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Malé ohlédnutí

Prodej bytù

V souèasné dobì je realizováno v Bechyni nìkolik dùležitých staveb,
rekonstrukcí a oprav, a proto bych ètenáøe Mìstského zpravodaje chtìl
o nìkterých záležitostech informovat.
Jednou z nejdùležitìjších akcí je výstavba domu s peèovatelskou
službou. Stavba by mìla být dokonèena v záøí roku 2004 a již nyní nás
oslovují obèané, kteøí mají zájem o byt v tomto domì. Nyní jsme v
období, kdy sbíráme poznatky o provozu podobných zaøízení v
rùzných mìstech, snažíme se získat i informace o pøijímání žádostí o
bydlení v domech s peèovatelskou službou, èekáme také na vyjádøení
Státního fondu rozvoje bydlení k této problematice. Následovat bude
pøíprava organizaèního a provozního zabezpeèení chodu tohoto domu
a samozøejmì vyhlášení pravidel pro pøíjímání žádostí o bydlení. Z
tìchto dùvodù bych chtìl pøípadné zájemce požádat o trpìlivost. O
termínu, kdy a za jakých podmínek budeme pøijímat žádosti o pøidìlení
bytu v DPS, budeme veøejnost vèas informovat, a to rozhlasem, ve
vývìsních skøíòkách, popø. v Mìstském zpravodaji. V souèasné dobì
žádosti nepøijímáme a není pravda, že byty v DPS jsou již obsazené.
Další velice dùležitou akcí je oprava velkého mostu a s ní spojená
stavba nového mostu v Záøeèí. Celou akci zajišuje Krajský úøad v
Èeských Budìjovicích, který je i investorem stavby. Vítìzem veøejné
obchodní soutìže a generálním dodavatelem stavby je firma
SWIETELSKY. Celková cena díla je 92 mil. korun. Pùvodnì mìla být
stavba mostu v Záøeèí zahájena již v záøí, podle nejnovìjších informací
by akce mìla zaèít koncem øíjna èi zaèátkem listopadu.
V listopadu by mìla být také dokonèena rekonstrukce bazénu na
stadionu a bechyòští obèané se tak mohou tìšit na zahájení provozu
tohoto zaøízení v pøíštím roce.
A nyní k záležitosti, která je letitou bolestí našeho mìsta, a to je námìstí
T. G. Masaryka. V minulosti se objevila urèitá možnost financování
rekonstrukce této èásti mìsta, ale ukázalo se, že získat finanèní
prostøedky touto cestou nebude reálné, a proto musíme hledat jiné
zdroje. Pøesto bychom chtìli umožnit obèanùm mìsta, aby se k
plánované rekonstrukci vyjádøili. Vìøím, že v 1. polovinì listopadu
letošního roku se nám podaøí zajistit prostory, ve kterých bychom studie
na opravu námìstí zveøejnili a kde by se obèané formou pøipravených
anketních lístkù mohli spolupodílet na vytvoøení budoucí podoby
námìstí. O vyhodnocení pøipomínek a námìtù bude zadáno
vypracování projektu. Celou akci velmi komplikuje stav vodovodní a
kanalizaèní sítì, proto již nyní dochází k jejím postupným opravám,
které budou i nadále pokraèovat.

V èervenci 2002 odstartoval na základì rozhodnutí zastupitelstva mìsta
prodej mìstských bytù ve vybraných lokalitách souèasným nájemcùm a
souèasnì se zaèaly prodávat i byty nepronajaté za nejvyšší nabídku.
Prodeji bytù pøedcházela celá øada jednání zastupitelù a diskusí mezi
nájemci plných emocí, obav a nejistot z øad obèanù. Všem nájemcùm
byly doruèeny nabídky na odkoupení bytu spoleènì s návrhy kupních
smluv. I pøes poèáteèní obavy se prodej rozebìhl a v souèasné dobì je již
ve vlastnictví obèanù celkem 314 bytù z celkového poètu 489 bytù
urèených k prodeji. Vìtšina kupujících využila 5% slevy pøi jednorázové
úhradì kupní ceny. Ve vìtšinì domù mají již bývalí nájemci - vlastníci
nadpolovièní vìtšinu, Mìsto jako vlastník zùstává v menšinì. Ve všech
domech, kde byly prodány více jak 2 byty, byly již ustaveny právnické
osoby - Spoleèenství vlastníkù jednotek, které byly zapsány do rejstøíku u
obchodního soudu, nìkterá Spoleèenství mají již své výbory a zaèínají
pracovat. V nìkterých domech zatím øeší Spoleèenství pouze bìžné
provozní záležitosti, v jiných domech pøemýšlí o dalším osudu "svého"
domu, o rekonstrukci, zateplení atd. I pøesto, že 6-ti mìsíèní pøedkupní
právo zaruèené zákonem všem nájemcùm uplynulo, byty se prodávají i
nadále za nezmìnìných podmínek. Stále platí stanovená kupní cena i
podmínky prodeje. Nadále se prodávají také byty neobsazené za
nejvyšší nabídku. Obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou cenu bylo
dosud prodáno 14 bytù, pøièemž tržní ceny se vyšplhaly až na 550 tis.
Kè za byt 4+1, 453 tis. Kè za byt 2+1, 431 tis. Kè za byt 2+0, 290 tis. za
byt 1+1. Tyto ceny vysoce pøevyšují nabídkové ceny, za které byly byty
nabídnuty nájemcùm. Jaký bude další osud bytù, o které jejich nájemci
dosud neprojevili zájem, je záležitostí zastupitelù. V souvislosti s
rozpoètem mìsta se budou zastupitelé muset zabývat i touto otázkou.

Jaroslav Matìjka, starosta mìsta

INFORMACE O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH
Upozoròujeme obèany, že zákon è. 328/1999 Sb., o obèanských
prùkazech, ve znìní pozdìjších pøedpisù, omezuje platnost
obèanských prùkazù typu „knížka“ a „ID karta“, bez strojovì
èitelných údajù, dnem 31. 12. 2005. Dle vyjádøení Ministerstva
vnitra ÈR se pøedpokládá hromadná výmìna tìchto obèanských
prùkazù. Aby nedošlo koncem roku 2005 k pøetížení pøíslušných
pracoviš a tím nevznikly pro obèany problémy s pozdním
vyhotovením obèanského prùkazu, mohou držitelé tìchto typù
obèanského prùkazu požádat o jejich výmìnu již nyní, a to bez
správních poplatkù.
Zvláštì upozoròujeme obèany, kteøí jsou držitelé obèanského
prùkazu s dobou platnosti „bez omezení“, že i platnost tìchto
obèanských prùkazù konèí dnem 31. 12. 2005 a je nutná jejich
výmìna.
Žádost o vydání nového obèanského prùkazu se podává na matrice
Mìstského úøadu v Bechyni. Zde jsou k dispozici pøíslušné tiskopisy.
Bližší informace Vám poskytnou pracovnice matriky, tf. 381 211
012.

JUDr. Anna Hrušková, MìÚ Bechynì

Výbojky a zářivky jsou nebezpečný odpad
Každý elektrický zdroj světla se později stane odpadem. Žárovky,
které sice neobsahují škodliviny ve významnějším množství, pro svoji
malou účinnost bývají nahrazovány výbojkami. Veškeré výbojkové
světelné zdroje obsahují těžké kovy (hlavně rtuť) a další škodliviny. V
důsledku toho jsou zařazeny do kategorie nebezpečných odpadů. V
nerozbitém stavu nejsou zářivky ani výbojky ekologicky závadné,
neboť rtuť a další škodliviny se z nich uvolňují až po rozbití. Často se
vyřazené výbojky dostávají do komunálního odpadu a končí na
skládkách. Vzhledem k tomu, že se jedná o velké množství
nebezpečného odpadu ročně, je nutné nepovolené ukládání toho
odpadu do kontejnerů a popelnic omezit.Vyřazené výbojky a zářivky
odevzdávejte ve sběrném dvoře nebezpečného odpadu v areálu firmy
Bytenes spol. s r.o., Na Libuši 614, Bechyně. Tato společnost
předává vytříděný nebezpečný odpad oprávněným firmám, které
zajistí jejich využití a odborné zneškodnění. Provozní doba sběrného
dvora nebezpečných odpadů je pondělí a středa 7 - 17 hod, úterý 7-15
hod.
ing. Blažková, MěÚ Bechyně

MÌSTO BECHYNÌ

poøádá dne 4. prosince 2003 od 17,00 hodin
ve velkém sále kulturního domu

PØEDVÁNOÈNÍ SETKÁNÍ PRO SENIORY
Vstupenky na tuto akci si mohou obèané
dùchodového vìku vyzvednout na odboru vnitøních a
sociálních vìcí mìstského úøadu.
Vstup zdarma. Pro úèastníky je pøipraven
program, podává se drobné obèerstvení.

MEDAILON
Karel KRYL

(12. 4. 1944 - 3. 3. 1994 )
Básník, písnièkáø, hudebník, keramik, redaktor a
moderátor rozhlasové stanice Svobodná Evropa v
Mnichovì.
Celá generace si zpívala jeho písnièky, recitovala jeho
verše, nejen pro poetickou a hudební kvalitu, ale i jako
projev vzdoru proti komunistickému a tvrdému
normalizaènímu režimu.
Karel Kryl mìl s tímto režimem své zkušenosti již od
dìtství, kdy rodinì zlikvidovali tiskárnu. Tiskli zde
nároèná díla B.Reynka, Karla a Josefa Èapka, Floriána,
V.Nezvala, F.Halase…, zatkli jeho paní uèitelku, tátu
vyhnali do hutnické výroby, kde musel dokonce
likvidovat v peci tiskaøskéstrojesvého dìdy. Mámu støemi dìtmi Marií, Karlem aJanem
vystìhovali z domu. Rodina se pøestìhovala doNového Jièína, aby si dìti nenesly ssebou
nálepku buržoasní tøídy amohly studovat. Marie Krylová a orok pozdìji iKarel Kryl byli
pøijati na Støední prùmyslovou školu keramickou v Bechyni, kde absolvovali v r. 1961 a v
r. 1962. Kryl se stal kouskem srdce i Bechyòákem. Zážitky v tìchto citlivých letech bývají
dominantní.
Ze vzpomínek na studia vBechyni:
„Mìl jsem ohromné štìstí na profesory. Pøedevším vzpomínám na profesora Staška, to
byl fantastický èlovìk, který patøil na univerzitu, ale protože byl politicky nepohodlný, tak
skonèil na keramièce… Jak sám øíkal, byl jsem zámožný a proto zloèinec. Po vítìzství
dìlnické tøídy ho posadili do basy, pak dìlal krátce zedníka anakonec uèil matematiku na
keramièce. A aby nemusel do partaje, tak se ujal školního divadla. Pro mì je ctí, že
takového èlovìka znám. On má naprostofenomenálnípamì,vždycky si pamatovaljména
a adresy všech svých studentù. A když jsme se teï po letech potkali, tak jenom øekl: ,Á,
Karel Kryl, Nový Jièín, Máchova 18.´“ Pan profesor Stašek uvedl Kryla i na divadelní
prkna, zahrál si epizodní rolièku ve studentském pøedstavení v r. 1960 pod režií právì
prof. Staškave høeVoskovce a Wericha„Gorilaex machina“.
Vzpomínkypokraèují:
„Keramická škola mìla dva internáty rozdìlené zahradou: jeden ve starém klášteøe, s
nádhernou kaplí a refektáøem. Tam spaly holky. Na druhé stranì jsme spali my kluci (vila
Elektra a Slavie). A mezi obìma budovami bylazahrada vzdechù, jakjsme jíøíkali.Vùbec,
v Bechyni jsme si užívali spousty radostí. Hráli jsme fotbal (dokonce já za Jiskru
Bechynì), jezdili jsme na vodu. Rád na to vzpomínám. Tenkrát byla doba velkých
trampingù, na keramièce vznikl klub Demižon, jehož èleny byli tøeba Miki Ryvola nebo
Petr Heøman. Pozdìji spoleènì jezdili do osady Zlatý klíè. Mìlo to v sobì velikánské
kouzlo. Získal jsemk Bechyni krásný vztah.“
V Bechyni také poznal prvního písnièkáøe v životì Majku Èecha. I Krylova první písnièka
byla napsána v Bechyni: „Potkal jsem svou tchýni, na mostì v Bechyni, vítr jí rozcuchal
drdol…“
Jehovrstevník, student keramické školy, nyní uèitel téže školy, Míla Dobiáš:
„Chodil jsem sice ve stejných letech do keramické školy, já na technickou vìtev, Kryl na
výtvarnou; ale my jsme mìli svoji partu, nijak jsem se s ním nesetkával. Navíc byl takový
uzavøený do sebe, pamatuji si ho èasto u plotu vilky Gärtnerù, kde si brnkal na kytaru.
Spíšjsem znal jeho sestru, oproti nìmuudìlanou holku, kterámìla krásný,dlouhýa silný
cop, se kterým nás mlátila. Jeho písnièky jsem mìl a mám rád, on sám mì nijak
nepøitahoval, nebyl mùj typ.“
Karel Kryl rád èetl, byl jiný než jeho vrstevníci, radìji vyhledával starší kamarády. V
internátì bydlel na pokoji s Janem Proško, o rok starším studentem. Ten na nìho
vzpomíná rád, byl svìdkem jeho kytarových a písnièkových zaèátkù. Napøíklad Krylova
písnièka, pozdìji protestsong „Bratøíèku, zavírej vrátka“ podle jeho svìdectví vznikla v
Bechyni již v roce 1961. Øada zážitkù a zkušeností se školou a Bechyní je spojovala. Pan
Proško byltaké jedním z mála, možná jediný, který se nebál honavštívit v Mnichovì . Syn

p.Proško, Patrik, také absolvent bechyòské keramické školy, vytvoøil reliéf K.Kryla, který
jeinstalován v budovìtéto školy.
Jak na K.Kryla vzpomíná paní prof. J.Karlíková, která ho uèila èeštinu na Støední
prùmyslové škole keramické:
„Kryl nevyboèoval ani výraznými úspìchy ani výraznými prùšvihy. Uèil se celkem dobøe,
byl takový dvojkaø. Co ho bavilo, to umìl lépe, co ne - napø. socialistická literatura - to se
neuèil, k tomu mìl odpor, zøejmì již z rodinného zázemí. Jeho slohové práce byly pìkné a
na kluka výjimeèné, mimochodem bez gramatických chyb. Jednou mi pøinesl k pøeètení
své básnièky, ne písòové texty, byly dobré, odpovídaly jeho vìku, reflexi jeho mládí na
lásku, pøírodu, náhledu na svìt. Pokud si vzpomínám, mìl asi problémy s dílenskými
uèiteli v dílnách, rád prosazoval svùj výtvarný názor. Ale oni ti dílenští byli také zbyteènì
prudérní a nechápali vzdorovitost mládí.
V roce 1990 v polovinì záøí vystoupil Karel Kryl na koncertì ve dvoøe keramické školy se
svými písnièkami; znali jsme je všichni, i když tak trochu tajnì. Pak jsem se s ním sešla
ještì na maturitním plese školy v r. 1993, byl nešastný z vývoje naší spoleènosti, z
rozdìlení Èeskoslovenska. Asi ty všechny životní nátlaky nezvládal, byl neustále
rozhoøèený, øešil to i alkoholem, to vše asi pøispìlo kjeho pøedèasnému úmrtí - infarktu.“
K.Kryl: „Slovo je taky materiál. Navíc, mìl jsem to v rodinì. Maminka byla slovesnì
nadaná a psala. Tatínek miloval knížky, proto je dìlal tak krásné. A od malièka jsem mìl
štìstí na èeštináøe. Na keramièce jsem dal paní uèitelce Karlíkové pøeèíst svoje první
básnické pokusy a ona byla tak shovívavá, že mi poradila, abych si to ještì rozmyslel…
Mìl jsem si rozmyslet zveøejnìní. Zapla pánbùh toho zùstala èeská literatura ušetøena.
Musel jsem se ještì hodnì uèit. Dohánìl jsem takové vìci, jako je stavba verše nebo
tvorba rýmu. To se tenkrát ve škole neuèilo, dùležitìjší byla Aurora nebo boj proletariátu
zalepší poezii.“
V historii jsou nìkdy i zdánlivì marginální vzpomínky støípky vážnìjšího obrazu, proto
dodávám i tuto vzpomínku, doufám, že ètenáøi dodají i další:
„Karla Kryla jsem poznala až v jeho 4.roèníku na keramické škole, kdy jsem nastoupila
jako ekonomická pracovnice vinternátì. Pøi náhodných prohlídkách pokojù, u chlapcù ve
vile Elektra a Slavie, kde bydlel v podkroví posléze sám, vždy mnì pøekvapila jeho
„literární polièka“. Jinak mìl v pokoji ten samý „poøádek“ jako ostatní studenti. Polièka
byla z hrubì ohoblovaného døeva zavìšená na pøírodních provazech. Na této svérázné
polièce mìl vzornì seøazené knížky klasikù svìtové literatury, a beletrie èi poezie. Bylo
vidìt, že si opravdu této literatury váží; polièka vždy upoutala každého návštìvníka. On
sám již tehdy psal své písòové texty averše.“(M.V.)
Nechmepromluvit samotného K.Kryla ještì vzpomínkou na bechyòskouškolu:
„Druhý èlovìk, kterého jsem si strašnì vážil, byl pan profesor Krist, který mì nauèil
pracovat s hlínou…Také on byl na keramièce za trest, protože byl politicky
nespolehlivý.Od nìj jsem dostal velmi dùležitou vìc: lásku k materiálu…Nauèil mì cítit a
ctít jakýkoliv materiál. Hlínu, døevo, barvy nebo plech. A taky materiál, kterému se øíká
slovo. Nejen vidìt, co je napsáno, ale taky tomu rozumìt. Dotýkat se materiálu, srùst s
ním, cítit ho. To všechno jsem se nauèil v Bechyni.“
Uzavøeme bechyòská léta, která konèila maturitní prací, fontánou s èernou labutí
myšlenádo zahrady vzdechù. Bohužel se ztratila, snad jen model vlastní sestra Marie.
Po maturitì v Bechyni dostal místo na tzv. umístìnku do Teplic, do závodu na sanitární
keramiku, kde pracoval u pecí pìt let. Zde se zapojil do divadelního dìní, spolu s J.
.Dlaskovou a M.. Zapletalem se podílel na založení malého divadla poezie. Pak založili
Divadélko na zámku, Divadélko pro známý.
Na vojnu vzpomíná nerad; tam mu podle jeho slov pomáhaly dvì vìci: „ knížky a vzdor,
urputná snaha vytvoøit si nìjaký rytmus, který by mì pøed tou vojenskou magorií nìjak
obrnil.“ Po vojnì v r. 1966 odešel z Teplic do Olomouce jako výtvarník Osvìtové besedy.
Spolupracoval s ostravským Mikrofórem, založil klub mladých a dìlal písnièkové poøady.
V Ostravì byl pøi založení divadla Waterloo. Známý zaèal být v r. 1965, když rozhlasové
studio v Ústí n.Lab. vysílalo jeho písnièky. Zlom v popularitì však nastal až s písní
Bratøíèku, zavírej vrátka.
V r. 1968 se pøestìhoval do Prahy, kterou však nikdy nemìl moc rád, pro nìho to bylo
mìsto samozalíbení. „Kontrarevoluci“ v r. 1968 prožíval silnì emotivnì, bezprostøednì
svými písnièkami reagoval na srpnovou okupaci a šíøící se marasmus. To byla do r.
1969 léta jeho oficiální slávy. Ale pak již nevydržel v této zemi, kde se všichni promìnili,
báli se a káli, v záøí 1969 emigroval. Na dvacet let…
Žil v NSR, pracoval jako redaktor rozhlasového vysílání Svobodné Evropy, koncertoval ve
Skandinávii, USA,Kanadì, Austrálii. Své písnièky skládal i v nìmèinì a polštinì, pak se
více pøiklonil k poezii. Po „sametové revoluci“ se vrací, je však hluboce zklamaný nad
dalším vývojem.
Ze vzpomínkové knihyJana Kaèera „Jedu k mámì“:
„…. v Porubì, v budovì Vysoké školy báòské, byl mítink /listopad 1989/ - tak se tomu
øíkalo a za úèasti tisícù studentù, televize, rozhlasu a všeho novináøstva se zde
odehrávala historická bitva o hornické mìsto…Objevil se Karel Kryl. Hnali jsme se k
sobì, i když jsme se do té doby znali málo. Ale atmosféra blízké lidi tiskla k sobì. „Ahoj,
vzpomínáš na bechyòskou školu? To byla senzace. Co je tam novýho?“ Vidìl jsem ho
naposledy v roce 1968 na jevišátku Èinoherního klubu. Tehdy byl stejnì mladièký a záøil
jako nyní Jan /Potmìšil/. Nikdy nezapomenu na ohromení z prvního poslechu jeho písní.
„Bratøíèku, zavírej vrátka…“A teï je tady a zpívá tutéž píseò. Ale tentokrát se vrátka
otevírají. Kryl už není chlapec. Je malý a sporý, a hlas už není nesmìlý a tápavý, ale drsný
apøesvìdèivý.“
Ze slov Karla Kryla:
„Nedojde-li k potrestání viníkù, nastane politický marasmus. Co to udìlá s duší národa?
S jeho myšlením? Tím, že se jeden zloèin nepotrestá, se pouze vytváøí pùda pro další
zloèiny…Tohle není moje vlast, tou bylo Èeskoslovensko. Ale to už neexistuje…Spory

(dokonèení na str.4)

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Výstava obrazů potrvá do 11. listopadu 2003.

GALERIE JE OTEVŘENA DENNĚ

Pondělí - pátek 15 - 17 hod., sobota - neděle 14 - 17 hod.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

DIVADLO

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Úterý 4. listopadu / Velký sál / 19.00 hod.
Vstupné: I. místa 210,- / II. místa 190,- / III. místa 160,- Kč
Kultovní komedie s hvězdným obsazením divadla Kalich
Praha v režii Jiřího Ornesta. Vedle samotného autora Jana
Krause uvidíme Ivanu Chýlkovou, Evu Holubovou, Evu Aichmajerovou, Bohumila Klepla a Josefa Žluťáka Hrubého.

Úterý 18. listopadu 2003 / 19.30 hod. / Velký sál KD
Vstupné: I. místa 100,- / II. místa 80,- / III. místa 50,- Kč
Kromě písní se diváci dozvědí i historky ze zákulisí kapely,
bude se vzpomínat na začátky i na cesty, které kapela společně podnikala. Za čtvrtstoletí existence mají z čeho vybírat.
Do konce roku by mělo vyjít dvojalbum doplněné o CD ROM
s fotografiemi z historie skupiny a koncertů.
V současné době hrají Nezmaři v sestavě:
Šárka Benetková ( zpěv ), Pavel Jim Drengubák ( basa ),
Tonda Hlaváč (kytara a zpěv) a Pavel Zajíc (kytara a zpěv.

7. lekce 7. listopadu, 8. lekce 14. listopadu,
9. lekce 21. listopadu - Ukázky stolování
10. lekce 28. listopadu - Věneček
Vstupné na jednotlivou lekci 60,- Kč, na Věneček 80,- Kč
Pondělky - 3. listopadu, 10. listopadu, 24. listopadu
Klubovna 17.00 hod. - 18.00 hod., 18.00 hod. - 19.00 hod.

V září se v Klicperově divadle v Hradci Králové udělovaly
ceny za tvůrčí počiny v českém divadle v sezoně 2002-2003.
Hvězdou večera se stala populární herečka Ivana Chýlková,
která získala hlavní cenu sošku zlatého Orfea v kategorii bez
ohledu na žánr za herecký výkon v roli Saviny v inscenaci
Chiarelliho hry Maska a tvář. Ceny udělovala porota složená
z divadelních publicistů, kritiků a teatrologů a vybírala ze čtyřiceti nominovaných herců.

Sobota 8. listopadu / Malý sál / 15 hodin Vstupné: 25,- Kč
Chtěli byste vědět, proč je obryně malá a proč má čarodějnice rýmu? To vše se dozvíte v pohádce Lesní trampoty,
kterou připravila Divadelní společnost OKÝNKO z Českých
Budějovic.

Neděle 16. listopadu / Klubovna / 9.00 hod. - 17.00 hod.
Lektor: Petr Švamberg (Tábor)
Materiál na zhotovení vitráží bude k dispozici u lektora kurzu.
Přihlášky v kanceláři Kulturního domu do 10. listopadu 2003.
Kurzovné včetně materiálu: Dospělí 250,- Kč, děti 150,- Kč.

Neděle 30. listopadu
I. ADVENTNÍ PODVEČER (ZUŠ)
První adventní zastavení, pro Vás připravili žáci a učitelé všech oborů Základní
umělecké školy Václava Pichla a starosta
města Bechyně.
PROGRAM:
- 16.00 Sváteční koncert ve velkém sále
Kulturního domu
- Průvod městem od Kulturního domu
směrem na Náměstí T. G. M. - světýlka,
zvonečky či jiná cinkátka vítány
- Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
starostou města
Neděle 7. prosince
II. ADVENTNÍ PODVEČER (Zámek)
Neděle 14. prosince
III. ADVENTNÍ PODVEČER (ZUŠ)
Neděle 21. prosince
IV. ADVENTNÍ PODVEČER (KD)
Náměstí T. G. M. / 17.00 hod. Vánoční
troubení z věže děkanského kostela v podání žesťového souboru Baťovy kapely.
KULTURNÍ DŮM NABÍZÍ K PRONÁJMU MÍSTNOST O CELKOVÉ
VÝMĚŘE 28,5 m. MÍSTNOST JE
V 1. PATŘE KULTURNÍHO DOMU
BLIŽŠÍ INFORMACE U ŘEDITELE KD JOSEFA BRŮČKA.

KD, U Nádraží 602, tel.: 381 213 338, tel./fax: 381 212 433, mobil: 606 911 007, e-mail: kdbech@mbox.vol.cz

MEDAILON - KAREL KRYL (dokonèení)
by se mìly vyøíkat z oèí do oèí. Mezi mnou a mnoha lidmi existuje velikánský
problém:sametová revoluce. Pøed ní jsme mìli spoleèného nepøítele. Ten padl a nyní
pøišly druhoøadé nebo tøetiøadé zájmy. Lidi zaujímají postoje.Jsem kritický v každédobì,
nikoliv za každou cenu …Bohužel, dokážu být velmi vznìtlivý a agresivní. Navíc jsem
pravej jako foxteriéøi, což jsou nejvzteklejší psi.“
Z toho je vidìt, že se nevyhýbal ožehavým tématùm a jeho postoje byly mnohdy
kontroverzní. Zemøel 3. 3. 1994,poslední rozlouèení mìl v bøevnovském klášteøe vPraze,
kterého se ujal opat Anastásius Opasek,jeho pøítel z Nìmecka.
Jeho životní peripetie jsou daleko složitìjší, ale soustøedila jsem se pøedevším na jeho
létav Bechyni.
Je tøeba podìkovat všem ochotným spolupracovníkùm z keramické školy:
p.øed.ing.Svitákovi, M.Dobiášovi, J.Karlíkové, M.Vávrové,p. J.Proško, nakladatelství
Academia a p.J.Kaèerovi za povolení zveøejnìní pasáží z vydaných publikací i Vám,
potencionálním pøispìvatelùm vzpomínek naK.Kryla.
- ap-

Literatura:
Kaèer,J.:Jedu k mámì. P.:Eminent:2003.
Pùlkacíø. Rozhovor Miloše Èermáka s Karlem Krylem.P.:Academia 1993.

ŽIVOTNÍ JUBILEA - LISTOPAD 2003
75 let
76 let
77 let
78 let
79 let
80 let
81 let
83 let
94 let
96 let

Matuška Jozef, Zbudilová Marie, Přesličková Marie
Vaníček František
Birko Jakub
Čáp Josef, Rychtářová Milada, Škrétová Blažena
Procházka Juraj, Počtová Zdeňka
Šítek Ladislav, Komínek Antonín, Stach Eduard
Škrétová Marie
Vágnerová Milada
Holá Alžběta
Suchanová Marie
GRATULUJEME
Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

Vítání obèánkù

Dne 7. října 2003 byli přivítáni starostou města Bechyně, Jaroslavem
Matějkou, tito noví občánci:
Kristián Sušer, Filip Horský, Antonín Fišer, Veronika Filipová, Sára
Švejdová, Michal Purš, Alena Mrzenová, Renata Phamová, Jana
Staňová, Kateřina Valešová, Monika Novotná, Ondřej Dobiáš, Nela
Milošová.

Oprava místních komunikací
V letošním roce Mìsto Bechynì investuje nemalé finaèní prostøedky na opravy
komunikací.
Byla ukonèena rekonstrukce komunikace v Zahradní ulici a Záøeèí, rekonstrukce
chodníkù vmìstském parku a chodníkùv ulici U Nádraží a okolo KD, oprava komunikace
na sídlišti 5.kvìtnaa novákomunikace achodník pøedRD è.p. 948-950 v Písecké ulici.
Ještì v letošním roce by mìlo dojít k opravì komunikace v Èechovìulici (od køižovatky s
Píseckou ulicí až po odboèku na sídlištì 5.kvìtna), rekonstrukci chodníkù v Køižíkovì
ètvrti, rekonstrukci Bechyòskýchschodù a prodloužení panelové komunikace u øadových
garáží na sídlišti Na Libuši. Nìkteré tytoakce sepodaøilo realizovat jen díkystátní dotaci.
Souèasnì probíhá také rekonstrukce koupalištì, která bude ukonèena ještì v letošním
roce, a staví se nový dùm s peèovatelskou službou, který by mìl být dokonèen na podzim
2004.
Za investièní odbor MìÚ Bechynì Ilona Zvolánková

Činnost Vodárenského sdružení Bechyňsko (VSB) v r.2003
Vodárenské sdružení Bechyòsko je sdružení právnických osob mìsta Bechynì a obcí
Bøeznice, Èernýšovice, Haškovcova Lhota, Hodìtín, Sudomìøice u Bechynì. J
nájemcem vodohospodáøského majetku pro výrobu a dopravu pitné vody:
1. spoleèného vodohospodáøského majetku - soustava
2. vodohospodáøského majetku jednotlivých obcí, které vstoupily do sdružení
Provozování vodovodù pro veøejnou potøebu je smluvnì zajišováno firmou Vodovody
a kanalizace Jižní Èechy a.s., divizeTábor (VaK JÈ a.s.).
Hlavníèinností VSB je øádnáa úplnásprávapronajatého majetku. VSB provádí kontrolu
smluvního provozovatele VaK JÈ a.s. jak v oblasti provozní, tak v oblasti hospodaøení
se svìøeným majetkem. VSB pøímo nezasahuje do provozování vodohospodáøského
majetku, ale provádí kontrolu smluvního provozovatele tak, aby byly dodržovány
podmínky smlouvy a kalkulace vodného na pøíslušný rok. Jednou z nejdùležitìjších
èinností je kontrola, zda jsou finanèní prostøedky vynakládány úèelnì - kontrola
jednotlivých jmenovitých akcí, kontrola ostatních druhotných nákladù (doprava,
rozbory vod,provozní øády…). VSB pøipravuje a financuje investièní akce,
rekonstrukce a opravy, které nejsou a nemohou být financovány z provozních nákladù
firmou VaK JÈ a.s. Realizace tìchto investic, oprav a rekonstrukcí je podmínkou pro
postupné zlepšení stávajícího stavu zásobování vodou zastaralé vodovodní sítì,
odstavení nevyhovujících zdrojù vody…
Uvedené èinnosti jsou financovány z nájemného, které je jediným zdrojem pøíjmù pro
VSB. Toto nájemné odvádí provozovatel VaK JÈ a.s. za pronájem vodohospodáøského
majetku.Výše nájemného se urèuje na základì kalkulace vodného, kterou pøedkládá
provozovatel. Souèástí této kalkulace jsou veškeré náklady, které jsou vynakládány pøi
provozu vodovodu - jmenovité opravy na síti a zdrojích, energie, poplatky za odbìr
podzemní vody, náklady na rozbory vod, dokumentaci, dispeèink, mzdy zamìstnancù
VaKu, odeèty vody, nájemné pro VSB... Cenovou kalkulaci pøedkládá provozovatel VaK
JÈ a.s. a valná hromada VSB schvaluje cenu vodného. Tato pøedložená cenová
kalkulace je pøipravována také na základì „Dohodyo stanovení jednotnéceny vodného“
v obcích VSB. V cenové kalkulaci je vždy potøeba zohlednit i nutné prostøedky na
plánované opravy, rekonstrukce i nové investice, které jsou zahrnuty v nájemném pro
VSB. Pro rok 2003 bylo stanoveno vodné ve výši 25,90 Kè + 5% DPH (cena vodného je
stejná jako v roce 2001 a 2002). V roce 2003 byla kalkulace ovlivnìna dalším
zvyšováním poplatku za odbìr podzemní vody. V tomto roce bude za odbìr podzemní
vody zaplacena èástka témìø900 000 Kè (1,40 Kè/m3).
Pro zajištìní rozvoje a pro zlepšení stávajícího stavu v zásobování vodou obcí
sdružených ve VSB byly od poèátku roku 2003 pøipravovány z finanèních prostøedkù
VSB tyto investice, rekonstrukce a opravy:
dokonèené akce: (investièní náklady)
úpravna vody Nová Ves - napojení vrtu B-4a (351 711 Kè)
vodojem Hodìtín - odvlhèení (138 306 Kè)
vodojem Hodìtín - mìøení a regulace (171 146 Kè)
vodovod Sudomìøice - geodetické zamìøení (73 710 Kè)
probíhající akce v roce 2003 (odhad investic)
Bechynì - oprava vodovodu na námìstí (1 030 000 Kè)
Hvožïany posilovací tlaková stanice (230 000 Kè)
vodojem Hodìtín stavební opravy objektu (190 000 Kè)
úpravna vody Chrobkov - likvidace ocelových souèástí (70 000 Kè)
pøipravované akce (v roce 2003 zaplaceny projekty) - cena projektu odhad investic
Senožaty - rekonstrukce vodovodu - 35 942 Kè - 745 000 Kè
Sudomìøice-Smoleè propojení vodovodu - 95 550 Kè - 2 815 000 Kè
VaK JÈ a.s. jako provozovatel vodohospodáøského majetku provádí na základì
smlouvy o provozování veškeré èinnosti spojené s provozem vodovodní sítì:
obsluha a údržba zdrojù vody
obsluha a údržba sítí v obcích
oprava a výmìna pøípojek
výmìny vodomìrù
Mezi nejvìtší akce, které provedl VaK JÈ a.s. v prùbìhu roku 2003 patøí:
- Bechynì, oprava Libušina ul. pøed Zuzanou (69 281 Kè)
- Bechynì, oprava a výmìna pøípojek a armatur u nádraží (142 431 Kè)
- Bechynì, oprava a výmìna pøípojek a armatur sídl. 5. kvìtna (134 363 Kè )
- Bechynì, oprava na námìstí pøed è.p. 3 (82 341 Kè)
- Bechynì, oprava na námìstí pøed è.p. 13 (51 065 Kè)
- Bechynì, oprava vodovodu v Záøeèí (147 126 Kè)
- Bechynì, oprava a výmìna pøípojek a armatur Køižíkova vil.ètvr (38 628 Kè)
VSB ve spolupráci s mìstem Bechynì a s firmou VaK JÈ a.s. pøipravovalo takéžádosti a
podklady pro dotace na odstranìní povodòových škod nahrazení individuálních zdrojù
zasažených povodní. Jedná se o prodloužení vodovodu v èástech Bechynì - Záøeèí a
Plechamr. VSB v souèasnosti pøipravuje další rekonstrukce vodovodní sítì, které je
potøeba udìlat, aby bylo zabezpeèeno zásobování vodou v požadované kvalitì i
kvantitì. Vzhledem ktomu, že vodovod je vìtšinì pøípadùuložen v soubìhu s kanalizací
je potøeba rekonstrukce pøipravovat ve spolupráci s mìstem Bechynì. Mìsto Bechynì
je investorem rekonstrukcí kanalizace pro veøejnou potøebu v Bechyni, Senožatech a
Hvožïanech. Provozování kanalizace pro veøejnou potøebu je zajištìnotaké firmou VaK
JÈ a.s., divizeTábor.
V Bechyni, øíjen 2003
Ing. Zdenka Sosnová, Vodárenské sdružení Bechyòsko

informace pro stavebníky
ZÁPIS STAVBY DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Stavební úřad Bechyně informuje stavebníky, že po vydání
kolaudačního rozhodnutí na stavbu či přístavbu je jejich povinností (§
10 odst. d) zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České
republiky ve znění pozdějších předpisů) podat žádost o zápis stavby
do katastru nemovitostí. Pro zápis nových staveb musí být předloženo
pravomocné kolaudační rozhodnutí, geometrický plán, doklad o
přidělení čísla popisného (rodinné domy, nebytové objekty) nebo
evidenčního (chaty a garáže) (§ 5 odst. 5,6 zák. č. 344/1992 Sb.).
Stavebník, jehož stavba se nachází v k.ú. Bechyně, k.ú. Hvožďany a
k.ú. Senožaty získá číslo na Městském úřadě Bechyně, odboru
vnitřních a sociálních věcí. Stavebník, jehož stavba se nachází v
jiném katastrálním území, jež spadá do působnosti Stavebního úřadu
Bechyně, požádá o vydání čísla popisného nebo evidenčního na
příslušném obecním úřadě podle katastrálního územístavby.
Dále stavební úřad upozorňuje stavebníky i vlastníky nemovitostí a
pozemků, aby v případě změny osobních údajů tyto změny provedli
též na Katastrálním úřadě v Táboře, z důvodu včasného doručení a
následně rychleji ukončených řízení stavebního úřadu (platí i pro
zrušení věcného břemene z důvodu úmrtí).
Zároveň na každou zkolaudovanou novostavbu či změnu stavby
nutno podat na Finančním úřadě v Táboře přiznání k dani z
nemovitosti do 31. ledna následujícího roku.
Marie Lexová, Stavební úřad Bechyně

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA BECHYNÌ
se koná
26. listopadu 2003 od 16 hodin
v klubovnì KD

Oznámení všem vlastníkům pozemků v katastrálním
území Hvožďany - poslední námitky a připomínky ke
Komplexním pozemkovým úpravám Hvožďany
V souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (dále jen “zákon”),
Vám oznamujeme vystavení souhrnné bilance, kde je uvedeno
původní vlastnictví (soupis nároků vlastníků) a nově navržený stav
zpracovaného návrhu KPÚ Hvožďany k veřejnému nahlédnutí po
dobu 30 dnů, tj. od 13. října 2003 do 11. listopadu 2003, na
Pozemkovém úřadě Tábor v kanceláři č. 310 v pracovní dny v těchto
úředních hodinách: pondělí, středa
- 8.00-11.00,12.00-16.30;
úterý,čtvrtek, pátek - 8.00-11.00, 12.00-14.00; na Městském úřadě
Bechyně, odbor výstavby, v pracovní dny v těchto úředních hodinách:
pondělí, středa - 8.00-12.00, 13.00-17.00; a u předsedy sboru
zástupců KPÚ Hvožďany pana Antonína Jaroše, Hvožďany 51, po
předchozí domluvě.
V průběhu této 30-ti denní lhůty mají účastníci řízení a dotčené orgány
poslední možnost uplatnit písemně své námitky a připomínky k
soupisu nároků vlastníků a ke zpracovanému návrhu KPÚ u
Pozemkového úřadu v Táboře. K později podaným námitkám a
připomínkám se nepřihlíží (§ 8 odst. 1 a § 11 odst. 1 zákona).
Ing. František Plát v.r., ředitel Pozemkového úřadu Tábor

Pokud při vycházkách po okolí Bechyně spatříte podobné lávky a
přechody přes strouhy, jako je na fotografii, tak se o ně zasloužily
Městské lesy Bechyně. Tato je za starou plovárnou, další např. u
Senožat. Škoda, že některé jsou v zápětí úmyslně ničeny, jako např. v
Židově strouze.

DOVOLENÁ KLIENTŮ D.D.
Poslední týden v srpnu byli klienti D.D. Bechyně díky pozvání
D.D. Kůsov na společné dovolené. Taková nabídka byla s nadšením
přijata a po konzultaci s klienty bylo vybráno šest lidí a aby to bylo
spravedlivé tak tři ženy a tři muži. Za ženy to byla paní Dvořáková,
Fílová a Sobíšková za muže pan Krásl, Janoušek, Čenský. Příjemnou
zprávou bylo i to,že budova, ve které budou klienti ubytováni je
bezbariérová. Díky tomu mohli přijet i dva tělesně postižení pánové,
pro které by jinak takovýto výlet byl nemyslitelný.
Rekreace se konala v rekreačním středisku ÚSP Zbůch v Hradišti
u Domažlic, které je umístěno v krásném prostředí Šumavy. Skládá se
ze tří bungalovů, každý pro 12 rekreantů a je doplněn samostatnou
velkou jídelnou a kuchyní. Ke komplexu budov patří také bazén, který
byl rovněž upraven pro tělesně postižené a slunečná odpoledne
strávená u něj byla pro klienty výrazným zpestřením a odpočinkem
zároveň.
Celý týden byl nabytý výlety a navštěvováním památek. Navštívili
jsme zámek v Horšovském Týně, rodný dům Jana Sladkého Koziny a
jeho pomník na nedalekém vršku, soukromou sbírku bonsaí a také
samotné Domažlice a jejich vyhlášené trhy. Večer se konaly různé
společenské akce jako například hod polenem do dálky, věšení kolíků
se zavázanýma očima a jiné. Většina akcí byla zakončena posezení u
ohně a opékáním.
Ubytování samotné bylo na velmi dobré úrovni a klienti byli s ním i
se stravou velmi spokojeni. Jsem si jist, že za všechny zúčastněné
mohu konstatovat, že dovolená se velmi povedla a bylo nám dokonce
přislíbeno pozvání i na příští rok.
Martin Killian, sociální pracovník D.D. Bechyně

POLICIE ÈR INFORMUJE
Napoèátku mìsíce záøí se podaøilo objasnit vespolupráci s kriminální policií
vloupání do tøí bytù na Písecké ulici v Bechyni, kdy pachatel zpùsobil celkovou škodu ve
výši 40 000,-Kè. Jako pachatel byl zjištìn muž z Pøíbrami, který na území 12-ti okresù
republiky vnikl do dalších 153 bytù a odcizené vìci pøedával pøekupníkovi v Benešovì.
Muž je v souèasné dobì ve vazbì.
Dále se podaøilo objasnit dvì loupeže v teritoriu obvodního oddìlení
Bechynì, a to loupežné pøepadení v baru Nagano, kdy toto pøepadení bylo fingováno
hostem a obsluhujícím èíšníkem baru a loupežné pøepadení staøenky v rodinném domì v
obci Stádlec, kdy pachatel staøenku ohrožoval nožem a tato mu vydala finanèní hotovost.
Tento pachatel je v souèasné dobì rovnìž vevazbì.
Spravedlnosti dosud uniká neznámý pachatel, který na konci mìsíce srpna
odcizil z bytu v rodinném domì v Bechyni finanèní hotovost ve výši 90 000,-Kè.
Odpoèátku letošního roku je zaznamenán zvýšený nápad trestné èinnosti tzv.
autokriminality, spoèívající ve vloupání do motorových vozidel a jejich krádeží. Pachatelé
se zamìøují na modernìjší typy motorových vozidel a tato trestná èinnost je páchána
zejména v noèních hodinách. Žádáme obèany, aby v pøípadì jakýchkoliv poznatkù
kontaktovali Obvodní oddìlení v Bechyni, nebo na lince 158.
Za PÈR OOP Bechynì zástupce vedoucího oddìlení kpt. František Filip

Velké řijnové společné čtení

Týden knihoven ( 6.10.-13.10.03) byl v knihovnì zahájen v úterý 7.10. VØSÈ. Ètenáøský
maratón zahájil ve 13,00 hod. pan starosta J. Matìjka povídkou O.Pavla Nejdražší ve
støední Evropì a hned po nìm pøejal štafetu øeditel KD J. Brùèek a po nìm se zapojili
další, jak jednotlivci, tak skupiny. Pøišly dìti z družiny 1. ZŠ s uèitelkami V. De Fantou a
D. Pùlpytlovou i žáci 8.B s uèitelkou N. Jindrovou. Èetlo se nejen v èeštinì, ale i ve
slovenštinì, romštinì, vietnamštinì, maïarštinì i ve francouzštinì. Nejoblíbenìjšími
texty byly pohádky, ale zaznìly i texty I. Werniche, J. Wericha, Z. Frýbové, J.R.R.
Tolkiena, J.Suchého a dalších. Zaèínalo se textem O. Pavla a konèilo se Komisaøem
Rexem od C.Schusterové.
V tento den MìK navštívilo 112 ètenáøù a polovina z nich se zapojila do ètení. Padesát šet
lidí èetlo nepøetržitì 5 hodin od13,00hod . do 18,00hod.
Všem , kteøí se do ètenízapojily, dìkujeme.
Za pomoc pøi této akci knihovna dìkuje Kulturnímu domu a Prosportu J. Balèík,
sponzorùm Pekaøství Malá, Veèerkaing. J. Vavøièka.
-mk-

Ověřování shody kopie nebo opisu s listinou,
ověřování pravosti podpisu
Městský úřad Bechyně, odbor vnitřních a sociálních věcí,
provádí podle platných právních předpisů ověřování shody kopie
nebo opisu s listinou (dále jen „vidimace“) a ověřování pravosti
podpisu (dále jen „legalizace“). K provedení vidimace i legalizace je
třeba dostavit se osobně. Pokud se fyzická osoba nemůže z vážných
zejména zdravotních důvodů dostavit na úřad, lze provést legalizaci
po předchozí dohodě s pověřeným pracovníkem i na jiném vhodném
místě.
K vidimaci je třeba předložit prvopis nebo ověřený opis
listiny a opis nebo kopii z ní pořízenou, dále je potřeba předložit
občanský průkaz. Za vidimaci se platí správní poplatek 20,- Kč za
každou i započatou ověřovanou stranu. Nelze ověřit opis (kopii)
občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu,
vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a
technické kresby. Nelze ověřit předložený opis (kopii), který se
neshoduje s originálem, listinu psanou v jiném než českém nebo
slovenském jazyce a listinu, která obsahuje změny, doplňky, vsuvky
nebo škrty, jež by mohly zeslabit její věrohodnost. Pokud je na
originálu listiny plastické razítko, lze ověřit jen její opis (nikoliv
fotokopii).
K legalizaci je třeba předložit průkaz totožnosti a listinu, na kterou se
osoba před pověřeným pracovníkem vlastnoručně podepíše,
případně podpis na ní obsažený uzná za vlastní. Za legalizaci
každého podpisu se platí správní poplatek 30,- Kč. Nelze provést
legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text. V případě,
že fyzická osoba nemůže číst nebo psát, provede pověřený pracovník
legalizaci pouze za účasti dvou svědků. Svou přítomnost stvrdí svědci
podpisem v ověřovací knize.
J. Chudlařská, MěÚ Bechyně

PODZIMNÍ ÚKLID V BECHYNI
Ve dnech 10. - 12.11.2003 bude probíhat pozimní úklid v Bechyni. Po
dohodě Městského úřadu a firmy Bytenes Bechyně s.r.o. budou
přistaveny valníky a velkoobjemové kontejnery následovně:
Kontejnery 10.11.2003:
1 ks - sídl. Obránců míru (u trafostanice),
1 ks - Písecká ulice (u domu čp. 919)
1 ks - Na Libuši (u trafostanice)
1 ks - Lázeňská ul. ke mlýnu (Parkány)
Kontejnery 11.11.2003:
1 ks - Široká ulice
1 ks - 5. května (prodejna Elexpres Elektroservis)
1 ks - Zářečí (u konzumu)
1 ks - Plechamr (křižovatka)
Kontejnery 12.11.2003:
1 ks - Školní ulice (louka proti škole)
1 ks - Křižíkova čtvrť (za kinem),
1 ks - k vlakového nádraží
1 ks - Michalská ul. a Fáberova ul. (na spojnici)
Valníky 7.11.-9.11.2003:
Senožaty (náves), Hvožďany (náves)
Budou přistavěny dne 7.11.2003 ve 14 hodin.
Kontejnery - budou přistaveny vždy od 8,30 hodin, odvoz bude
ihned po naplnění,nejdéle však v 17 hodin.
Do kontejneru a valníku patří:
veškerý objemný komunální odpad, který se nevejde do popelnic
(matrace, co nejvíce zmenšené částinábytku, koberce, apod.)
špatně nebo zcela nekompostovatelné zbytky zahradního odpadu
(hodně zkrácené větve a kmeny, apod.)
Do kontejneru v žádném případě nepatří:
veškerý nebezpečný odpad (televize, lednice, zbytky barev, zářivky,
vyjetý olej, apod.)
tříděný odpad (papír, sklo, plast,železo)
kompostovatelný odpad ( pohrabky trávy, hnůj)
uhynulá domácí zvířata
běžný komunální odpad
stavební suť a kameny
Kam s odpadem, který do kontejneru nepatří ?
Vytříděný odpad patří do kontejnerů na separovaný odpad.
Nebezpečný odpad patří do sběrného dvora v areálu technických
služeb Bytenesu Bechyně s.r.o. s provozní dobou: Pondělí, Středa
7-17 hodin, Úterý, Čtvrtek 7-15 hodin. Odběr je pro občany Bechyně
zdarma.
Král Miroslav, jednatel Bytenesu Bechyně s.r.o.

Doručování zpravodajů

Bechyňský zpravodaj vychází obvykle na začátku
kalendářního měsíce. Naší snahou je, aby jej našlo ve své dopisní
schránce co nejvíce občanů. Ale bohužel vlastní doručování do
schránek nebývá u některých bytových domů snadné.
Schránky jsou umístěny uvnitř vchodů a vstupní dveře jsou
zamčené. Nejjednodušší řešení je zazvonit na náhodně vybraný
zvonek a slušně požádat o otevření. Někdy to vyjde, někdy ne. Někteří
nájemníci jsou hrubí až neslušní a nemají zájem někomu otevřít.
Věřte mi, že když se to stane v několika vchodech, i největšího
„kliďase“ přejde chuť někde zvonit a posloužit někomu jako
hromosvod.
Možná, že by stačilo uvést, na který zvonek je možno beze
strachu zazvonit.
Petra Picková, podatelna MěÚ Bechyně

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
Úspěchy bechyňských kanoistů

V dobì konání MS v Raftingu 30.-31.8.2003 pod Lipenskou pøehradou na
jedné z nejtìžších tratí v Evropì, se konalo také Mistrovství republiky ve sjezdu
na divoké vodì. Z našeho oddílu si úèast vybojovala deblkanoe ve složení Háša
- Michal Pazourek Jan, která ve sprintu získala pìkné 8.místo. V celkovém
hodnocení Èeského poháru (ÈP) 2003 obsadila tato dvojice výborné 7.místo,
èímž se zlepšila oproti loòské sezonì o pìt míst, a tím se o kousek pøiblížila k
reprezentaci ÈR, kterou tvoøí první ètyøi lodì vÈP.
Ve dnech 6.-7.9. se konalo MÈR žákù ve slalomu v Žimrovicích u Opavy. V
individuální kategorii si zajistil úèast Tomáš Macášek na kajaku a obsadil pìkné
11.místo. V kategorii hlídek kajakù ml.žákù získalo družstvo Bechynì - ve
složení: T.Macášek,L.Medøický a S.Mayerová vynikající 4.místo.
Poslední závod sezony 2003 se uskuteènil v Tøebechovicích pod Orebem první
øíjnový víkend. V kategorii deblkanoí ml.žákù zvítìzili celkovì T.Macášek L.Medøický, vzávodì kajakù obsadil T.Macášek 5.místo, L.Medøický 12.místoa
M.Házi 15.místo. Tímto závodem zakonèili kanoisté velmi úspìšnou sezónu na
divoké vodì a èeká je„oblíbená“ tvrdá zimní pøíprava na sezonu další.

Za oddíl kanoistiky Pazi

ŠACHOVÝ SPOLEK BECHYNĚ
Šachový spolek Bechyně B Slovan Jindřichův Hradec B 3 : 2
Body: Pavel Malý 1, Míla Hrubant 1 a Láďa Havlík 1
Slovan Jindřichův Hradec Šachový spolek Bechyně 3 : 5
Body: Lojza Bartoš 1, Pavel Houdek 1, Honza Marek 1,
Míla Hrubant 1 Jirka Brom 1/2, Pavel Malý 1/2
Vstup do soutěže se našim družstvům vydařil, když ŠS
Bechyně B ve 3. divizi i ŠS Bechyně A v 1. divizi své soupeře z
Jindřichova Hradce v prvním kole svých soutěží porazili. Oba zápasy
však byly hodně vyrovnané a o úspěchu rozhodla větší zkušenost
bechyňských hráčů. Obdiv si zaslouží především hráči Pavel Malý a
Míla Hrubant, kteří úspěšně reprezentovali v sobotu i v neděli.

OPRAVNA OBUVI - PETR BÍNA
Týn nad Vltavou, Orlická 400, dùm služeb
pondìlí - ètvrtek 9-12 a 13-16.30, pátek 8-14

tel. 606 581 553

www.opravnaobuvi.kvalitne.cz

Boty Vám rád opravím ve své dílnì,
tìším se na návštìvu za mostem v Týnì.

C SERVIS - FILIP Richard

nám. T. G. Masaryka 12, Bechyně
tel.: 381 212 544-3, mobil: 604 219 141
e-mail: info @cservis.cz, www.cservis.cz

Internet zdarma !!
- první měsíc zdarma
- dále od 490 Kč měsíčně
- stálé připojení 24 hodin denně

Kupte si !
- nový počítač v ceně již od 9 000 Kč
- digitální fotoaparát v ceně od 3 500 Kč
- kopírku, tiskárnu, spotřební materiál...
- k počítači HAL3000 TV karta za 890 Kč

internet - počítače - kopírky - sítě

Kovoobráběče
Vyučené v oboru, práce na CNC i
klasických strojích.
Perspektiva dalšího odborného růstu.

Hledá nové
pracovníky
na tato volná
pracovní místa

VZORKOVÁ PRODEJNA

Pracovník do oddělení montáže
Vzdělání: SOU/SŠ technického
směru
Ostatní schopnosti:
Základní znalost práce na PC.
Praxe: není nutná.
Nástup možný ihned.

Na Libuši 891, 391 65 Bechyně
Tel.:+420 381 213 011
Fax:+420 381 211 060
email: micro-sensor@micro-sensor.cz
http://www.micro-sensor.cz

PODLAHÁØSTVÍ

Nabízíme zajímavou práci v příjemném prostředí.
Za kvalitní práci nabízíme dobré finanční
ohodnocení.
Pro svobodné je možnost ubytování.

Provedení rozpoètu a možnost pokládky
Provozní doba:
Tel. 776 022 403, 776 698 744
Vinaøického nám. 209, Týn nad Vltavou
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