jsme se poprvé pøihlásili v sezónì 2000 –2001a byli
zaøazeni do 3. ligy, skupiny F Jihoèeského šipkového svazu (JÈŠS). Po dobrých výkonech se nám podaøilo vyhrát tuto soutìž bez
ztráty jediného bodu a postoupit do 2. ligy. V prùbìhu této sezóny jsme zaèali hrát i 2.ligu Èeské asociace kompaktních sportù
(ÈAKS – konkurenèní soutìž ÈŠS) podhlavièkou DC Rataje-Bechynì.

Klub českých turistů - odbor Bechyně
zve na tyto akce:
Sobota 6.4.2002 - Bechyňské schody (29.
ročník)
Středa 8.5.2002 - turistický pochod Údolím
Lužnice (28. ročník)

V souèasné dobì jsme v ÈAKS na druhém místì se ztrátou šesti bodù na vedoucí družstvo Skleník Èeské Budìjovice. V soutìži
JÈŠS pakna 5.místìs teoretickou možností na postup do1. ligy.

Sobota 18.5.2002 - dálkový pochod Praha
Prčice

Mimo výše uvedených soutìží se snažíme poøádat vlastní akce, a jsou to Bechyòská liga, nebo tradièní Vánoèní turnaje v
elektronických šipkách. Nazákladì dobrých výsledkù byla Bechynì již podruhé vybrána jakooficiální soutìžní místopro základní
kolonejvìtšíhoturnaje v elektronickýchšipkách vestøední Evropì – FernetCap.

Informace: Petr Chaloupek, Bechyně, 5. května
779, telefon: 0737/529.220, 0361/813.220

Zájemce, kteøí by se chtìli pøihlásit do klubu, srdeènì zveme na pravidelné ètvrteèní tréninky v kinokavárnì. Jelikož jsou šipky
nákladný sport a dojíždìní na ligové zápasy stojí spoustu penìz, hledáme pro klub vhodného sponzora. Jakýkoli sponzorský dar
pøivítáme. Pro bližší informace semùžete obrátit na vedoucího kinokavárny Bechynì nebo natel. 0608/984622.
Tomeèka Jiøí

Koupím garáž Na Libuši
0606/955288

NOVÁ JARNÍ KOLEKCE od ŠkodaAuto

Pøipravili jsme pro Vás limitovanou sérii vozù ŠKODA FABIA Fresh Edition za senzaèní ceny!!!

"NAŠICH MÍNUS 25 VÁS ZAHØEJE"
AKCE - JARO 2002
Výhoda = snížení ceny vozu o 20.000,-GE CAPITAL leasing = construct ZDARMA nebo originální díly
ŠKODA v hodnotì 25.000,-"Nulový leasing Škoda s Allianz" = leasing bez navýšení.
"na leasing levnìji než za hotové" zaplatíte 98% z ceny vozu.
ZVEME VÁS NA PØEDVÁDÌCÍ JÍZDU S VOZY ŠKODA
TÌŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTÌVU!!!
JARNÍ NABÍDKA ŠKODA ORIGINÁLNÍCH DÍLÙ A PØÍSLUŠENSTVÍ
Odstartujte jarní sezónu servisní prohlídkou Vašeho vozu Škoda
Za 99 Kè zkontrolujeme stav pneumatik, brzd, výfuku a dalších dùležitých souèástí.
NA JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKU JSTE Z VÁNI VE DNECH 23. bøezna až 20. dubna 2002.

AUTOSERVIS NOVOTNÝ spol. s r. o.
Táborská 568, 375 01 Týn nad Vltavou
e-mail: novotny-tyn.prodejce@skoda-auto.cz - WWW: http://prodejce.skoda-auto.cz/novotny-tyn

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

Eurotel 0602/149 489
Oskar 0777/000 244

Mìstský zpravodaj è.4/2002, den vydání: 1.4.2002. Mìsíèník. Vydává Mìsto Bechynì, IÈO: 00252069, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65.
Vychází v Bechyni 1. den v mìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97. Náklad 2100 výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky, návrhy a pøíjem inzerce (15 Kè/cm2) poštou, na
tel. 0361/811012 a 811490, nebo na e-mail: posta@mestobechyne.cz Tisk RUDI - reklamní studio, tiskárna Planá n.Luž, tel. 0361-259680.

