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Krátce z jednání zastupitelstva
10. 3. 2004

Oprava mostu - objízdné trasy

V minulém zpravodaji jsem mimo jiné uvedl, že by se nemìla zvyšovat cena jízdného,
pokud objízdné trasy do Bechynì budou delší než pøed uzavírkou mostu. Tyto informace
jsem získal bìhem rùzných jednání, kterých jsem se zúèastnil. Teprve v dobì, kdy byl
minulý zpravodaj v tisku, jsem se dozvìdìl o existenci Cenového výmìru Ministerstva
financí è. 1/2003,kde je vèl. 5, odst.5 uvedeno, že ... Pøi prodloužení nebo zkrácení tarifní
vzdálenosti pùvodní linky v dùsledku stanovených objíždìk na dobu delší než 7 dní
stanoví dopravce novou tarifní vzdálenost odpovídající novì používané dopravní
cestì...". A právì na základì tohoto výmìru dopravci mohou rozpoèítat zvýšené náklady
do ceny jízdného.
Za nepøesnou informaci se ètenáøùm omlouvám.
Chtìl bych ètenáøe upozornit na skuteènost, že toto zvýšené jízdné v žádném pøípadì
nemùže mìsto Bechynì rozporovat, nemùže proti tomu nijak protestovat, zvýšené jízdné
je stanovené podlezákonných norem a imy se jimi musíme øídit.
Nyní jsme se v tétosouvislosti dostali donásledující situace:
Nìkteøí cestující si stìžují na zvýšené jízdné a nìkteøí si stìžují na to, že øada autobusù
nezajíždí na autobusové nádraží do Bechynì. Pokud budou dopravci a krajský úøad
ochotni zmìnit jízdní øády tak, aby autobusy èastìji do Bechynì zajíždìli, pøibude poèet
lidí stìžujících si na zvýšené jízdné a naopak. Podle mého názoru v této chvíli nemùžeme
vyhovìt všem, a proto bych chtìl obèany mìsta požádat o trpìlivost a toleranci. Není
pochyb o tom, že oprava „Bechyòské duhy“ za trochu nepohodlí nám všem stojí a
vzhledem ke stavumostuji nebylo možné déle odkládat.

Čistota města

V poslední dobì se zcela právem objevují kritické hlasy, které upozoròují na množství
posypového materiálu na místních komunikacích, který negativnì ovlivòuje kvalitu
životního prostøedí ve mìstì. Chtìl bych v této souvislosti pøipomenout (v žádném
pøípadì omlouvat), že letošní zima byla pomìrnì dlouhá, a proto technické služby
mohly zahájit jarní úklid až v týdnu od 15. bøezna. Také je nepochybné, že je nutné
nejdøíve uklidit hlavní trasy v Bechyni, teprve potom je možné uklízet okrajové èásti
mìsta.
Situace je komplikovaná také tím, že øada komunikací mìstu nepatøí. Jedná se o prùjezd
mìstem ulicí Libušinou pøes námìstí a Záøeèí ven z mìsta a o ulici Píseckou. Tyto
komunikace patøí státu, údržbu zajišujeSpráva a údržba silnic Tábor, støedisko Bechynì.
V souvislosti s objízdnými trasami jsem proto jednal s øeditelkou SÚS Tábor paní
Pavlíkovoua domluvili jsme se, že prùjezd mìstem urychlenìvyèistíod zbytkù posypu.
Chtìl bychna tomto místìpodìkovat tìm obèanùm, kteøí (aèby nemuseli),bez ohledu na
to, že komunikacev jejichpéèi nejsou, si je vzornì pøed svými nemovitostmi (a užto jsou
majitelé rodinných domù, majitelé bytù v panelových domech, popø. nájemníci
mìstskýchbytù) uklidili.Za to jimpatøí velké uznání.

Jaroslav Matìjka

Změna v distribuci Zpravodaje
Od pøíštího mìsíce dochází ke zmìnì v distribuci Mìstského zpravodaje. Konèí
distribuce Zpravodaje prostøednictvím doruèovatelù pøímo do schránek a tudíž každý,
kdo budemít zájem, mùže si Zpravodaj vyzvednout na následujících místech, kdebude
volnì k dostání:
Knihkupectví Petra Voka Simandlová, Libušina ulice
•
Novinový stánek Ondøejová, Libušina ulice
•
•
Knihkupectví Štachová, Píseckáulice
Novinový stánek Andrejsová, NaLibuši
•
•
Konzum Hugo, Záøeèí
Mìstská knihovna
•
•
Potraviny Štroufová, sídl.5.kvìtna
podatelna MìÚ
•
Místních èástí mìsta Hvožïany a Senožaty se výšeuvedené zmìny netýkají.
Pùvodní zpùsob doruèování do schránky bohužel pøinášel problémy napø. pøi
doruèování do bytových domù, kde jsou vchody uzamèeny a není pøístup ke
schránkám, rovnìž musíme respektovat i nìkteré obèany, kteøí si nepøejí doruèovat
Zpravodaj a cítí se být obtìžování nevyžádanou tiskovinou. Velkým problémem, a to se
netýká jendoruèování zpravodaje, zùstávají i neoznaèené schránky.
Zmìnou v distribuci nedochází zatím k snížení nákladu a rovnìž nadále zùstává
Zpravodaj pro každého zdarma.
(fs)

-

Schválena Obecně závazná vyhláška č .1/2004, kterou se mění a
doplňuje Obecně závazná vyhláška č.6/2003 o místních
poplatcích. ( Podrobněji na straně 5)

-

Město vydalo Pravidla pro pronajímání bytů v domě s
pečovatelskou službou. ( viz.str 4)

-

Rozhodnutí o příspěvku na nákup služebního auta pro potřeby
domácí služby Tereza na Bechyňsku bylo zatím odloženo do
doby, než tato záležitost bude projednána v ostatních obcích
Mikroregionu Bechyňsko.

-

Schváleny finanční příspěvky z programu regenerace na obnovu
kulturních památek ve městě. Město uvolní ze svého rozpočtu na
tyto příspěvky celkem 73 tis.Kč. Spoluúčast města je podmínkou k
přiznání další finanční podpory z programu Ministerstva kultury.

-

Schválen prodej ideální jedné poloviny domu čp. 537 "vila
ELEKTRA" za kupní cenu 2.000.000,- Kč.
Schválen záměr prodeje částí pozemků jejich dlouhodobým
uživatelům ve Hvožďanech za jednotnou cenu 15,- Kč/m2. Jedná
se o pozemky malých výměr zasahující většinou do návsi a
přilehlých prostor.
V dalším kole nabídky na prodej volných bytů obálkovou metodou
dojde k prodeji 2 bytů. Byt 1+1 bude v tomto kole prodán za 340
tis.Kč, byt 3+1 za 485 tis.Kč. Nebytový prostor o velikosti 28 m2
bude prodán za 165 tis. Kč.

-

-

(fs)

Autobusová doprava v době uzavírky mostu
Po dobu uzavírky mostu na sil. II/122 v Bechyni v době od 15.3.2004
do 9.7.2004 nebudou linky:
132100 Praha-Tábor-Týn n.Vlt.-Č.Budějovice
133101 Praha-Tábor-Č.Budějovice
320001 Č.Budějovice-Týn n. Vlt.-Tábor-Praha
320760 Týn n. Vlt.-Sudoměřice u B.-Bechyně
370650 Prachatice-Bechyně-Tábor
obsluhovat zastávku Bechyně, aut. nádr. náhradní zastávka
Bechyně, nákl. nádraží (za mostem).
Linky 390180, 390220 a 390830, 320720, 320760 budou vedeny
podle objížďkového jízdního řádu.
Linka 390180 Tábor-Bechyně bude obsluhovat zastávku Bechyně,
aut. nádr. spoji:
příjezd do Bechyně
odjezd z Bechyně
1 příj. 5.57 hod (do 30.6.)
16 odj. 4.42 hod
9 příj. 13.05 hod
22 odj. 6.07 hod
11 příj. 13.56 hod
12 odj. 14.37 hod
15 příj. 17.06 hod
20 odj. 21.04 hod
23 příj. 21.15 hod
17 příj. 23.15 hod
ostatní spoje této linky budou přijíždět a odjíždět ze zastávky
Bechyně, nákl. nádraží (za mostem).
Linka 320720 Č. Budějovice-Týn n. Vlt.-Bechyně (ČSAD Jihotrans
a.s.) bude obsluhovat zastávku Bechyně, aut. nádr. spoji:
příjezd do Bechyně
odjezd z Bechyně
11 příj. 7.00 hod
58 odj. 5.15 hod
41 příj. 17.10 hod
32 odj. 7.50 hod
ostatní spoje této linky budou přijíždět a odjíždět ze zastávky
Bechyně, nákl. nádraží (za mostem), některé budou vedeny na
zastávku Bežerovice, rozc. (viz. jízdní řád) návaznost s lin. 390180
Tábor-Bechyně.
V Táboře 4.3.2004
COMETT PLUS, spol. s r.o., divize PAD
Objížďkové jízdní řády zveřejňujeme na str.6.

MEDAILON
JAROSLAV PODMOL
ak.sochař

(6.9.1925 Soběchleby, okr. Přerov - 6.1.1995 Praha)
Narodil se na Moravě ve
venkovské rodině, a toto své
moravanství i původ hrdě nesl po
celý život, i ve své tvůrčí práci.
Byl vždy svůj, v názorech na
umění, víru i podstatu lidství.
V roce 1938 1942 studoval
na reálném gymnáziu v Lipníku
nad Bečvou, v letech 1942 - 1945
absolvoval postgraduální kurz
kreslení a malby DEC-ART
J.Masáka v Praze. Léta 1945 1948 strávil na studiích Školy
umění ve Zlíně, kde byl jedním z
jeho profesorů ak.sochař Jan
Kavan, v jeho ateliéru
pak
pokračoval na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze v
letech 1948 - 1953. Do roku 1956
zde působil i jako aspirant. Ač studiem sochař, byl svou podstatou
keramik.
„Je to jeho Poezie všedního dne, ve které vyjádřil vrozenou
potřebu poetizace každodenních věcí a jevů, je to umělcovo básnické
zahledění do skromných krás života a světa.“ ( J.Spurný).
„Podmolova keramika je tvarována jednoduchou modelací,
ale jazykem básníka, který dovede v prostotě objevit její tajemství a
tímto tajemstvím naplnit i zdánlivě prostou věc. Hodnotu, kterou
zanechala tradice, Podmol nejen oživuje, ale tvořivě obměňuje.“
(M.Růžička).
V letech 1956 - 1959 je zaměstnán v n. p. Západočeské
keramické závody v Horní Bříze jako výtvarník závodu a v letech 1959
- 1969 v Ústředí uměleckých řemesel Praha jako vedoucí keramické
hutě ve Štěchovicích. Tam začala jeho spolupráce s Františkem
Davidem, který ho vrátil k hrnčířské práci, i když začátky hrnčířského
řemesla poznal u Svatopluka Úředníčka z Tupes, který byl odborným
učitelem na zlínské škole.
„Hrnčířské řemeslo je skromné a nehlučné. Je však veliké.
Je žádoucí, ale tiché. Při dnešním hluku a shonu přetechnizovaného
světa se přece jen najdou místa, kde se tiše roztočí hrnčířský kruh a
vybízí člověka, aby si zkusil svou dovednost na tvarech, které
obměňovaly a přizpůsobovaly své potřebě a chuti stovky generací
před námi. Po nás je budou obměňovat dále. Jiní. Jen proboha, aby to
byli lidé…“ ( J.Podmol).
Milý velký spolužáku !
TEBE, PODMOLE, MILUJI a než jsem otevřel Tvůj dopis, nosil jsem
Tvůj džbán cos mi dal k 50.narozeninám. Rád ho držím v ruce, kupuji
do něj víno pro hosty, protože já nepiju je mi po víně blbě a hlavně
mám hlad a mám 120 kg brutto.
Jseš geniální keramik. Keramik v genech. V tom džbánu
cítím celé generace 10 tisíc let mistrů keramiků. Tvoje keramika není
vymejšlená. Ona je geneticky stvořená, jako je stvořený člověk sám.
Není na ní to vynucené umělecké ozvláštňování. Jsou to věci, které
miluji jako věci svých předků. Mám dojem, že ty věci, co děláš, jsem
viděl a nosil v mojich předminulých životech. Tvoje keramika je
krásnější než květiny, protože je věčná a květiny dočasné
Je to něco, co se nemůže nikdo naučit. S tím se člověk může
akorát narodit. Tohle všechno cítím, když nesu Tvůj soudek na víno a
mám z toho radost, když ho držím a ohmatávám
.
Tvůj Komárek
Ještě jedna Podmolova úvaha o hrnčířství:
„Hrnek je předmět každodenní potřeby, se kterým se člověk
nejčastěji setkává během celého života. Neexistuje v lidském životě
předmět, který by člověk několikrát za den vzal tolikrát do rukou, jako
hrnek. Od prvních krůčků až po poslední lůžko. Udrží-li děcko samo
hrnek, je to chápáno jako jistý projev samostatnosti. Ztratí- li pak
člověk tuto schopnost, je už odkázán na soucit nebo injekční jehlu.
Každý z nás měl svůj oblíbený hrnek, nebo má dosud. Člověk si kdysi
vytvořil předmět hrnek a on zpětně utváří lidi po staletí. Nevím co bylo
potřebnějším objevem v historii, jestli kolo, nebo to bylhrnec.“
S touto svou potřebou prostých věcí, „věcí kolem nás“,
přichází jako profesor odborného kreslení a modelování na

Střední průmyslovou školu keramickou v
Bechyni, kde působil od roku 1969 do roku
1985,kdy odchází do důchodu za svou rodinou
do poklidného kraje v Mnichovicích. Mnoho
času mu ale nebylo dopřáno, umírá v r. 1995 ve
svých nedožitých sedmdesátinách.
Keramická škola a hlavně její žáci získali
báječného kantora, vzdělaného, s rozhledem, s
pochopením pro vše lidské, s tolerancí k
ná zorů m i ve li ce odli šným. Těc h
rozhovorů, zájezdů, výletů za uměním, výstavami a krásami našich
krajů…
„Léta strávená v Bechyni podnítila Podmolův zájem o
přírodu a život jižních Čech (krajiny starých keramických tradic), který
zhmotnil v robustních typech rybářů a dynamicky hybných výlovech
rybníků.“ (J.Spurný).
Od roku 1953 se zúčastňoval mnoha kolektivních výstav
doma i v zahraničí. Získal čestný diplom AIC na Mezinárodní výstavě
současné keramiky v Praze 1962, ve Faenze 1967, 1968, 1969, v
Qualdo Tadino 1969 a zlatou medaili a bavorskou státní cenu na
Mezinárodním veletrhu uměleckých řemesel v Mnichově 1977. Od
roku 1956 vystavoval samostatně v řadě měst ČR a rovněž v
zahraničí. v r. 1986 se zúčastnil XII. Mezinárodního keramického
sympozia v Bechyni. Řadu jeho prací vlastní i Alšova jihočeská galerie
v Bechyni.
Otiskujeme dvě práce Jaroslava Podmola: jednu pro něj
nejtypičtější, hrnčířský dekorativní reliéf talíř „Kubaňa“, 1983

a druhou, barevnou plastiku „Flétnistka Ally“ z r. 1988,
kterou měl velmi rád.

Z katalogů Jaroslava Podmola ( Vodňany 1974, Česká Lípa
1975, Praha 1980, 1981, 1984, Bechyně 1985, 1996, Cheb 1987 a
publikace Podmol, Jaroslav: Úvahy, dopisy, vzpomínky.Mnichovice
1996 uspořádala a zároveň děkuje za poskytnuté materiály a
informace rodině Podmolových
- ap -

Předprodej

Vernisáž 2. dubna v 16.00 hod.
Program vernisáže bude obohacen hudebním vystoupením
Dua Escalona. Výstava potrvá do 29. dubna

Jihočeská přehlídka dětských divadelních, loutkářských souborů a recitačních
kolektivů, ze které postupují ti nejlepší na
národní Dětskou scénu.
Pátek 2. dubna
9:10 ŘÍŠE AGORD
Lannovka Č.B.
9:50 BETLÉM
Týn nad Vltavou
10:15 TVARŮŽKY NAD PENÍZE
ZŠ B. Bolzana Tábor
10:45 O SEDMI TRPASLÍCÍCH
A JEŠTĚ O JEDNOM NAVÍC
Úsměv Bělčice
14:20 BROUK PYTLÍK A FERDA MRAVENEC
Lannovka Č.B.
15:15 KRÁL
DDS Z. Čelikovského
15:25 ZMOUDŘENÍ ŠEVCE FANFRNOCHA Dramík Č.B.
16:00 MÁJOVÝ KRÁL
ZŠ Školní ul.Bechyně
18:30 DLOUHÁN TOM A PRCEK TOM
Růžek Č.B.
19:20 ŠPAGETY
Prdlouši DDM Jindřichův Hradec
19:50 TŘI MALÁ PRASÁTKA Dramaťák ZŠ TGM Vimperk
Sobota 3. dubna
9:00 HARABURĎÁRNA
LDO ZUŠ JH
9:50 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
DS Kaštánek
10:10 ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNICE
Dramaťák ZŠ TGM Vimperk
10:40 SREDNI VAŠTAR
ZŠ Školní ul. Bechyně

Pátek 9. - neděle 18. dubna / Prostory Kulturního domu
Tibetská léčebná relaxace a účinná metoda pro oživení těla
a mysli. Velmi dobře se hodí pro všechny věkové kategorie.
S její pomocí se lze zbavit četných tělesných i psychických
napětí, zvýšit svůj energetický náboj, zlepšit schopnost koncentrace a obnovit jasnost svého smyslového vnímání.Cvičení dále vyrovnává emocionální stránku naší bytosti a uvádí
do rovnováhy a harmonie naše tělo, mysl a smysly.
Seminář vede klinický psycholog Matthias Steurich, M.A.

Středa 21. dubna / 19.00 hod. / Malý sál / Vstupné 50,- Kč
v Galerii
Co je to automatická kresba? Je to schopnost, jíž lze velmi
U
Hrocha
přesně vykreslit energetické poruchy čaker, aury,
tělesných
orgánů, a proto se řadí mezi vynikající diagnostické metody.
Automatickou kresbu používáme při určování nemocí, ale
i k určení vztahů mezi partnery.

Pátek 23. - neděle 25. dubna / Klubovna a další prostory
Setkání všech zájemců, kteří se pokoušejí prostřednictvím
předmětu, tvaru či barvy nalézt kontakt s druhými. Téma
letošní hromádky je SMĚR . Hromádky se může zúčastnit
každý od 6ti do 100let. Inspiraci pro účastníky jsme vybrali
z etymologického slovníku:
Směr:
1. myšlená linie, v které se děje nějaký pohyb: řídit směr lodi,
zjistit směr větru, změnit směr větru, změnit směr cesty...
2. zaměření: škola textilního směru, působiti na chlapce ve
směru...
3. ve spojení: v tom (jistém) směru, v té (jisté) věci, ve mnohém směru...
4. souhrn názorů a zásad, které se po jistou dobu uplatňují
ve vědě, v umění a v politice: literární, hudební, politické, revoluční směry...

Sobota 24. dubna
/ 15.00 / Malý sál / Vstupné 25,- Kč
Pohádka o medvíděti, které jde koupit vejce, aby starý taťka
medvěd mohl uvařit oběd.
V pohádce vystupuje mnoho různých lesních zvířátek.

Pátek 30. dubna / Odlet od kulturního domu v 17.00 hod.
Pro čarodějnice budou přichystány schránky, do kterých vloží své špatné vlastnosti, kterých se
chtějí zbavit. Za zvuku harmoniky přeletí
na stadion, kde budou schránky slavnostně
zničeny v plamenech ohromné hranice.
Ve spolupráci s O.S. Galaxií Bechyně
po spálení všech špatných vlastností
vypukne rej čarodějnických her.

Čtvrtek 8. května / 21.00 / Velký sál

Neděle 4. dubna / 9.00 hod. / Klubovna
Lektorka: Miluše Bubelová
Kurzovné: dospělí 250,- Kč, děti 150,- Kč
Přihlásit se můžete v kanceláři KD nebo na čísle 381 213 338

...dětského maškarního odpoledne:

NESTÁVALOVÁ - Hračky
ANDREJSOVÁ - Prodej novin a časopisů
O. S. GALAXIE Bechyně za organizační pomoc

KD, U Nádraží 602, tel.: 381 213 338, tel./fax: 381 212 433, www.kulturnidum.cz, e-mail: kdbech@mbox.vol.cz

Zastupitelstvo města schválilo dne 10. března 2004 Pravidla
pro pronajímání bytů v domě s pečovatelskou službou. Touto
cestou je zveřejňujeme. Formulář žádosti o byt v DPS si
můžete vyzvednout na Městském úřadě v Bechyni u paní
Chudlařské nebo stáhnout z internetových stránek Města
Bechyně.

PRAVIDLA PRO PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ V DOMĚ
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

čl. 1
Podle § 10 zákona č. 102/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a
doplňků mají byty v domech s pečovatelskou službou charakter bytů
zvláštního určení. Tyto byty jsou určeny pro ubytování starých a těžce
zdravotně postižených dospělých občanů.
Podle § 709 občanského zákoníku se na byty zvláštního určení a na
byty v domech zvláštního určení nevztahují zákonná ustanovení o
přechodu nájmu bytu v případě úmrtí nájemce nebo opuštění
společné domácnosti nájemcem (ustanovení § 706 až § 708
občanského zákoníku).
čl. 2
Byty v domě s pečovatelskou službou se přidělují do nájmu
- zdravotně postiženým občanům nebo občanům v důchodovém
věku, jejichž zdravotní stav, sociální poměry, případně současná
bytová situace (např. byt ve vyšším patře bez výtahu) odůvodňují
poskytování pečovatelské služby,
- manželské dvojici, druhu, družce, popřípadě jiné příbuzenské
dvojici, z nichž alespoň jeden je již v důchodovém věku nebo
zdravotně postižený, jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní
stav, věk nebo sociální poměry odůvodňují poskytování
pečovatelské služby,
- zdravotně postiženým občanům nebo občanům v důchodovém
věku, kterým kvalita bydlení v domě s pečovatelskou službou
nahradí úkony pečovatelské služby, které jim doposud v jejich
dosavadních méně kvalitních bytech byly poskytovány (např.
donáška uhlí, zatápění, vynášení popela apod.)
- osobám, které jsou již v důchodovém věku, u nichž lze důvodně
předpokládat, že budou potřebovat pečovatelskou službu pro
postupné zhoršování zdravotního stavu,
- osobám, kterým byla před přidělením bytu v domě s
pečovatelskou službou poskytována terénní pečovatelská služba
v jejich domácnosti.
čl. 3
Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou si může
podat občan s trvalým pobytem v Bechyni, který prokáže, že splňuje
podmínky uvedené v čl. 2 těchto pravidel.
Zdravotní postižení žadatele se prokazuje např. průkazkou TP, ZTP
nebo ZTP/P, rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu, dokladem
o přiznání zvýšení důchodu pro bezmocnost. Tyto doklady lze ve
výjimečných případech nahradit potvrzením praktického lékaře.
Ostatní skutečnosti týkající se současných bytových poměrů nebo
sociálních poměrů žadatele ověří bytová komise ve spolupráci s
příslušným odborem městského úřadu přímo v domácnosti žadatele.
Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou si může
podat též občan, který prokáže, že splňuje podmínky uvedené v čl. 2
těchto pravidel a který nemá trvalý pobyt v Bechyni, pokud jeho
rodinní příslušníci (osoby blízké ve smyslu § 116 občanského
zákoníku) mají trvalé bydliště v Bechyni a po přidělení bytu v domě s
pečovatelskou službou by měli možnost o žadatele pečovat.
Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou si může
podat též občan, který prokáže, že splňuje podmínky uvedené v čl. 2
těchto pravidel a který nemá trvalý pobyt v Bechyni, pokud má trvalý
pobyt v obcích v územním správním obvodu Pověřeného Městského
úřadu v Bechyni.
Před podáním žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou
službou musí mít žadateluhrazeny veškeré závazky vůči městu.
čl. 4
Žádost o byt v domě s pečovatelskou službou podává občan na
předepsaném formuláři. Formulář žádosti o byt vydá v souladu s
těmito pravidly příslušný odbor městského úřadu.
Žadatel je povinen vyplnit údaje v žádosti přesně a pravdivě a je
povinen prokázat v žádosti uváděné skutečnosti. Žadatel je dále
povinen průběžně svou žádost aktualizovat, zejména je povinen
bezodkladně písemně oznámit každou změnu skutečností
rozhodných pro posouzení žádosti příslušným odborem. Je povinen
tak učinit vždy, když jej k tomu příslušný odbor městského úřadu
vyzve.
Žádost o byt v domě s pečovatelskou službou, která splňuje všechny
podmínky dané těmito pravidly, příslušný odbor městského úřadu
přijme a zapíše do evidence žádostí o byt v domě s pečovatelskou
službou. Žadatele o tom písemně vyrozumí. Evidence žádostí se
vede podle data podání žádosti.
Pokud se zjistí, že žadatel neuvedl v žádosti údaje přesně a pravdivě,

nebo pokud žadatel nesplňuje podmínky dané těmito pravidly, jeho
žádost příslušný odbor městského úřadu odmítne a nezařadí ji do
evidence. Žadatele o tom písemně vyrozumí.
Příslušný odbor městského úřadu rozhodne o vyřazení žádosti o byt,
jestliže se zjistí, že žadatel přestal splňovat podmínky dané těmito
pravidly, neoznámil písemně skutečnosti rozhodné pro posouzení
žádosti nebo nereagoval na výzvu k aktualizaci žádosti.
čl. 5
Byt v domě s pečovatelskou službou nelze přidělit
občanům trvale ležícím nebo těm, kteří si sami nemohou obstarat
základní životní funkce (např. najíst se bez cizí pomoci, samostatně
použít WC apod.), občanům, kteří trpí psychickými poruchami jako
jsou rysy nesnášenlivosti, asociálního jednání, alkoholismus nebo
jiné toxikomanie, pod jejichž vlivem by byl narušen život v domě s
pečovatelskou službou.
čl. 6
O přidělení bytu do nájmu rozhoduje Rada Města Bechyně.
Rada vybírá z došlých žádostí o přidělení bytu v domě s
pečovatelskou službou podle následujících priorit:
- žadatelé s trvalým pobytem v Bechyni po dobu delší než 10 let,
- žadatelé s trvalým pobytem v Bechyni po dobu delší než 1 rok,
- žadatelé s trvalým pobytem po dobu delší než 1 rok v obcích v
územním správním obvodu pověřeného Městského úřadu v
Bechyni,
- ostatní.
čl. 7
Zařazení žadatele do seznamu žadatelů nevytváří pro žadatele vůči
městu právní nárok na uzavření nájemní smlouvy ani vznik povinnosti
města žadateli byt do nájmu poskytnout.
Žadatel ztrácí nárok na uzavření nájemní smlouvy, pokud do sedmi
dnů od doručení oznámení o přidělení bytu bez vážných důvodů byt
nepřevezme nebo neuzavře nájemní smlouvu.
v Bechyni dne 10. března 2004

Bude v létì Bechynì kvést?
Sluneční paprsky začínají pěkně hřát, příroda se pomalu probouzí.
Vykvétají první jarní rostliny, mnohé z nich nás okouzlí nejen pestrými
barvami, ale i příjemnou vůní.
V Bechyni je již mnoho ulic upraveno, jen ty květiny chybí. Proto město
a zahradnictví U Benešů mají zájem tuto situaci zlepšit.
Představujeme si, že město nechá osázet velké květináče v centru
města letničkami. Květiny zajistí zahradnictví U Benešů. Věříme, že
se obyvatelé Bechyně přidají a v Bechyni rozkvetou okna, balkony i
předzahrádky. To není všechno. Pan Beneš obyvatelům Bechyně je
ochoten na balkónové rostliny u něho zakoupené poskytnout slevu.
Naše plány jsou větší, ale o tom příště.

(LB)

Bechyňský sedmiboj potřetí
V sobotu 7. února 2004 se konal v prostorách ZŠ
Libušina 3. ročník soutěže mladých hasičů
„Bechyňský sedmiboj“ pořádaný SDH Bechyně ve
spolupráci se Školním klubem 2. ZŠ. V sedmi
disciplínách prověřujících zručnost, mrštnost, paměť,
odborné vědomosti a dovednosti se utkalo 35
tříčlenných hlídek z dvanácti jihočeských hasičských
sborů.
Kromě urputného soutěžení o putovní pohár a mnoho dalších cen se
zájemci mohli podívat do hasičského muzea nebo se zúčastnit
večerního kulturně-soutěžního programu. Všichni se moc snažili, a
proto kromě pěkných zážitků si alespoň malinkou cenu vysloužil
každý. Od vítězů, kteří si odvezli mj. hlavní cenu obrovský dort v
podobě kroniky, věnovaný ke 130. výročí založení Hasičského
sboru v Bechyni, až po ty nejmenší, na které zbyla také tradiční cena
karetní hra černý Petr.
A takto vypadá výsledková listina 3. ročníku Bechyňského
sedmiboje v celkovém hodnocení oddílů:
UMÍSTĚNÍ
SBOR
OKRES
1.
Obrataň
PE
2.
Bechyně
TA
3.
Jistebnice
TA
4.
Pacov
PE
5.
Křeč
PE
6.
Zboř
TA
7.
Studená
JH
8.
Mokré
ČB
9.
Rohovka
PE
10.
Tábor
TA
11.
Mladá Vožice
TA
12.
Nedabyle
ČB

Zmìna vyhlášky o místních poplatcích
Zastupitelstvo Mìsta Bechynì pøijalo na svém zasedání dne
10.3.2004 vyhlášku è. 1/2004, kterou se mìní a doplòuje vyhláška è.
6/2003 o místních poplatcích. Pøijetím této vyhlášky se zastupitelé
vrátili zpìt k pùvodnímu èlenìní sazeb poplatku ze psa. Sazby
poplatku jsou tedy opìt rozlišeny podle toho, kde držitel se svým
psem žije, pøièemž nejvyšší sazba poplatku je v obytných domech
(panelové domy atd.) a nejnižší sazba je v místních èástech mìsta, k niž
novì pøibyl i Vìtrov. Pro rok 2004 byla stanovena i delší splatnost.
Poplatek ze psa je v roce 2004 splatný nejpozdìji do 31. kvìtna 2004,
v následujících letech pak do 31. bøezna. Vyhláška è. 1/2004 je
zveøejnìna na úøední desce a dnem 30. bøezna 2004 nabývá
úèinnosti.
Poplatníkùm, kteøí již svou poplatkovou povinnost splnili a zaplatili
poplatek vyšší, než stanoví nová vyhláška, se mohou po 30. bøeznu
2004 o pøeplatek pøihlásit v úøedních dnech v pokladnì mìstského
úøadu. Na základì pøedloženého dokladu o zaplacení jim bude
pøeplatek vrácen.

MĚSTO BECHYNĚ
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2004,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška
o místních poplatcích č. 6/2003
Zastupitelstvo Města Bechyně vydává dne 10. března 2004 podle
ustan. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s ustan. § 10 písm. d) a ustan. §
84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve zněnípozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o místních poplatcích se
mění a doplňuje takto :
1) Článek 4 Sazby poplatku se mění, doplňuje a zní takto:
Čl. 4
Sazby poplatku
Roční sazby poplatku činí:
1. základní sazba, která se použije ve všech případech,
neuvedených pod písm. b) a c) tohoto článku ........ 190,- Kč za psa
2. sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdoveckého nebo vdovského důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu
anebo poživatel sirotčího důchodu
................................................................................. 100,- Kč za psa
1. zvýšená sazba poplatku ze psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo
sídlo v domech na sídlišti Na Libuši čp. 615 až 703, čp. 824 až 828,
čp. 857 a 858, na sídlišti Obránců míru čp. 803 až 817, čp. 820 a 821,
v Libušině ulici čp. 160, čp. 161, čp. 165, čp. 166, čp. 185 a čp. 186, v
Novodvorské ulici čp. 162 a 168, v ul. Písecká čp. 207 a 208, čp. 209
až 213, čp. 719 až 724, čp. 755 až 758, čp. 823, čp. 830, čp. 856,
čp.887, čp. 907 až 919: ........................................... 750,- Kč za psa
2. zvýšená sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdoveckého nebo vdovského důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího
důchodu a má trvalý pobyt podle bodu 1 ................. 150,- Kč za psa
1. snížená sazba poplatku ze psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo
sídlo v místních částech Bechyně : Hvožďany, Senožaty, Lišky a
Zářečí ………….............................................……… 100,- Kč za psa
2. snížená sazba poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdoveckého nebo vdovského důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu a
má trvalý pobyt podle bodu 1 ................................... 70,- Kč za psa
Za druhého a každého dalšího psa se sazba poplatku zvyšuje o 50 %.
Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 1).

2.) Článek 6 Splatnost poplatku se mění, doplňuje a zní takto:
Článek 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 31. března každého roku.
Poplatek za rok 2004 je splatný do 30. dubna 2004. Vznikne-li
poplatková povinnost po datu splatnosti je poplatník povinen
poplatek zaplatit do 15 dnů ode dne kdy poplatková povinnost
vznikla.
Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem následujícím po jejím vyhlášení.
V Bechyni dne 10. března 2004

JARNÍ ÚKLID v Bechyni
Ve dnech 5. -11.4.2004 bude probíhat jarní úklid v Bechyni. Po
dohodě Městského úřadu a firmy Bytenes Bechyně s.r.o. budou
přistaveny valníky a velkoobjemové kontejnery následovně:
KONTEJNERY:
5.4.2004
sídl. Obránců míru (u trafostanice),
Písecká ulice (u domu čp. 919)
Na Libuši (u trafostanice)
6.4.2004
Široká ulice
5. května (prodejna Elexpres Elektroservis)
Zářečí (u konzumu)
7.4.2004
Školní ulice (louka proti škole)
Křižíkova čtvrť (za kinem),
vlakové nádraží ČSD
8.4.2004
Lázeňská ul. ke mlýnu (Parkány)
VALNÍKY:
5.4.2004
Plechamr (křižovatka)
Michalská a Fáberova ulice (na spojnici)
9.4.-11.4.2004
Senožaty (náves), Hvožďany (náves) budou přistavěny dne 9.4.2004
ve 14 hodin.
Kontejnery budou přistaveny vždy od 8 hodin, odvoz bude ihned
po naplnění nejdéle však v 17 hodin.
ŽÁDÁME OBČANY, ABY VEŠKERÝ ŽELEZNÝ ŠROT, LEDNICE
APOD., ODKLÁDALI NA HROMADLE VEDLE KONTEJNERŮ A
VALNÍKŮ!!!!
Do kontejneru a valníku patří:
veškerý objemný komunální odpad, který se nevejde do popelnic
(matrace, co nejvíce zmenšené části nábytku, 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: Po, St
7-17
hodin, Út, Čt 7-15 hodin. Odběr je pro občany Bechyně zdarma.
Král Miroslav, jednatel Bytenesu Bechyně s.r.o.

Změna ve vydávání rybářských lístků
Podle zákona č.99/2004 Sb, který nabývá účinnosti 1.4.2004 vydávají
rybářské lístky úřady s rozšířenou působností. V praxi to znamená, že
po tomto datu končí vydávání rybářských lístků na MěÚ Bechyně a
tato agenda přechází na MěÚ Tábor.
Tato jen těžko pochopitelná změna u tak jednoduché správní agendy,
kterou do této doby dokázal zúřadovat každý obecní úřad v této
republice, opět vzdaluje státní správu občanovi. Je nám velice líto, že
nebudeme moci tuto agendu pro občany již zajišťovat.
(fs)

ŽIVOTNÍ JUBILEA - DUBEN 2004
89 let
88 let
87 let
82 let
81 let
80 let
79 let
78 let
77 let
76 let
75 let

Hrachovinová Vlasta
Navrátilová Marie
Rybová Božena
Dohnal Vladimír, Staňková Marie, Jílková Blažena,
Koblicová Marie
Hrachovina Vladimír, Horáček František
Písačka Jan, Pítra Jaroslav, Hrubá Vlasta, Bendová Květuše
Dohnalová Jarmila, Mikšovská Jiřina
Čiháková Vlasta, Klobásová Anna,
Haškovcová Jaroslava, Šachová Věra
Novotný Vladimír
Dorňáková Anna, Dlouhá Marie
Bouček Václav, Dolejší Zdeněk
GRATULUJEME
Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ

Dne 24. února 2004 byli přivítání starostou města Bechyně, Jaroslavem
Matějkou, tito noví občánci: Natálie Střeštíková, Monika Novotná, Karolína
Kubešová, Valérie Hudcová, Kristýna Klůfová, Lucie Měšťanová, Karolína
Mášková, Ondřej Porada, Jakub Macháček, Filip Flekal.

ZASTAV SE A MLÈ
Mnozí ta Boží muka znáte. Ještì stojí, ale už se
naklánìjí u polní cesty pøed Haškovcovou Lhotou.
Roky se na nich podepsaly, pøestože by si urèitì
zasloužila pozornost. Jsou opadaná, ze všech stran
ukazují svoje nahécihly. Ale jsounádhernì klasicky
jihoèeská.
Ano, jsou to ona muka, která uvidíte, když pùjdete
Èechovou ulicí a dál „švestkovkou“. Mimochodem
kdysi hlavní cestou a zlatou èi solnou stezkou
procházející bechyòským arcijáhenstvím. Hned na
jejím zaèátku se podívejte pod nohy. Jsou tam
krásné štìtované kameny, které urèitì pamatují její
tisíciletou historii. To není literární pojem. Vždy
doprava zboží a pøedevším soli se provozovala tisíc
let. Nefascinuje Vás ten nespoèet tudy našlapaných
krokù a s nimi spjatých tragedií, ale i šastných
návratù?
A tak se zastavme v Ratajích u kostela, který dnes vlastnì stojí obrácenì, protože zlatá stezka ze
Sepekova vedla kdysi na jeho opaèné stranì.
Pøipomeòme si, že od onìch Božích muk vedla dùležitá odboèka na mlýn Na Prádle, vlastnì Na Bradle,
než to nìmeètí zemìmìøièi zkomolili, a odtud na ves Radìtice. Je pùvabné, že tehdejší mlynáø chtìl po
radìtických radních pøíspìvek na mùstek pøes potok Smutnou, ale když mu ho tito odmítli, postavil
most za vlastní. Je však pravdou, že mohl po nìm projet pouze ten, kdo u nìho mlel obilí. Ostatní museli
jezdit nadále brodem vedle mostu!

Ale vrame se k tìm krásným jihoèeským mukám. Nevíme, kdo je nechal postavit. Traduje se, že na
tomto místì neznámí mordýøi pøepadli a zamordovali kupce, které pochopitelnì okradli. Stalo se,
nestalo, ale stejnì jsou krásná. Jak si tam stojí a pøipomínají všechny ty pøíbìhy, kterých byly
nìmými svìdky. Postùjte nebo pokleknìte a pohlaïte ty štìtované kameny. Vzpomeòte a zamyslete
se, jak je život krásný, krátký a pomíjivý.
Bylo, nebylo.
Konèí rok 1580 a letos uhodila zima opravdu brzy. Vždy je teprve pár dnù po svatém Havlu a všude
leží závìje snìhu. Kupecké sanì pospíchají. Ani se nezastavily v ratajské kovárnì, kde vždy bylo
pøipraveno u výhnì v cínovém korbelu horké víno a pro konì se našla teplá hounì a pytel sena.
Kupci, sedící na kozlíku, zabalení, že jim jsou vidìt jen oèi, s obavou pokukují po èerných lesích u
Prádla, odkud je slyšet vytí vlkù..Na saních mají sice zapálenépochodnì, ale hlad zvíøat jetakový,že
je neodradíani rána z hákovnice.
Pravdou ovšem je, že vìtší nebezpeèí než od zvíøat jim hrozí od lidí. Na opaèné stranì, tam kde se
oprávnìnìøíká „Dobréhonic“, sechystábandapotulných lupièù. Jsou to vlastnì stavitelérybníkù rybníkáøi. Ale teï,když regent Krèín pronì nemá práci, se musí jíst také.
První kupecké sanì zastavují. Nazasnìžené stezce leží èlovìk.Je tospíše hromadahadrù, z kterých
vykukují nohy obalené kùží z vlka. A ta chvíle zastavení a zaváhání staèí ostatním, aby se zmocnili
zboží: drahých látek, krajek a kožešin.
Nebyl to ani boj. Jen se zalesklo pár tesákù, udeøila sekera a vše skonèilo.Tak jak se objevili, tak i
zmizeli smìrem kDobronicùm.
Když prázdné sanì dojedou k Pražské bránì hrazeného mìsta Bechynì, vydává se skupinka pacholkù s
mìstským rychtáøem po snìhových stopách. Za krátkou chvíli, už za tmy, pøi svìtle pochodní zjistí, co
stejnì tušili. Zbývá pouze odtáhnout mrtvoly a podat zprávu hejtmanovi. Tøeba nìkdy, pøi útrpném právu
na muèidlech, se pravda dostane na svìtlo Boží.

Zima pøešla a všeby dávno odvál èas, kdyby ovdovìlé ženy kupcù nenechaly na onom nešastném
místì postavit Boží muka.
Stalose, nestalo.

Martin Gärtner

P.S. redakce: Zajímaly Vás èlánky „Kudy chodíme“ a nyní novì „Zastav se a mlè“? Nechcete
zavzpomínat s námi? Rádi Vaše pøíspìvky pøijmeme auveøejníme.

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
BECHYŇSKÁ ATLETIKA: IVA STRAKOVÁ NA
OLYMPIÁDU, MEDAILE Z KRAJSKÝCH PŘEBORŮ!
V loòském roce pøekonala pùvodem „Bechyòaèka“, dnes závodnice klubu Olymp
Praha, Iva Straková ve skoku vysokém laku ve výši 196 cm, èímž splnila limit pro
úèast na atletickém MS. V srpnu pak v Paøíži reprezentovala ÈR na této významné
soutìži. Výkon 196 cm jí však zaruèoval i úèast na Olympijských hrách 2004 v
øeckých Aténách, ovšem za pøedpokladu potvrzení výkonnosti a zdolání alespoò
191 cm. To se Ivì podaøilo 29.února v Bratislavì a díky tomu se mùže klidnì
pøipravovat na olympijský závod. Mimochodem, nebude prvním sportovcem
spojeným s Bechyní, který se OH zúèastní, pøed ní pod olympijskou vlajkou
soutìžili vodáci Zdenìk a Ladislav Mìšanové a Petr Sodomka (v roce 1972),
støelec Bohumír Pokorný (1980 ), dále svìøenci atletického trenéra Jiøího Hynka
B.Kulhavá (1960 ) a A.Bílek (1964). Jen zranìní zabránilo v úèasti absolventu
bechyòské „lesárny“, koulaøi Richardu Navarovi. Tento výèet možná není úplný,
za jeho pøípadné doplnìní pøedem dìkuji.
Atleti Bechyòského atletického klubu ( zatím!) olympijské ambice nemají, ale
tøeba v roce 2008, 2012,…V halové sezónì, která se právì chýlí ke konci, se jim
mimoøádnì daøilo. Na krajských pøeborech, které probìhly 25.ledna v Praze
(dospìlí, dorost, starší žactvo) a 21.února v Nové Vèelnici (mladší žactvo),
získali atleti BAK celkem 12 medailí, z toho 5 titulù pøeborníka Jihoèeského kraje,
3 støíbrné a 4 bronzové medaile. Nejpilnìjším sbìratelem cenných kovù byl
mladší žák Jaroslav Drda, který vybojoval dvì zlaté (výška, 50m pø.) a jednu
støíbrnou medaili v dálce.Svou úspìšnou halovou sezónu završil vylepšením
krajského rekordu v bìhu na 60 m pøekážek mladších žákù! Po dvou medailích
pak získali Michal Prokop (1.ve výšce,2.v kouli), Martina Drdová (1.ve
výšce,2.v dálce) a Zdeòka Malíková (3.ve výšce a na 50m pø.). Medailovou
sbírku doplnili 3.místy ve výšce Ondøej Musil (dorost) a Kamila Hoøejší (mladší
žákynì) a také autor tohoto èlánku za vítìzství ve vrhu koulí mužù. V sobotu
20.bøezna se v Èeských Budìjovicích o medaile utkají nejmladší žáci a žákynì, v
dalším týdnu se bechyòští atleti zúèastní tradièního výškaøského závodu v
Chyškách a také probìhne neménì tradièní Bechyòská laka. S výsledky tìchto
závodù a s dalšími informacemi o bechyòské atletice se mùžete seznámit na
nástìnce v Libušinìulici.
Rudolf Blažek

ŠACHY

1. jihočeská divize - 9. kolo
Šachový spol. Bechyně - Spoje České Budějovice 6 : 2
Body: Pepík Janeček 1, Jirka Brom 1, Štefan Bernáth 1, Vráťa
Šťastný 1, Lojza Bartoš 1/2, Pavel Houdek 1/2, Honza Marek
1/2, Vašek Absolon 1/2
Pohodový zápas podtržený vynikajícími výkony na prvních
třech šachovnicích. A když Houdek a Bartoš udrželi prohrané
pozice, zrodilo se jasné vítězství domácích, kteří potvrdili, že
patří mezi nejlepšídružstva soutěže.
10. kolo
Sokol TáborC - Šachový spolek Bechyně 4 : 4
Body: Štefan Bernáth 1, Honza Marek 1, Vašek Absolon 1,
Pavel Houdek 1/2,Vráťa Šťastný 1/2
Oslabeni o dva první hráče sestavy jsme se statečně porvali o
místo na "bedně" a chybělo málo, abychom si z Tábora
odvezli oba body. Naši náhrádníci však nestačili na mnohem
silnější soupeře a oba - Petr Michlík i Filip Valtr - zaslouží,
abychom je zde taky uvedli.
3. jihočeská divize - 8. kolo
Šachový spolek Bechyně B - Sokol Tábor G 4,5 : 0,5
Body:Pavel Malý 1, Míla Hrubant 1, Petr Michlík 1, Ivan
Horňák ml. 1, Marek Brčák 1/2
Naše béčko potvrdilo že patří mezi elitu soutěže a soupeře z
Tábora jednoduše rozdrtilo. Škoda, že jsme se v několika
zápasech nesešli,pohled na tabulku by byl veselejší.
9. kolo
Spartak Sez. Ústí B - Šachový spolek Bechyně B 0 : 5
Body: Míla Hrubant 1, Marek Brčák 1, Petr Michlík 1, Marek
Brčák 1, Ivan Horňák ml. 1, Láďa Havlík 1
Jasná výhra v posledním kole katapultovala naše družstvo na
vynikající 2. místo v konečném pořadí. Je to zatím nejlepší
umístnění naší rezervy a hlavně výkony mladých hráčů jsou
příslibem pro budoucnost bechyňského šachu.

Fotbal v dubnu (stadion Bechyně)
Přípravka, žáci starší - mladší
18.4. od 10.00 s TJ Malšice st., od 10.00 s TJ Dražice ml.
24.4. od 10.00 s TJ Veselí n.L. ml.
Žáci 17.4. od 9.00 s TJ Strakonice, 28.4. od 17.00 s
TJ Sokol Olešnice
Muži „B“ 11.4. od 16.00 s TJ Meteor Tábor
Muži „A“ 3.4. od 16.30 s TJ Slavonice, 17.4. od 17.00
s TJ Meteor Tábor

Bechyòský drozd

40 let Základní školy v Bechyni

Dne 15. března se na naší škole ve školní družině uskutečnila
pěvecká soutěž „Bechyňský drozd“. Zúčastnilo se hodně soutěžících
a přišlo je podpořit spousta diváků. V porotě usedli paní učitelka
Borková, pan učitel Oplatek a pan učitel Sváček.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Někteří soutěžící zpívali s
doprovodem pana učitele Sváčka nebo pana učitele Oplatka, někteří
se doprovázeli sami.
Od první chvíle panovalo veliké napětí mezi soutěžícími. Na
některých byla nervozita vidět i při zpěvu. Zpívalo se většinou sólově,
ale vystoupily i dvojice. Po skončení soutěže porota vyhlásila vítěze
každé kategorie. Hlasovali i diváci. Po sečtení hlasů byl vyhlášen
„absolutní drozd“, a tím se stala Lída Mendlová, která postupuje do
okresního kola. Tato soutěž se na naší škole koná každý rok a já
doufám,že ještě dlouho bude.
O. Kottová, 9.A, ZŠ Školní ul.

Velikonoèní dílnièka
V úterý 6. dubna 2004 v 16.00 hodin probìhne na "nové škole" již tradièní
pøedvelikonoèní rukodìlnádílnièka.
Techniky jsme tentokrát zvolili v duchu tradièních staroèeských tradic. Nebude proto
chybìt pletení pomlázek, zdobení kraslicvoskovou batikou, drátkování, výroba zvoneèkù
z hlinìných kvìtináèkù a ještì spousta dalších zajímavých technik.
Tìšíme se nadìti, rodièe a všechnypøáteleškoly.
Výbor SRPDŠ

Zprávièky z MŠ Jahùdka
V lednu si dìti zahrály v Muzikantské pohádce a vidìly ukázku cirkusového, artistického
umìní a kouzel Klaunù. V únoru v MŠ probíhal zápis nových dìtí na školní rok
2004/2005. Vìtšina rodièù využila možnosti poskytované akcí "Týden otevøených dveøí"
navštívit a pohrát si v nìkteré ze tøíd MŠ. Zápispro opozdilceprobíhá dál, èekáme na vás!
(týká se dìtí narozených do 31.8.2002 a starších, kteøí mají zájem nastoupit bìhem
pøíštího školního roku doMŠ).
Dnem smíchu, veselí a radosti byl "Karneval", dìti defilovaly na pøehlídce krásných
masek. Celá škola byla nádhernì vyzdobena, i p. uèitelky byly v nápaditých kostýmech.
Podìkování všemrodièùm za jejich úžasnou fantazii pøi výrobì masek.

DT

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA DUBEN 2004
3. sobota, 4. neděle - 20 hodin

Úsměv Mony Lisy

Romantický příběh, v hlavní roli Julia Robertsová
5. pondělí, 6.úterý - 20 hodin

Vítejte v džungli

„The Rock“ akční hrdina v hlavní roli dobrodružné komedie
9. pátek, 10. sobota - 20 hodin

Inkognito
Chtěl spasit svět hudbou, ale nespasil ani sám sebe. Hvězdné
horecké obsazení v čele s Bobem Dylanem.
11. neděle, 12. pondělí - 20 hodin

Kameňák 2

Pokračování úspěšné komedie režiséra Zdeňka Trošky
16. pátek, 17. sobota - 20 hodin

Drž hubu

Základní pravidlo při útěku z blázince
Jean Reno a Gérard Depardieu v hlavních rolích úspěšné
komedie
18. neděle - 17 hodin

Looney Tunes: Zpět v akci
Brendan Fraser a mnoho malých kreslených postaviček v nové
filmové komedii
19. pondělí, 20. Úterý - 20 hodin

Bolero

Nový kriminální film inspirovaný skutečnou událostí
22. čtvrtek, 23. pátek - 20 hodin

Škola ro(c)ku

Učení je až na druhém místě. Jack Black v hlavní roli filmové
komedie

1964 - 2004

Vážení ètenáøi,
v letošním roce slaví naše škola výroèí. Pravda, nejsou to
významné kulatiny, jsou to pouze ètyøicetiny. Z pohledu srovnání s
jinými školami, které znám, se ta naše dostává do nejlepších let.
První deváté roèníky pøevzaly svá vysvìdèení ve školním roce
1963-64 a od té doby je následovaly další a další, a tak dnes svìt nosí již
tisíce absolventù naší školy.
Toto množství bývalých žákù za uplynulých ètyøicet let
formovalo a vzdìlávalo témìø dvì stì pedagogù a nutno poznamenat,
že se jim výuka daøila skoro vždy na výbornou, svìdèí o tom velký poèet
našich žákù, který se ve svìtì neztratil a dosáhl úspìchù. Z øady
absolventù vyrostla spousta významných osobností.
Studenti tak na naší škole vždy získali kvalitní vìdomosti, fakta a
dovednosti a mohli pak pokraèovat ve studiu na støedních a vysokých
školách. Z øady z nich jsou dnes úspìšní lékaøi, politici, právníci,
inženýøi, technici, podnikatelé i uèitelé.
Dospívání je pobláznìný a krásný vìk. Škola se v této životní
etapì nedá opomenout. Má zde své pevné a podstatné místo.
Žáci naší školy mìli to štìstí, že ve škole byli vždy hojnì
zastoupeni uèitelé, kteøí mìli pochopení pro nì, pro jejich nìkdy
nekonformní vidìní svìta, pro jejich bouøení, radosti i splíny. Jejich
vztah k žákùm byl povìtšinou partnerský, pøátelský a nìkdy, když bylo
tøeba, i velkorysý, zkrátka lidský. A tak se domnívám, že vìtšina
absolventù vzpomíná na léta prožitá na naší škole ráda.
Oslavy se uskuteèní v prvním èervnovém týdnu. Školu, žáky i
veøejnost èeká øada akcí. Program oslav zveøejníme v dalším èísle
bechyòského zpravodaje.

SPOLEČNOST RODÁKŮ A PŘÁTEL BECHYNĚ
zve své členy a příznivce na jarní setkání
3. dubna ve 14. hod. do hotelu Jupiter

Dětská psychiatrická léčebna Opařany
nabízí volné ubytovací kapacity pro
turistické ubytování po celý rok. Ubytování
hotelového typu na ubytovně léčebny.

Informace na tel 381 287 041

MASÁŽE

Pavel Čábela
Od 8.3.2004 obnoven provoz klasických masáží

v lázeňském domě "ŠÁRKA"

Provozní doba - Po až Ne dle tel. objednání

mobil: 607 110 244
tel. + záznamník: 381 476 346

KOSMETIKA

Renata Škabroudová

Od 8.3.2004 obnoven provoz kosmetiky

v lázeňském domě "ŠÁRKA"

Provozní doba - Po až Pá dle tel. objednání

mobil: 723 088 099
tel. + záznamník: 381 476 346

PODLAHÁØSTVÍ

Kovoobráběče

VZORKOVÁ PRODEJNA

Hledá nové
pracovníky
na tato volná
pracovní místa

vyučené v oboru, práce na
CNC i klasických strojích.
Perspektiva dalšího
odborného růstu.
Nástup možný ihned!
V případě zájmu zajistíme i

Provedení rozpoètu a možnost pokládky

ubytování.

Provozní doba:
Tel. 776 022 403, 776 698 744
Vinaøického nám. 209, T ýn nad Vltavou

Kontakt: p. Vacek
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

Nabízíme zajímavou práci v příjemném
prostředí. Za kvalit ní práci nabízíme dobré
finanční ohodnocení.
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