BECHYŇSKÝ

MÌSTSKÝ ZPRAVODAJ

LEDEN 2005

Krátce z jednání zastupitelstva
15.12.2004
-

INFORMACE O OBÈANSKÝCH PRÙKAZECH

S účinností od 1.1.2005 dochází ke změně obecně závazné
vyhlášky o místních poplatcích a vyhlášky o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
ROČNÍSAZBY POPLATKU ZA PSA SE MĚNÍ TAKTO:
a) 1. základní sazba, která se použije ve všech případech,
neuvedených pod písm. b) a c) tohoto článku
…….........………………………...….240,- Kč za psa
2. základní sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je
poživatel
invalidního, starobního, vdoveckého
nebo
vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu
anebo poživatel sirotčího důchodu
…………………….…….....................120,- Kč za psa
b) 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
……….….............................................800,- 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 ..............................................180,- Kč za psa
c) 1. snížená sazba poplatku ze psa, jehož držitel má trvalý
pobyt nebo sídlo v místních částech Bechyně : Hvožďany,
Senožaty, Lišky,Zářečí a Větrov
……………............….................….... 120,- 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 ........………...........................80,- Kč za psa

-

-

-

-

-

Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
stanovena od 1.1.2005 na částku 456,- Kč
Cena stočného pro rok 2005 stanovena ve výši 19,25 Kč.
Schválena zakladatelská smlouva sdružení mikroregionu
„Bechyňsko“. Členy sdužení jsou obce Bechyně, Březnice,
Černýšovice, Dobronice, Haškovcova Lhota, Hodětín, Hodonice,
Radětice, Rataje a Sudoměřice u Bechyně. Cílem sdružení je
snaha o rozvoj regionu zmnožením sil a prostředků při
prosazování záměrů přesahující svým rozsahem a významem
každou účastnickou obec.
Rozhodnuto o zpracování změny č. 1 regulačního plánu Bechyně
"Zóny pro služby, podnikání a obchod. Změna byla vyvolaná
požadavkem firmy ESLOT s.r.o. Praha na umístění prodejny
potravin ( stavba zasahuje do autobusového nádraží). Náklady za
pořízení změny č. 1 regulačního plánu uhradí firma, jejíž potřebou
byla tato změna vyvolána.
Schváleny prodeje částí pozemků jejich dlouhodobým uživatelům
ve Hvožďanech. Jedná se o stav který trvá 50 i více let. Těmito
prodeji dochází postupně k vypořádání majetkoprávních vztahů k
pozemkům města.
Zrušena obecně závazná vyhláška,kterou se stanovila výše
příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřských škol, školních družin. Tuto platbu již nestanoví obce
vyhláškou, ale od 1.1.2005 stanoví výšiúplaty ředitelé škol.
Schválen prodej ideální 1/2 domu čp.537 (vila Elektra) společnosti
Univerzál Obchod,s.r.o. za kupní cenu 1.650.000,-Kč.
( fs )

Upozoròujeme obèany na naøízení vlády è. 612/2004 Sb. ze dne 16.
11. 2004, kterým se stanoví lhùty pro výmìnu obèanských prùkazù bez
strojovì èitelných údajù.
Obèané jsou dle tohoto naøízení povinni provést výmìnu obèanských
prùkazù vydaných do 31. 12. 1994 (typ „knížka“) nejpozdìji do 31. 12.
2005; žádost o vydání obèanského prùkazu obèan pøedloží nejpozdìji
do 30. 11. 2005. Aby nedošlo koncem roku 2005 k pøetížení
pøíslušných pracoviš a tím nevznikly pro obèany problémy s pozdním
vyhotovením obèanského prùkazu, mohou držitelé tohoto typu
obèanského prùkazu požádat o výmìnu již nyní, a to bez správních
poplatkù. Zároveò upozoròujeme, že pokud je v obèanském prùkazu
tohoto typu „knížka“ vyznaèena doba platnosti „bez omezení“, je také
nutná jeho výmìna. Žádost o vydání nového obèanského prùkazu se
podává na matrice Mìstského úøadu v Bechyni. Obèan pøedloží
dosavadní obèanský prùkaz, pøípadnì další matrièní doklady, fotografii z
poslední doby a vyplní a podepíše pøíslušný tiskopis.
Doporuèujeme proto všem, kdo mají obèanský prùkaz typu „knížka“,
aby jeho výmìnu provedli bez zbyteèného odkladu.
Alena Èáslavková, Helena Pøíhodová, matrika

Rozpočet Města Bechyně na rok 2005
Příjmy
Třída 1 - Daňové příjmy ............44.901.000,Třída 2 - Nedaňové příjmy.........25.548.000,Třída 3 - Kapitálové příjmy..........330.000,Třída 4 - Přijaté dotace...........8.063.500,Celkem............................78.842.500,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Výdaje
Třída 5 - Běžné výdaje ............68.816.500,-Kč
Třída 6 - Kapitálové výdaje .......8.426.000,- Kč
Celkem ...........................77.242.500,- Kč
Financování
8115 - Změna stavu krátk. prost. na bankovních
účtech .............................8.348.000,-Kč
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
úvěrů a půjček ....................9.948.000,- Kč
Třída 8 - Financování celkem .....-1.600.000,- Kč
V příjmové části rozpočtu dochází k mírnému nárůstu u daňových
příjmů.
U nedaňových příjmů je obdobná situace jako v roce 2004. Dojde ke
snížení příjmů na paragrafu bytové hospodářství, neboť společenství
vlastníkům bytových jednotek mají vlastní oddělené hospodaření.
Dochází tím i k nižšímu rozpočtování nedaňových příjmů.
U kapitálových příjmů je situace obdobná, dochází k poklesu , neboť
největší část bytů již byla prodána a v roce 2005 není předpokládán
výrazný nárůst.
Dotační příjmy se skládají ze souhrnného dotačního vztahu ke
státnímu rozpočtu ve celkové výši 7.763.500,- Kč, dále o příjmy ve
výši 300.000,- od obcí, které přispívají na úhradu provozních výdajů v
případě plnění povinné školní docházky dětí z těchto obcí do školy v
Bechyni.
Výdaje jsou rozděleny na běžné(provozní) a kapitálové (investiční).
U běžných výdajů jde o následující výdaje:
Ostatní záležitosti lesního hospodářství: 20.000,- Kč (dotace
příspěvkové organizaci Městské lesy Bechyně)
Silnice : 1.657.000,- Kč (údržba a čištění komunikací technické
služby činí 747.000,- Kč, dopravní značení 100.000,- Kč, materiál
60.000,- Kč, na opravy místních komunikací je dle finančních
možností do rozpočtu zařazeno 250.000,- Kč, na vyasfaltování návse
v Senožatech po provedené rekonstrukci vodovodu a kanalizace je v
souladu s návrhem osadního výboru v Senožatech 500.000,- Kč)
(pokračování na str.4)

MEDAILON
Festina… spěchej … Jakub Krčín a Bechyně
Spěchej pomalu, toto oblíbené
heslo Pe tra Vo ka si Krčín
přizpůsobil po svém, na druhé
slovo již nezbyl čas.
Když chceme mluvit o Krčínovi a
Bechyni, musíme se napřed
seznámit s Petrem Vokem. Je
nutné si uvědomit, že oba byli
dr u h or o ze n í a to v el m i
poznamenalo jejich životy.
Druhorozený Petr se teoreticky
nikdy nemohl stát vlad ařem
r ož m b e r sk é ho do m in i a .
Samo zřejmě s e mu d ostalo
odpovídající výchovy a vzdělání.
Mohl cestovat, získávat zkušenosti, známosti, nižší politické funkce.
Ale vždy by stál ve stínu svého staršího bratra Viléma regenta. Neměl
mnoho možností. Pro duchovní či vojenskou
kariéru nebyl
charakterově vybaven. Byl to mladý, vzdělaný intelektuál, který hledal
své místo na světě. Takový zástupce zlaté mládeže, řekli bychom
dnes. A podle toho se také choval, bavil se, utrácel a obklopoval se
veselou společností. Ať už pánskou či dámskou. Ale to vlastně patřilo
k tehdejší společenské povinnosti. Jako Rožmberk musel vést
nákladný společenský život: početný dvůr a i kontakty se ženami
patřily jak k jeho mladému věku, tak k bontonu svobodného šlechtice.
A ani těch nebylo na tehdejší dobu přes obvyklou míru. To jen jeho
staršímu bratru Vilémovi, bigotnímu katolíkovi, se to jevilo jako
bezuzdné hýření. Je nutno dodat, že většina pomluv o Petru Vokovi
pochází od třeboňského purkmistra Vavřince Benedikta Mecera,
který v letech 1660- 1670 (tedy vlastně o sto let později) sepsal spis o
jeho mládí.
Teprve poté, když starší bratr Vilém neměl potomka ani po třetím
manželství, a když si Petr Vok vzal mladou (tedy schopnou dát
Rožmberkům pokračovatele rodu) Kateřinu z Ludanic, si musel
uvědomit, že ho může regentství potkat. Když ne přímo jeho, tak jeho
tehdy předpokládaného potomka. A podle toho se i začal chovat.
Nebyl to tedy jen věk zralého čtyřicátníka, ale předpoklad regentství,
co Petra Voka změnilo z veselého, utrácejícího, vzdělaného
intelektuála v uvážlivého hospodáře, který si uvědomoval
odpovědnost přinejmenším za své jihočeské dominium.
A nyní ke Krčínovi, opět druhorozenému. Mnoho majetku v rodině
neměli, o to se postaral jeho strýc rovněž jménem Jakub, ten mimo
své špatné hospodaření v opilosti na cestě z Kolína napadl se svými
pacholky cestující Židy, ztloukl je a rabína hodil do rybníka. Jeho starší
bratr Jan se porval v Kutné Hoře a výsledek byl, že šlechtice, který se
ukryl pod lavici, našli propíchnutého a mrtvého. Krčínovi nebylo nic
dokázáno. Z takto divoké rodiny, bez vyhlídky na majetek, vzešel
nadaný, mimořádně ambiciózní Jakub Krčín. Po dalších peripetiích,
ať už na studiích, kdy byla snad jeho přezdívka Pušnpeltius, kterážto
latinská pokroucenina značí milovníka ženských tělesných kožíšků,
ať už ve službách pana Trčky z Lípy, či faráře, ale hlavně opilce Kozky
už v jihočeských Borovanech, se Krčín seznámil s hospodařením a
ekonomikou statků a panského podnikání. Navíc se u opata Řehoře
Škaldy přiučil matematice a geometrii a vysušování bažinatých
mokřin. Opat mu také poskytl staré nákresy vodních ploch a plány
rybníků vybudovaných v okolí Paříže.

A tak se postupně vypracovává v rožmberských službách ve svých 35
ti letech na regenta. Zpočátku podniká pouze to, co by v případě
neúspěchu mohl nahradit svým majetkem po otci. Později však, když
už dokáže pozvednout výnosy z jiného hospodaření (pivovary, mlýny,
ovčíny…), se může pustit s požehnáním vladaře do svých velkých
ambiciózních snů. Je tvrdý, jak k sobě, tak k druhým.Jeho posměšně
blahosklonný tón lidé nenáviděli. O náboženské a politické spory se
zajímá pouze potud, pokud ovlivňují jeho hospodářské cíle. Žení se
kvůli majetku a jistě ho to v pozdější době, kdy už získal bohatství díky
své všemocné funkci, mrzí. Nejenže nezíská potomka, ale trpně
vydrží se svojí o tolik starší manželkou až do smrti.(V tom se, i když
poněkud odlišně, shodoval s Petrem Vokem.) A to je překvapující,
zvlášť když o něm kronikář Březan napsal:
„Jeho divoká povaha se nezapře, a tak je v roce 1577 vážně pobodán
vlastní zbraní. Avšak ani on sám nevěděl, jak se celá událost odehrála
.Když podává zprávu Vilémovi, musí přiznat, že:“…jsem tak velmi
opilý byl,že jsem nic nevěděl,…aniž také jsem cítil, když mne bodl. I to
slyším,že ani na nohách státi, ani tuším slova promluviti jsem nemohl.
A hned se zavazuji, že … k takovému zhovadilému opilství se
namluviti již nedopustím.“ (V tom se, i když poněkud odlišně, shodoval
s Petrem Vokem.).
Ale to bylo přece dáno jeho celoživotní pracovní náplní. Nutnost řešit
katastrofické stavy při stavbě hrází rybníků , ale hlavně styk s
vlastními rybníkáři, kteří díky svému kočovnému a námezdnímu
způsobu života neměli nad sebou ani vrchnost, ani náboženskou
příslušnost. Vždyť jenom oni si dokázali dovolit zorganizovat, trochu
dětinsky, otevřené zpřísahání proti Petru Vokovi. Vždyť rybníkáře
pouštěli v případě nutnosti do měst po skupinkách a při odchodu
museli počkat u brány, zda někdo nepřiběhne, že mu nezaplatili nebo
že ho okradli.
A tak tyto protipóly, styk s vladaři a spodinou společnosti, formovaly
jeho povahu. Nejtvrději potíral útoky proti
hospodářství
Rožmberků.Vždyť to byly vlastně útoky proti němu, jeho kariéře,
ambiciózním cílům a jeho bohatství. I když jsou zaznamenány
události kolem jeho koupi domu v Sedlčanech: „ tento koupil v r.1586
od jistého Jana Načelka. A ejhle- roku 1588 pracuje na Bechyni jako
rožmberský písař Pavel Sedlčanský, řečený Načelák. Tento proslul
hlavně výtržnostmi. Kronikář Březan r. 1604 zaznamenává:“ Načelák
byl zastižen na zámku Třeboň s kurvou; u něho byla přes noc, přinesši
mu,jak on pravil, listy u večír. Byly mu klíče od zámku svěřeny. On
kurvě ráno je dal, aby sobě otevřela, a tu jest jata a do vězení dána.
Načelkovi bez trestání to prošlo. Bůh se od času na všechno dívá.“ V
jakém příbuzenském vztahu tito Načelkové byli? Jaký byl vztah mezi
prodejem sedlčanského domu a uplatněním Načelka v rožmberských
službách? Bylo to vše dílo Krčína a nebylo 250 kop za dům v
Sedlčanech mimořádně málo? Jak se říká: káže vodu a sám víno
pije.Ach,jak současné.
A tak se konečně dostáváme k tématu Krčín a Bechyně. Je to období
roků 1570 1596, tedy od příjezdu Petra Voka do Bechyně až po jeho
odchod, kdy převzal funkci vladaře. Petr Vok koupil Bechyni od
Jindřicha ze Švamberka jako poměrně konsolidované panství. Skoro
10 let (až do své pozdní svatby) nijak výrazně renesanční zámek
nepřestavoval. K tomu se odhodlal snad až pod vlivem požáru v roce
1578. Jeho napjaté vztahy se starším bratrem Vilémem, tehdejším
vladařem s absolutní mocí, ovlivňovaly jeho dluhy a způsob života.
Petr byl sice v Bechyni nezávislý, až na hospodářskou správu, která
podléhala právě regentu Krčínovi. A tak se mu samozřejmě nemohlo
líbit, když mu Vilém prostřednictvím Krčína vzkazoval. že jako vladař
je oprávněn odebrat mu svěřené panství, kdykoliv to uzná za vhodné.
I když s odebráním Bechyně to už nebylo tak jednoduché. Tu už Petr
vlastně koupil, takže mu nebyla svěřená. Rovněž se mu nemohlo
zamlouvat, když k němu Vilém posílá Krčína,aby jej Petr Vok pozorně
vyslechl s tím, že cokoliv mu řekne, jako by on sám Vilém mu říkal a tak
aby mu i věřil.
Je však třeba si uvědomit, že Petr Vok na Bechyni realizoval řadu věcí,
na které byl Krčín odborník, a proto nepostradatelný. Byl to
především vodovod a s ním spojené podchycení pramenů a
vybudování rybníků. Potřeba vody pro město, zámek a klášter byla
veliká. Na zámku už byl roku 1444 založen pivovar, v klášteře se
dělalo plátno a byla zavedena výroba kuten pro františkány v celé
provincii. Město potřebovalo vodu nejen pro živobytí obyvatel, ale i
pro městský parkán, který byl zčásti zaplněn vodou, aby „v čas zlé
příhody město sdostatkem vody zaopatřeno býti mohlo.“
A tak ocitujme, co uvádí kronikář J.Šatra v r. 1912: „Dle všech známek
dá se souditi, že za nynějšími stodolami, kde se rozkládá panské pole
vlevo od Trubného rybníka, byl velký rybník, kde až podnes zovou
pole to na „Starém rybníce“, na němž posud znalá jest část hráze, a
odtud asi pravdě podobno bylo město vodou napájeno.
(dokončení na str.6)

Rodný dům Jakuba Krčína v Třeboni

Sobota 8. ledna / 15.00 hod. / Malý sál / Vstupné 25,- Kč
Mrkvajzník je zvláštní druh trpaslíka. (Pozor, neplést se skřítky, to je jiná čeleď.) Má válečkovité tělo, žádné končetiny,
proto se mu dobřé válí, má dvě čubrnidla, nosák neboli rypec
a především dvě mrkvajzy místo uší. A hlavně je s mrkvajzníky legrace neboli sranda.
Představení pro děti od 2 let u kterého by se neměli nudit ani
jejich rodiče hraje Divadlo De Facto Mimo Jihlava.

SRDEČNÉ POZVÁNÍ NA TVOŘIVÉ DÍVÁNÍ

Vážení spoluobčané, poslední lednový víkend máte možnost
spatřit na divadelní přehlídce "BECHYŇSKÉ PERLENÍ"
výsledky práce tvořivých lidí téměř z celé republiky. Svými
inscenacemi se přijeli pochlubit amatérské divadelní soubory
z Českých Budějovic, Vsetína, Benešova, Prachatic, Valtic,
Prahy a Tábora. Pochopitelně nebude chybět místní Bechyňský Divadelní Spolek LUŽNICE, který v letošním roce slaví
150 let ochotnického divadla v Bechyni.
Přijďte se podívat, potěšit a poučit tvořivou prací druhých.
Josef Brůček

PROGRAM:
Pátek 28. 1.
10.00 - 12.00

/MS/

13.00 - 15.10

/VS/

15.30 - 17.00

/MS/

19.30 - 22.00

/VS/

ACH TA NĚHA NAŠICH DAM
Studentky Teologické fakulty JČU
ZAPEKLITÁ KOMEDIE
DS Masarykova gymnázia Vsetín
PO POLEDNI
Komorní studio Áčko Benešov
DON JUAN
ŠOS Prachatice

Sobota 29. 1.
10.00 - 11.30

/VS/

15.00 - 15.50

/VS/

17.30 - 18.40

/MS/

20.00 - 22.00

/VS/

BROUK V HLAVĚ
BASTA FIDLI Valtice
PĚNKAVA S LOUTNOU
BDS Lužnice
ŽIVOT JE JEN NÁHODA...
DS Svatopluk Benešov
PALIČOVA DCERA
DS Tábor

Neděle 30. 1.
9.30 - 11.10. /VS/
11.30 - 11.40

/MS/

MLEJNEK
DIVADLO KÁMEN Praha
RAMON
DIVADLO (bez záruky) Praha

Změna programu vyhrazena

16. února / 19.00 / Velký sál

Úsměv v letu nebo alespoň letmý úsměv
na Vaší tváři po celý rok 2005 Vám přejí
zaměstnanci Vašeho Kulturního domu.
KD, U Nádraží 602, tel.: 381 213 338, tel./fax: 381 212 433, www.kulturnidum.cz, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

Rozpočet města Bechyně na rok 2005

(pokračování z úvodní strany)

Ostatní záležitosti pozemních komunikací chodníky : 1.167000,- Kč
(údržba a čištění chodníků technické služby 737.000,- Kč, materiál a
ostatní služby 30.000,- Kč, opravy chodníků 400.000,- Kč)
Výdaje na dopravní obslužnost : 200.000,- Kč (příspěvek na
ztrátovost autobusové dopravy)
Pitná voda: 5.000,- Kč (ostatní služby veřejný vodovod)
Odvádění a čištění odpadních vod: 2.258.000,- Kč (15.000,- Kč nákup
materiálu vpustí, 37.000,- Kč čištění a údržba vpustí, 25.000,- Kč
opravy vpustí, 2.140.000,- Kč úroky SFŽP a KB , 11.000,- Kč bankovní
poplatky Komerční bance za bankovní a úvěrový účet, 30.000,- Kč
dokončení kanalizace „Hliník“)
př ed šk oln í z ař ízení : d ota c e n a p r ovoz MŠ J ahůdk a
1.430.000,- Kč
základní školy: dotace na provoz ZŠ Libušina 1.700.000,- Kč, dotace
na provoz ZŠ Školní 2.401.500,- Kč
střední odborné školy: 2.000,- Kč (2.000,- Kč příspěvek na točířskou
soutěž)
filmová tvorba, distribuce, kino: 60.000,- Kč (materiál, zabudování
sedaček do Kina Bechyně)
činnosti muzeí a galerií: 90.000,- Kč (Muzeum v Bechyni dohody o
provedení práce, elektrická energie, materiál, služby)
ostatní záležitosti kultury: 150.000,- Kč (tisk brožur, materiál, věcné
dary, kulturní akce v klášterní zahradě, Jihočeský hudební festival,
Divadelní Bechyně atp.)
zachování a obnova kulturních památek: 287.000,- Kč (z toho
147.000,- Matana židovská obec -příspěvek na opravu synagogy v
Bechyni, 60.000,- Kč příspěvek Římskokatolické církvi v Bechyni na
opravu Kláštera v Bechyni, 40.000,- Kč příspěvek Pickovi, 10.000,- Kč
příspěvek Bukovská, 30.000,- Kč příspěvek Horváthová - příspěvek
města na opravu nemovitých kulturních památek v jejich osobním
vlastnictví příspěvek je podmíněn dotací státu na opravu nem. kult.
památek)
rozhlas a televize : 40.000,- (běžná údržba a opravy městského
rozhlasu)
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků : 126.000,- Kč (tisk
Městsk ého zpra vodaje, mate riál na Městský zpra vodaj)
zájmová činnost v kultuře: 2.200.000,- Kč (dotace na provoz
Kulturního domu Bechyně - včetně dotace na provoz Městské
knihovny, tj. KD 1.520.000,- Kč, Městská knihovna 680.000,- Kč)
ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: 200.000,Kč ( zahrnuje činnost sborů pro občanské záležitosti vítání nových
občánků, životní jubilea, vánoční posezení s důchodci, zlaté svatby,
základní školy ukončení atp., dále občerstvení, materiál a dárky na
kulturní akce - např. zajištění občerstvení a drobné dárky včetně
ocenění pro mažoretky, dále příspěvek ve výši 45.000,- Kč osadnímu
výboru ve Hvožďanech na 100.výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů ve Hvožďanech, s touto oslavou je zároveň spojené setkání
rodáků)
sportovní zařízení v majetku obce : 945.000,-Kč (materiál , elektrická
energie, voda, mandátní odměna za správu stadionu a koupaliště,
opravy a údržba, 300.000,- opravy na koupališti sprchy, podlahy,
toalety, dětský bazének)
ostatní tělovýchovná činnost 117.000,- Kč (nájemné a údržba na
sportovním hřišti ve Hvožďanech, drenáž a skrývka zeminy na hřišti v
Senožatech, příspěvky sportovním oddílům )
využití volného času dětí a mládeže : 110.000,- Kč (příspěvky
organizacím děti a mládež - na soutěže, činnost, údržba dětských
hřišť)
ostatní zájmová činnost a rekreace: 20.000,- Kč (příspěvky
organizacím na soutěže, činnost)
všeobecná ambulantní péče 1.437.000,- Kč (1.400.000,- Kč dotace
na činnost lékařské služby první pomoci v Bechyni pro příspěvkovou
organizaci - Zdravotní středisko Bechyně, 37.000,- Kč havarijní
pojištěnísanitního vozu)
bytové hospodářství : 20.264.000,- Kč (8.484.000,- Kč opravy a
údržba bytového fondu a 11.780.000.- Kč úhrady služeb v bytových
domech)
bytové hospodářství : 170.000,- Kč (platba daně z převodu
nemovitosti za prodané byty, mandátní odměna firmě Slabý za prodej
bytů , služby inzeráty, teplo )
nebytové hospodářství : 291.000,- Kč (oprava a údržba nebytových
prostor, služby, vodné, mandátní odměna za správu nebytových
prostor, materiál, neinvestiční dotace společenství vlastníků jednotek,
ostatní neinvestiční výdaje)
veřejné osvětlení : 1.235.000,- Kč (nákup materiálu, elektrická
energie, revize VO, opravy a udržování a služby, postupná obnova
veřejného osvětlení150.000,- Kč)
pohřebnictví : 165.000,- Kč (materiál, vodné a správa a údržba
hřbitova)
územní plánování : 110.000,- Kč (údržba mapového díla , pořízení

nových dat GIS, zeměměřičské práce)
komunální služby a územní rozvoj : 440.000,- Kč (opravy a údržba
veřejných a parkovacích ploch, cedule a vývěsní štíty, opravy a
údržba ve Hvožďanech a Senožatech v souladu s plánem osadních
výborů )
sběr a svoz nebezpečných odpadů : 130.000,- Kč (nebezpečný odpad
- zářivky, lednice, baterie, atd.)
sběr a svoz komunálních odpadů: 3.886.000,- Kč (svoz odpadu TKO,
separovaný sběr, uložení odpadu TKO, sběr a svoz a uložení
ostatního odpadu, zabezpečení ekologického dvora, kontejnery na
tříděný odpad, přístřešky na domovní odpad, vyvážení odpadkových
košů)
ostatní nakládání s odpady : 15.000,- ( likvidace černých skládek)
ochrana druhů a stanovišť : 67.000,- Kč (platby za pobyt nalezených
psů v útulku, sáčky a zhotovení držáků na psí exkrementy)
péče o veřejnou zeleň : 1.144.000,- Kč (výsadba zeleně, údržba
zeleně, zastřihování stromů a keřů, atp.)
sociální dávky : určení sociálních dávek je účelové a podléhá
finančnímu vypořádání se státním rozpočtem celková výše:
4.793.000,- Kč :
jde o paragrafy:
dávky sociální péče pro staré občany 180.000,- Kč
dávky sociální péče pro rodinu a děti 3.313.000,- Kč
příspěvek při péči o osobu blízkou 1.090.000,- Kč
příspěvek na zvláštní pomůcky 150.000,- Kč
příspěvek na individuální dopravu 60.000,- Kč
pečovatelská služba: 657.000,- Kč (plat pečovatelek a dohody s
pomocnými pečovatelkami včetně odvodů na SZ a ZP, PHM, materiál,
zákonné pojištění auta, ostatní služby a opravy auta pro PS)
domovy penziony pro staré občany: 100.000,- Kč ( elektrická
energie, vodné, teplo, materiál a nákup drobného dlouhodobého
majetku do Domu s pečovatelskou službou v Bechyni)
ostatní sociální péče a pomoc starým občanům: 3.000,- (dopravné
pro důchodce na divadlo)
ostatní sociální péče a pomoc starým a zdravotně postiženým:
30.000,- Kč (příspěvky organizacím Svaz tělesně postižených, Svaz
diabetiků , Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Auritus, Prevent
Jihočeský streetwork atp.)
ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži: 3.000,- (nenárokové
sociální dávky , prostředky pro mimořádné případy, které nelze pokrýt
dávkou sociální péče ze státní dotace. Do roka se vyskytují zpravidla
1-2 případy, které nemohou být řešeny dávkou ze státního rozpočtu.
požární ochrana dobrovolná část : SDH Bechyně 400.000,- Kč,
SDH Hvožďany 36.000,- Kč, SDH Senožaty 35.000,- Kč
jedná se o výdaje na materiál, ochranné pomůcky, opravy, PHM,
energie, školení atd.
zastupitelstva obcí: 1.546.000,- Kč (ostatní osobní výdaje, odměny
členů zastupitelstev obcí, povinné pojistné SZ, ZP, cestovné,
pohoštění)
činnost místní správy: 12.046.000,- Kč (platy zaměstnanců v
pracovním poměru, ostatní platy, ostatní osobní výdaje, povinné
pojistné na soc. zabezpečení a zdravotní pojištění, ost.pov.pojistné
hrazené zaměstnavatelem,ochranné pomůcky, tisk, drobný
dlouh.majetek, materiál, voda, plyn, elektrická energie, PHM,
poštovné, telekomunik.služby, sl.peněžních ústavů, por. a právní
služby, školení, ostatní služby, opravy a udržování, programové
vybavení, cestovné, pohoštění, účast.popl.konference, ostatní
nákupy, neinvestiční příspěvky a náhrady, věcné dary, odv. za
neplnění povinnosti zam. zdr. postižené, dotace nezisk. org.,
ost.neinvestiční transfery obyvatel.)
obecné příjmy a výdaje z finančních operací: 1.000,- Kč (bankovní
poplatky sociální fond)
pojištění funkčně nespecifikované: 300.000,- Kč (pojištění majetku
města živelní, krádeže, odpovědnost)
ostatní finanční operace: 4.327.000,- (daň z příjmu právnických osob
za obec 4.318.000,- Kč tato částka je i v příjmové části návrhu
rozpočtu na položce 1122 daň z příjmu právnických osob za obce, 9.000,Kč vedení cenných papírů platba SCP)

Běžné výdaje celkem

68.816.500,- Kč

Do kapitálových výdajů je rozpočtováno celkem 8.426.000,- Kč.
Dlouhodobý nehmotný majetek:
Na zpracování územního plánu je 1.000.000,- Kč, zpracování
projektové dokumentace obytná zóna sítě technického vybavení
200.000,- Kč.
Dlouhodobý hmotný majetek:
Rekonstrukce komunikace mezi zámkem a Městským úřadem
50.000,- Kč, jedná se o vzájemný zápočet pohledávek a závazků mezi
Městem Bechyně a Panstvím Bechyně a.s. v souladu s usnesením
zastupitelstva.
(dokončení na následující straně)

Rozpočet města Bechyně na rok 2005

(dokončení)

Rekonstrukce komunikace v Bechyni 200.000,- Kè, komunikace ve
Hvožïanech 250.000,-Kè,
dokonèení obnovy zdrojù pitné vody po povodni Záøeèí Židova strouha
471.000,-Kè a stavební dozor k uvedené akci 30.000,-Kè,
projektové práce na kanalizaci ve Hvožïanech 250.000,- Kè, projektové práce
na tìlocviènu Základní školy Libušina 164 300.000,- Kè, pokraèování v
rekonstrukci muzea Bechynì 1.000.000,- Kè, dlažba u tenisového høištì
65.000,- Kè, rekonstrukce stadionu v Bechyni 90.000,- Kè, rekonstrukce
budovy koupalištì støecha 300.000,- Kè,pokraèování ve vybudování dìtského
høištì 170.000,- Kè, betonová injektáž základù bytového domu èp. 207 208
Písecká ulice 1.550.000,- Kè, zpracování projektové dokumentace námìstí
T.G. Masaryka 1.300.000,- Kè, rekonstrukce støech v majetku mìsta 200.000,Kè, rekultivace skládky v Senožatech 50.000,- Kè, termostatické ventily,
plynový kotel vè. pøipojení dodomeèku Mìstského úøadu 120.000,- Kè.
Mìstský rozhlas 100.000,- Kè, pøestavba stávajících snímaèù zvuku do Kina
Bechynì 50.000,- Kè.
Nákup automobilu propotøeby starosty amístostarosty 350.000,-Kè.
Nákup centrálního serveru 130.000,- Kè pro Mìstský úøad.
Výkup pozemkù obytná zóna, cyklostezka 200.000,- Kè.
Tøída 8 Financování èiní v úhrnu 1.600.000,- Kè.
Položka 8115 zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bankovních úètech, je
rozpoètována ve výši 8.348.000,- Kè, jedná se o finanèní prostøedky na
krátkodobých bankovních úètech. Jde o rozdíl mezi stavem stavem prostøedkù
na krátkodobých bankovníchúètech od zaèátku do konce období.
Položka 8124 uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjèených prostøedkù
je rozpoètována ve výši - 9.948.000,- Kè. Jde o splátky úvìru Komerèní bance
ve výši 4.248.000,- Kè a splátky pùjèky Státnímu fondu živ. prostøedí ÈR Praha
ve výši 5.700.000,- Kè.

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA LEDEN 2005
6. čtvrtek, 7. pátek - 20 hodin

Protivný sprostý holky
Co dokážou holky, když se perou o kluky…
8. sobota, 9. neděle - 20 hodin

Anakonda: Honba za krvavou orchidejí
V džunglích Bornea se skrývá smrt
10. pondělí, 11. úterý 20 hodin

Vymítač ďábla: Zrození
Zrodilo se zlo. Ani ten váš Bůh vám nepomůže. Horor.
13. čtvrtek, 14. pátek 20 hodin

Vetřelec v s. Predátor
Ať vyhraje kdokoliv, my prohrajeme
15. sobota - 20 hodin, 16. neděle 17 hodin

Úžasňákovi
Do večeře musejí zachránit svět
17. pondělí, 18. úterý 20 hodin

Zloději paměti
Všechno, co jste kdy zažili se nikdy nestalo?
20. čtvrtek, 21. pátek 20 hodin

Svět zítřka
Výpravná retro sci-fi

22.sobota , 23. neděle 20 hodin

Lásko moje, kde jsi?
Je krásná, rozmarná a hledá to, co každá: ideálního muže.

Zprávièky z Jahùdky

24. pondělí, 25. úterý 20 hodin

Otevřené moře
Zůstali sami v čelistech oceánu . . .

Prosinec dìti zahájily ozdobenímstromkù pro ptáèky.S rodièi vyrábìli závìsy plnédobrot
a spoleènì je povìsili. Dìti nezapomínají a pravidelnì plní i krmítka dalším sypáním.
Studentky SPŠ keramické pøipravily pro dìti Mikuláše, Andìla a Èerta, kteøí podìlili dìti
balíèky sladkostí a ovoce na „Mikulášské nadílce“.V polovinì mìsíce dìti pøedvedly
rodièùm na „Vánoèní besídce“ co se již nauèily a spoleènì si zazpívali koledy. Pìkný
zážitek mìly dìti i pøi návštìvì Betlémù ve stodùlce ve Hvožïanech. Pod vánoèním
stromkem dìti našly velmi pìkné dárky. Touto cestou dìkujeme všem sponzorùm,
rodièùm i prarodièùm, kteøí se našich akcí zúèastnili, že pøispìli k radosti našich dìtí.
Všem pøejeme šastný, úspìšný apohodový rok2005.

28. pátek,29. sobota 20 hodin

Deník princezny 2: Královské povinnosti
Pokračování úspěšného filmu
30. neděle, 31.pondělí 20 hodin

Milenci a vrazi
Vraždí, protože milují, milují, až by vraždili.

MŠ

TÌLOVÝCHOVA
Béčko válí, Áčko se trápí
11. prosinec 2004 : 3. jihočeská divize 5. kolo
SPARTAK SEZIMOVO ÚSTÍ B
0
ŠACHOVÝ SPOLEK REALITY HORŇÁK BECHYNĚ „B“
5
Naše družstvo se sešlo v základní sestavě a svým jednoznačným
vítězstvím jasně dokázalo, že patří na nejvyšší příčky tabulky a že
ještě stále může zamíchat postupovými kartami.
Body: Pavel Malý 1, Jarda Alexa 1, Míla Hrubant 1, Marek Brčák 1,
Petr Michlík 1
12.prosinec 2004 : 1. jihočeská divize 5. kolo
SOKOL TÁBOR C
5
ŠACHOVÝ SPOLEK REALITY HORŇÁK BECHYNĚ
3
Neúspěch v zápase s jedním ze dvou největších favoritů na postup
znamenal už třetí prohru v řadě a postupné propadáníse v tabulce.
Zápas začal sérií remíz a první uzavřel smír se svým soupeřem
Václav Absolon - 0,5 : 0,5.
Smírně skončila i partie Vráti Šťastného, který překvapil protihráče
tahem mimo teorii a tím zlikvidoval jeho snahu o útok na krále - 1 : 1.
Do teoretické remízové věžové koncovky dokráčela i partie Pavla
Houdka - 1,5 : 1,5.
Další remízu přidal Štefan Bernáth, když ani jeden ze soupeřů nechtěl
otevřít hru a riskovat - 2 : 2.
Václav Hašek byl po noční a moc toho nenaspal a jeho zdatný soupeř
myslel trochu hlouběji - 3 : 2.
Partie se příliš nevydařila ani Lojzovi Bartošovi, kterému se už delší
dobu nevede a jeho pěšcibyly snadnou kořistí protivníka - 4 : 2.
Po prvé za áčko nastoupil JardaAlexa - 4,5 : 2,5.
Poslední slovo měl Pepík Janeček, který odvážně rochoval na dostřel
připravených figur protihráče. Jeho jezdci ale předvedly parádní
souhru a nakonec to byl domácí hráč, který bojoval o remízu - 5 : 3.
(redakčně kráceno)

&

SPORT

PØEBOR ŠKOL V ŠACHU 2004 - 2005 - REGIONÁLNÍ KOLO
Dne 18. listopadu 2004 ve Veselí n. Lužnicí probìhla první etapa pøeboru škol v šachu pøebor regionuTáborsko. Tétoakce sezúèastnila i dvì družstva z Bechynì, složena z èlenù
šachového kroužku.
Družstvo 1. základní školy Bechynì nastoupilo v kategorii starších žákù, pøestože tøi hráèi
patøí vìkem mezi mladší. Vzhledem kvìkovému rozdílu je potøeba bez ohledu na výsledek
vyzdvihnout výkon celého družstva apochválit je za bojovnost a pìknou hru.
Petr Michlík (5.B) na první šachovnici, kde hráli ti nejsilnìjší hráèi, dvakrát nádhernì
vyhrál. Diana Rayová (7.B) na druhé šachovnici získala v každé partii vyhranou pozici, ale
pøíliš dlouho pøemýšlela a prohrávala na èas, takže vyhrála jenom jednu bitvu. Hodiny
byly problémem také pro Petra Birtuse (2.A) na tøetí šachovnici, když víc sledoval, jak
utíká èas, než co se dìje na šachovnici. Pøesto se mu podaøilo získat pùl bodu za remízu.
Na ètvrté šachovnici hrála Žaneta Janálová (5.A) a i když nezískala ani bod proti o nìkolik
let starším klukùm, její pøemýšlivá hra byla nejpøíjemnìjším pøekvapením.
Družstvo 2. základní školy Bechynì nastoupilo v kategorii mladší žáci. Byl to pro všechny
z nich první turnaj, kterého se zúèastnili a také poprvé hráli se skuteènými šachovými
hodinami. A to pro zaèínající hráèe vùbec není jednoduché. Do kategorie mladších žákù
se pøíhásila jenom dvì družstva, která mezi sebou odehrála ètyøi utkání. Žáèci ze Základní
školy ve Veselí n. L. byli však nad síly našich malých hráèù. Jenom Honzík Šastný (3.B)
na tøetí šachovnici byl vyrovnaným protihráèem svému soupeøi a dokázal ho dvakrát
porazit. Pøedevším matové zakonèení v první partii provedl vskutku mazácky. Ostatním
hráèùm se už výsledkovì tolik nedaøilo, ale musíme je pochválit. Honza Chaloupek (4.A)
na první šachovnici sice nezískal ani bod, ale proti talentované nadìji domácích nemìl
opravdu šanci. Robin Kubeš (4.A) na druhé šachovnici zaèal do kroužku chodit jenom
nedávno, bojoval, ale kromì první remízy se mu nepodaøilo udržet žádnou slibnì
rozehranou partii. Vojtíšek Dynda (2.A) na ètvrté šachovnici naznaèil, že má k šachové høe
vlohy, ale šachovnice je zatím pro nìho veliká, a tak nemùže vidìt všechno. Pøesto získal
pùl boduza remízu v poslednípartii.
Naši malí hráèijsou na zaèátkudlouhé cesty, ale na svém prvním velikém turnaji dokázali,
žekdyž na té cestì vytrvají, èekají je mnohé úspìchy.

(redakènì kráceno)

Jakub Krčín a Bechyně

(dokončení)

Když věhlasný a důmyslný stavitel rybníků Krčín povolán byl na
panství bechyňské, aby i zde odvodnil močálovitou rovinu blateckou a
seřídil rybníky na „Rytíři“,“Naději“ u Komárova, jakož i rybníky na
hodonických lukách:Napájedla, Tefrle, pod ním třetí,nyní zrušen, a
čtvrtý u Radostné, svedl také prameny nad městem z polí vyvěrající
dobře vyměřenými stokami, jež podnes pozemky ty jmenují na
„Stokách“, a vytarasiv studnu dřevěným roubením na poli panském,
jejíž bohatý pramen spojil s uvedenými stokami v jedno vedení do
nového rybníka založeného nad rybníkem obecním, a seřídil stoky v
polích nad Lázní, obohatil přítoky těmi „Rybník Trubný“, odkud
vedena voda po dřevěných trubách do města, zámku, pivovarů
městského i panského a do kláštera Františkánů. Že by nějakým
způsobem hnali vodu ze řeky aneb z potoka do města a zámku, nikde
ani slovem o tom známo není. A to i přesto, že se kdysi Petr Vok u
Bruselu zajímal a seznámil se zařízením na čerpání vody.“
Ještě jedna ukázka z Březanovy kroniky: „Petr Vok nezapomínal
zaříditi potřebných a užitečných věcí. Shledav nedostatek vody pro
zámek a jak se podobá i pro město, povolal znalce, Jakuba Krčína z
Jelčan,by ohledal kolem Bechyně vhodné prameny a naleznuv je nad
městem, radil se s pánem,jak by daly se svésti prameny ze studánek
ležících nad cestou,jdouce k hořejšímu mlýnu (ze studánek na Libuši
a ode Lhoty) mezi dvěma vrchy tak, aby voda mocně a plnými
trubami,jak náleží, šla městem do zámku.
Smlouva učiněna r. 1571 ve čtvrtek po Nanebevzetí P.Marie s
mistrem Hansem Viserem takto: Mistr sobě sám dříví k trubám i jiným
potřebám připrav,než pán ráčí,i což potřebí, dáti přivésti; též mistr
truby vyvrtaje, bytedlně do země vlož, pán nádeníky k vybírání struh
doda, mistr jim po 6 groších míšeňských na den plať. Za toto dílo pán
dáti se podvolil 35 kop míš., 1 strych (korec) žita, 1 hrachu věrtel,
ječmene 1 věrtel a sud řídkého piva. S obojí strany cedule zdělali.
Některý čas po sv. Jiljí začínal se dělati rybník nový od Bechyně
nedaleko (nynější zvaný Trubný).
Vodovod od Sudoměřic. R. 1586 dne 1.ledna,tj. ve středu v den
nového léta, učiněno jest projednání s Řehořem Korábem,tesařem, o
vedení vody na zámek v Bechyni na tento způsob, aby on, Řehoř
Koráb, ty prameny vodní, které jsou ve vsi Sudoměřicích do jednoho
haltéře uvedl, a z toho haltéře má tu vodu až na zámek Bechyni
trubami dřevěnými vésti a ty prameny obroubiti a na nich svrchu
příkopy sdělati, a sám bude povinen truby vrtati a klásti. Za kteroužto
práci od 1 každé kopy trub má se jemu po 6 kopách gr.míš. dávati a
nad to vejš k tomu přídavky tyto: sejra 1 centéř a másla půl centu;
avšak nicméně zděří,což by koliv k těm trubám zapotřebí bylo, JM ráčí
jmíti sám na svůj groš dáti udělati a trubám vykopati i zase zasouti dáti
a k rukám trub dodati. Pro lepší toho paměť sepsány jsou v
jednostejná slova cedule dvě řezané, do kterýž, co se jemu na takové
dílo vydávati bude, se zapisovati má, jedna JM pánem zanechána a
druhá vejš dotčenému Řehořovi Korábovi vydána jest. Stalo se léta a
dne svrchupsaného.
Potřeba k tomu 25 kop po 5 kročejích zdéli (2 sáhy 5.310m) a zděří
železných tolikéž. (Dlužno vysvětliti, že vodovod tento nebyl veden
přímo ze vsi z vývaryska na zahradě dolní hospody, ani z rybníčku na
návsi, nýbrž od bytu lesního vedou stoky lesem do rybníka
„Napajedla“, načež jméno rybníka samo ukazuje, pak do „Tefrle“ a
odtud trubamitekla voda samočinně na zámek. Tento vodovod, jakož i
rybníky nad lihovarem „Radostnou“, seřídil Jakub Krčín.)“
Tyto dokumenty doplňme ještě citacíz Augustýna Sedláčka:
„R.1590 vyvrtány nové trouby Vincentem, tesařem.“
A konečně Arnoštem Chleboradem: „Obec Březnice leží na malém
potůčku ústícím do Židovy strouhy. Tento potůček jest vlastně
odvodňovací kanál, který stavěl rybníkář Krčín z Jelčan za Petra
Voka, aby odvodnil veliký rybník a močály mezi Jamníkem (po
českobratrské sektě jamníků řečen),Blatcem a Novou Vsí.“
Tak toto jsou stopy, které otiskl Jakub Krčín v Bechyni,jejímž
obyvatelům se dostalo od Pavla Stránského charakteristiky rybnikáři.
Můžeme se jen dohadovat,zda se Krčín nepodílel rovněž na budování
Černické obory a nebo na využití léčebných pramenů a nebo jak se
podílel na tehdy neobyčejně frekventované voroplavbě. Nebyl by na
to sám. V roce 1590 je ve službách Petra Voka uváděn geometr Šimon
Podolský z Podolí.
Je však neobyčejně zajímavé, že Krčín se v Bechyni vynořil i ve
XX.století. Kronikář Šatra uvádí: „Pro veliká sucha trpěla Bechyně
nedostatkem vody. Zemědělská rada chtíce odpomoci tomuto zlu,
neotálejíc vyslala roku 1907 inž.Kopeckého. S tímto pánem jezdili po
zdejším okolí pp.K.Plaňanský, J.Jirka a pisatel této kroniky. Po
shlédnutí všech stran a sklonu pozemků jednak směrem na východ,
jednak na západ tedy prvý k řece Lužnici a druhý k říčce Smutné
usoudil,že vodu lze dostati jedině z pahorku senožatského. Upozornil
jsem na zasypanou studnu na panském poli, odkud věhlasný Krčín za
panování Petra Voka z Rožmberka svedl tyto prameny do nově
seřízeného rybníka „Trubného“, což týž inž. uznal za nejvhodnější

místo pro získání dobré vody. Po té prohlídce podána žádost knížeti za
dovolenou kopati na uvedeném poli, jež byla pøíznivì vyøízena. Hned po žních
zaèalo se kopati, až se pøišlo na studnu krytou plotnami kamennými, pod nimiž
objevila se studna krásnì døevy roubená. Pøed 30 lety byla otevøena, zanesena
zemí a kamením, do níž pøi orání konì spadli, proto ji plotnami pøikryli a
zaházeli, aby podobnému neštìstí bylo uvarováno. Roubení studny bylo z tak
dobrého døeva pracováno z prvé té doby pøed 300 léty,jako by byla dìlána pøed
rokem. Když pak byla studna vyèištìna, dal si pøinésti té èisté vody asi 5 litrù
domù a vaøili z ní polévku z hovìzího masa i také èaj a obé byly dobré. Není to
sice žádná voda horská, ale pro Bechyni byla by neocenitelná.Plaòanský.“
Dvì osobnosti: Petr Vok a Jakub Krèín, které spojila Bechynì. Asi se nemohli
mít rádi. Ale jeden druhého potøebovali, a tak se museli respektovat.
Jakub Krèín, který se opravdu vypracoval až na stavitele rybníkù, které tehdy
nemìlyv Evropì srovnání. Vždy pouze na jeho rybnících a moøi lze sledovat, že
je Zemì kulatá. A vzpomeòme , jak jeho rybník Rožmberk obstál pøi poslední
povodni v r. 2002.
Petr Vok roku 1592 opouští Bechyni;je konec veselí,lehkého života. Vždy celé
mìsto a okolí živil, dával práci. A to vše zmizelo jako mávnutí kouzelným
proutkem. Z mìsta se stalo ze dne na den provinèní hnízdo. Mìšané a ostatní
obyvatelé, zvyklí na samozøejmì lehké živobytí, se dlouho a dlouho nedokázali
pøizpùsobit novému stavu (a nìkdy je tomu až dodnes). Mìsto upadalo,
øemesla se neuživila, obchod stagnoval, spoleènost degenerovala. Snad až po
uvolnìní poddanství, kdy se lidé mohli svobodnì stìhovat, dochází v Bechyni k
výmìnì celých rodù a oživení mìsta.
Rozluème se s Bechyní a jejími dvìma protagonisty. S Petrem Vokem,
šlechticem dvou životù: druhorozeného „mládí“ a vladaøského „stáøí“. A s
Krèínem, tolikúspìšným v práci a tolik neúspìšným v soukromí.
Martin Gärtner, øíjen 2004
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Napravilová Josefina, Zedníček Jaroslav
Jelínková Anna, Scheiher Karel,
Kovaříková Marie, Matějíčková Božena
Kratochvílová Dagmar, Zíková Anežka
Koukolová Anna
Kabát Karel
Kavanová Božena
Berka Jan, Písaříková Pavla, Vanková Helena
Jánská Milada, Jedličková Marie, Pluhař Pravdomil
Janovská Zdeňka, Matoušková Božena,
Menšíková Věra
Dokoupil Zdeněk, Lukášová Ludmila,
Pokorný Bohumír, Zíková Věra
Krajcar Otto, Kuděj Vladislav, Sirovátka František,
MUDr. Trnková Olga,
GRATULUJEME

Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

Prodám byt 3+1 v Sezimově Ústí II.

Tel. 606 842 365, 731 004 664.

Nový dùm s peèovatelskou službou pøivítal první nájemníky
První nájemníci převzali klíče od svých bytů 6. prosince 2004.

O dva dny později - 8. prosince 2004 proběhlo slavnostní otevření
za účasti p. senátora Eyberta.
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CERPACÍ
STANICE PHM
www.oktan.cz

FRIDEX STABIL

1l
4l

69Kč
345 bodů
260Kč
1300 bodů

FRIDEX G48
85Kč
1l
425 bodů
320Kč
4l
1600 bodů
GLACIDET -20°C

1l
3l

19Kč
95 bodů
58Kč
290 bodů

U našich čerpacích stanic
nově zveřejňujeme dodací listy
a atesty o původu a kvalitě
prodávaných pohonných hmot.

SNĚHOVÉ
ŘETĚZY

399Kč
1995 bodů
ZAP. SVÍČKY
D17YC,N15C
N17C, N17YC
N15YC,L15YC
N14YC,DR14YC
45Kč
DR15YC,
225 bodů
DR17YC

19Kč/ks
95 bodů

VŮNĚ IMAGINE

19Kč
95 bodů
COCKPIT
COYOTE

64Kč
320 bodů

COCKPIT
TECTANE

59Kč
295 bodů

ROZMRAZOVAČ
ZÁMKŮ

21Kč
105 bodů

N ab í d ka zl e v ně n é ho zb o ž í p la t í v ž dy po u z e
do vyprodání zásob a slevy se vztahují vždy pouze
na druh zboží a spotřebitelské balení uvedené v inzerci.
N a b íd ka zb o ží o d 1 .1 . 20 0 5 d o 3 1. 1 . 20 0 5
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