
JARO 98
Šestý ročník BECHYŇSKÉHO JARA, přehlídky dětských
divadelních, loutkářských a recitačních kolektivů ve dnech 27.
a 28. března1998pořádal Kulturní dům v Bechyni.
Organizační, finanční a věcnou pomoc poskytly: Ministerstvo
kultury ČR, Ministerstvo školství ČR, Pedagogické centrum v
Českých Budějovicích, Okresní úřad v Táboře, Městský úřad v
Bechyni, ARTAMA Praha, Sdružení pro tvořivou dramatiku, OS
Tatrmani, Jihotvar v.d., KeramikaSušer, Miroslav Ernekr.
Festival ukázal, že pravidelné působení vynikajícího lektorského
sboru dokáže posunout kvalitu přehlídky do více než lichotivých
výšin.
Představení, která se přehlídky zúčastnila, byla vesměs na vysoké
úrovni.
Již letos mi například byla položena otázka, proč se tak hodnotných
představení jako diváci více nezúčastní i obyvatelé města Bechyně.
I když jsem ve své odpovědi poukázal na kvalitativní nevyrovnanost
minulých ročníků a na to, že mezi diváky bylo možno často
zahlédnout členy DS Lužnice, kteří přišli i se svými dětmi a vnoučaty,
přece jen jsem si vzpomněl na chybějící učitele (nebo kantory? -
abych nepobouřil) dvou bechyňských velkých základních škol.
Věřím, že neustále stoupající úroveň přehlídky v příštích letech
přivede do hlediště více zájemců o dětské divadlo a přednes. Kde
jinde bychom totiž měli začít vytvářet nové tolerantní, komunikativní,
citlivé a krásnou fantazií naplněné lidi, než u našich dětí, u našich
vnoučat.
Páteční večer přehlídky byl zpestřen vystoupením Mezinárodní
anglické taneční školy z Hluboké nad Vltavou. Výrazové tance na
téma drogy, rasismus a chudoba byly velmi emotivní a účastníkům
přehlídky se velmi líbily. Druhým zpestřením přehlídky bylo
vystoupení středoškolského souboru SPŠK Tatrmani. Ti zahráli
stínohru na keltské téma: Ondřej Coffey. V pátek večer bylo také, jak
již je téměř na všech bechyňských divadelních přehlídkách zvykem,
vyhlášen jeden nejlepší ze všech nejlepších souborů. Diplom a
malou památku naBechyni dostal každý soubor.
V sobotu na závěr přehlídky byly oznámeny soubory, které budou
jihočeský region reprezentovat na Dětské scéně 98.
K přímému postupu byl vybrán soubor Hudradlo Zliv se svou
inscenací STOPĚT. Do širšího výběru byly navrženy soubory
Hudradlo Zliv s inscenací DOUPĚ a soubor LDO ZUŠ Jindřichův
Hradec s inscenací OSMÝ JOHNAKRVAVÝ KOLENO.
Za svou osobu si dovolím vyslovit obdiv všem stošedesáti mladým
účastníkům přehlídky, kteří se k výkonům svých kolegů chovali
podstatně lépe, než dospělí na jiných, někdy i prestižních
přehlídkách. Musím konstatovat, že BECHYŇSKÉHO JARA se
zúčastnili samí vychovaní a kulturní mladí lidé. A co bychom chtěli
více ?!

Josef Brůček
PS: Ten, kdo se v sobotu ráno v Bechyni vnímavě nadechl, poznal, že
přišlo JARO. A kdo mi vyvrátí, že ho do Bechyně se svými dramatickými
pokusy nepřinesly děti?
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Petr Vok
Postava posledního Rožmberka je opøedena øadou mýtù a legend,
zabývajících se pouze jednou stránkou této složité osobnosti. Na Bechyni
pøichází Petr Vokv r. 1569 vesvých tøiceti letech. Zde prožívá svámužná léta -
léta rozmarná i léta osobního zrání. Na Bechyni pøichází obohacen o
zkušenosti, získané jednak na dvoøe svého bratra Viléma, na královském
dvoøe Ferdinanda I. a tehdy ještì nevládnoucího Maxmiliána i na svých
cestách západní Evropou: Porýním, Nizozemím a Anglií, kde byl pøijat
anglickou královnou Alžbìtou I. Ze dvora Viléma Oranžského si na Bechyni
pøiváží vzory kultury pozdního støedovìku, nové náboženské proudy,
pøedstavy ideálního rytíøství ale také velmi nároèného renesanèního zpùsobu
života. Doba Petra Voka je zapsána ve stavbách, jezecha mlýnech na Lužnici a
pøedevším ve velkorysé renesanèní pøestavbì zámku. Až ve ètyøicítce se Petr
Vok rozhodl oženit s Kateøinou z Ludanic.Svatba se konala 14.února 1580 na
bechyòském zámku. Po svatbì se Petr Vok uklidnil, vìnoval se více svému
hospodáøství, vedl úspornìjší život a tak se mu podaøilo splatit vìtší èást
dluhù. Na bechyòském zámku buduje rozsáhlou knihovnu. Vedle zájmu o
knihy miloval hudbu, sbíral nástroje, obrazy, zbranì a pøírodniny. To vše
soustøeïoval na bechyòském zámku. Zajímal se o dobové vynálezy, byl
mecenášem Pražské university, podporoval Tycho de Braha, Johanna
Kepplera, Jana Jesenia a další. Finanènì podporoval vydávání èeských knih.
Na zámku pobývali rùzní uèenci ale nikdy zde nebyl pøijat žádný alchimista.
Jako vladaø ctil a uplatòoval zásadu tolerance. Byl pøesvìdèen, že otázka víry
je otázkou svìdomí a považoval za nedùstojné nutit k víøe mocí a násilím. Od
ostatních velmožù své doby se Petr Vok lišil i v obstarávání penìz na své
stavby a kratochvíle. Ani ve finanèní tísni nezavádìl nové dávky a radìji si
chybìjící peníze pùjèoval. Byly to právì dluhy a zatykaèe, které komplikovaly
život Petra Voka zejména v letech 1573 - 1578. Jeho støet s potulnými
rybníkáøi tvoøí jen epizodu, vyboèující z tolerantního vládnutí Petra Voka. V r.
1592 umírá Petrùv bratr Vilém a Petr se stává universálním dìdicem
rožmberských statkù, mezi které patøil také Rožmberský palác na Pražském
hradì naproti kostelu sv. Jiøí. Také Švarcenberský palác na Hradèanském
námìstí je bývalý palác Petra Voka, který ho používal poté, co palác na hradì
prodal císaøi Rudolfu II. Po dvaadvaceti letech na Bechyni opouští Petr Vok
svùj milovaný kraj, aby se ujal funkce rožmberského vladaøe na Krumlovì.
Nebylomu souzeno, aby se doèkal potomka. O stále více nemocnou Kateøinu
seaž do její smrti 22.èervence 1601starala Zuzana Vojíøová zVacovic. Ještì v
posledních letech svého života podpoøil Petr Vok boj o Majestát za
náboženskou svobodu. Aby zachránil mír pro své jižní Èechy, které nièila a
rabovala armáda pasovského biskupa Leopolda, dal zmincovat støíbrný
rožmberský poklad a vyplatil Pasovské. Tento jeho èin oznaèují kronikáøi jako
nevídaný, kterého by nebyl schopen nikdo z èeských šlechticù té doby. Petr
Vok umírá 6.listopadu 1611 ve vìku 72 let na Tøeboni. Svými kulturními
aktivitami, úsilím o svobodu náboženství a snahou o zachování míru se Petr
Vokstal význaènou postavouèeské renesance.



V dnešním èlánku se vracím k Energetickému konceptu mìsta tak, jak jsem to slíbil. Mìsto Bechynì
zpracovalo koncem roku 1996 žádost na Èeskou energetickou agenturu na dotaèní titul Energetické
koncepty mìst a obcí. Mìsto Bechynì bylo zaøazeno mezi 22 obcí ÈR s tím, že musí být zachovány
podmínky Èeské energetické agentury. Na základì zaøazenímìsta do dotaèního titulu mìsto Bechynì ve
spolupráci s Èeskou energetickou agenturou vyhlásilo výbìrové øízení na zpracovatele Energetického
konceptu mìsta. Pøi výbìrovém øízení byla vybrána firma RAEN Praha. S firmou RAEN byla sepsána ze
strany mìsta smlouva a bylo dohodnuto, že mìsto Bechynì nezaplatí firmì RAEN za zpracovaný
koncept, dokud nebude na tento provedeno oponentní øízení. Èeská energetická agentura urèila
odborníky na provedení oponentního øízení. Po zpracování oponentního øízení a pøedání Enegetického
konceptu mìsta Èeské energetické agentuøe byla provedena fakturace za provedené práce. Celková
èástka za zpracování Energetického konceptumìsta byla cca 360 tisíc korun. Na zaplacení této èástky se
nám podaøilo získat 200 tisíc korun od ÈEZu jako dar a 150 tisíc korun od Èeské energetické agentury
jako pøíspìvek. Energetický koncept mìsta øeší v 31 variantách energetické a ekonomické vyhodnocení
možných zpùsobù energetiky mìsta. Nìkteré varianty z tìchto variant jsou pro mìsto neupotøebitelné
pro svoji dlouhou dobu návratnosti a neúmìrné investièní náklady. V Energetickém konceptu je mìsto
posuzováno z pohledu všech možných variant (jako napø. využití døevních štìpkù, solární energie,
odpadního tepla z ÈOV, vody øíèních tokù … apod.). Mìstské zastupitelstvo na svém zasedání ze dne
4.3.1998 odsouhlasilo Energetický koncept mìsta - viz.usnesení: “Mìstské zastupitelstvo schvaluje
Energetický koncept mìsta jako podklad a souèást územního plánu.” Na základì Energetického
konceptu jsme zpracovali žádost na dotaèní tituly Èeské energetické agentury pro rok 1998, kde jsme
vyšli z tohoto Energetického konceptu, když jsme žádost pojali jako celek pro své návaznosti, tj. výrobce
(kotelna) - pøenosová sí� (rozvody UT a TUV) - spotøebitel (zateplení Základní školy Školní ulice). Na
základì takto zpracovaných žádostí jsme obdrželi odÈeské energetické agentury pøíslib fin. prostøedkùa
to pro centrální kotelnu 1.400.000,-- Kè a pro zateplení Základní školy Školní ulice 2.250.000,-- Kè. K
tomu, abychom mohli využít tyto finanèní prostøedky, musí mìsto zajistit další finanèní zdroje. Již z
tohoto pohledu se domnívám, že zpracováním Energetického konceptu mìsta jsme nastartovali
správnou cestu øešení energetické koncepce mìsta, nebo� tento koncept je jako základní podklad pro
získání výše uvedených finanèních prostøedkù. Na získání tìchto dotací jsem osobnì strávil nìkolik dní
(soboty, nedìle + pracovní dny) rùznými propoèty a jsem rád, že se podaøily získat pro mìsto alespoò
nìjaké finanèní prostøedky. Toto je také moje odpovìï pisatelùm OS Pro Life - obzvláštì p.Horòákovi,
který tím, že neuspìl se svojí žádsotí na funkci jednatele, dnes používá na mé zpochybnìní velmi
nekorektní, až nepravdivé údaje. A je to také odpovìï na to, proè jsem souhlasil s funkcí jednatele
spoleènosti Bytenes. Ani jeden jednatel pøede mnou nezajistil navíc finanèní prostøedky (do tohoto
nezahrnuji jednatele p.Valentu - tento mìl dost práce se stabilizací pracovníkù Bytenesu). Pokud se
nìkdo domnívá, že toto jsou povinnosti starosty, potom je to veliký omyl, nebo� na prosté vìtšinì mìst a
obcí se zajiš�ování provozu a získávání dotací do tepelnýchhospodáøství vìnují jednatelé nebo patøièní
pracovníci, popøípadì spolupracující firmy. K mé funkci jednatele ve spoleènosti Bytenes chci ještì
sdìlit, že jsem si byl dobøe vìdom, že jednatele nemohu dìlat na plné nasazení, a proto jsem jmenoval
výkonného øeditele p.Smažíka. Pøi spoleèném projednávání problematiky Bytenesu s vedoucími
pracovníky Bytenesu jsem tìmto oznámil, že já se ve funkci jednatele budu vìnovat hlavnì získání
dalších finanèních prostøedkù a vlastní provoz bude øídit výkonný øeditel. Zároveò chci sdìlit, že funkci
jednatele spoleènosti jsempøijmul pouze na urèitoudobu a jsempøipraven funkci kdykoliv pøedat. V této
souvislosti musím øíci, že mne pak velmi mrzí, když dny a hodiny strávené nad výpoèty, zpracováním
žádostí atd., kdy koneènì výsledkem je pøíslib finanèních prostøedkù, vlastnì veškerá tato práce je
postavena do pozadí zpochybòováním vyúètování tepla, TUV, SUV a ostatních služeb spojených s
užívánímbytu.

Nyní z jiné oblasti:
Nikdy jsem si nemyslel, že odmìòování èlenù zastupitelstev bude prezentováno jako problém.
Naposledy v roce 1994 jsem pøi veøejném zasedání mìstského zastupitelstva oznámil výši mých
mìsíèních odmìn. Vysvìtlení: èlenové zastupitelstva (starosta, místostarosta) nedostávají plat, ale za
svojí práci a èinnost odmìnu. V dalších letech jsem toto nepovažoval za nutné a to vùbec ne z toho
dùvodu, že bychchtìl zamlèet své pøíjmy, ale z toho dùvodu, že od1.1.1995 vstoupilo v platnostnaøízení
vlády 262/1994 Sb. ze dne 30.11.1994, èástka 77, kde se tímto naøízením øeší odmìòování èlenù
zastupitelstev v obcích. Naøízením vlády 20/1997 Sb. ze dne 29.1.1997, èástka 5, se mìní a doplòuje

naøízení vlády è. 262 z roku 1994. Podle tìchto naøízení je možné
spoèítat odmìny starosty, zástupce starosty, èlenù zastupitelstev a to v
kolonce nad 3.000 do 10.000 obyvatel - viz. tabulka. K tomuto chci
sdìlit, že uvádìné odmìny jsou platné pro všechny èleny MZ a to jak
uvolnìné nebo neuvolnìné. A to a� starostuje nebo je èlenem
zastupitelstva kterýkoli obèan Bechynì, tj. platí pro všechny stejnì. K
práci èlenù zastupitelstva, èlenù rady, komisí apod. Chci øíci, že si
osobnì jejich práce, i když rùzného výkonu, což záleží na osobì
zastupitele, velice vážím a vzhledem k tomu, že jako èlenové
mìstského zastupitelstva se zúèastòují rùzných komisí, jednání,
pracovních setkání, výbìrových øízení apod., pøièemž jsou pøi své
práci vystavováni rùzným tlakùm, snahám i zpochybnìním jejich
èinnosti, si myslím, že odmìnu, kterou mohou mìsíèn obdržet, si
zaslouží a zvláštì pak pro èlenyMZ, kteøí sami jsou podnikatelé, je tato
èástka spíš symbolická. Èas, který vìnují práci pro mìsto je urèitì z
pohledu jejich podnikatelských aktivit ztrátový. Pøesto se vìnují práci
v mìstské radì amìstském zastupitelstvu. K této problematice chci na
závìr zdùraznit, že podle výše uvádìných naøízení vlády (pokud
nedojde ke zmìnám èi doplòkùm) budou odmìòováni i budoucí
èlenové zastupitelstva, vèetnì starosty a místostarosty, kteøí vzejdou z
podzimních komunálních voleb.

Jan Charypar, starosta mìsta

Krátce z jednání mìstské rady
Rada projednala možnost prodeje pozemků v

Zahradní ulici na stavební parcely a doporučila
předložit tento záměr na jednání městského
zastupitelstva.

MR rozhodla o rekolaudaci volných bytů v
Senožatech. Po rekolaudaci by tyto byty měly
sloužit jako bytovénáhrady.

V souvislosti s výběrovým řízením na realizaci
prodeje bytů města ,rada předloží k rozhodnutí
městskému zastupitelstvu návrh na výběr
konkrétních domů nebo bytů.Bylo doporučeno
aby 404 byty II.kategorie Na Libuši byly
ponechány v majetku města pro účely sociální
a půdní vestavby.

Rada stanovila koeficient růstu nájemného v
závislosti na velikosti obce ve výši 1,08 s
účinností od1.7.1998

Byl odsouhlasen pronájem tábořiště “Říhovky”. Od
1.5 do 30.9.1998 bude provoz tábořiště
zabezpečovat tak jako v minulých letech pan

Vážení spoluobèané,
I letos organizujeMìÚ Bechynì jarníúklidovouakci, abychom zlepšili vzhlednašeho
mìsta. Nejèastìjšími žádostmi jsou žádosti o pøistavení vlekù na objemnìjší odpad.
Dne 7.5. 1998 budou pøistaveny velkoobjemové kontejnery na tatomísta :
- sídlištì Na Libuši ( u trafostanice na námìstí )
- sídlištì Písecká( loukau ulice Za Trubným)
- sídlištì Obráncùmíru ( u trafostanice )
- Školní ulice ( zaobchodnímdomemRubín )
Kontejnery budou odvezeny v pondìlí 11.5.98, máte tøi volné dny pro úklid Vašich
domovù a zbavení se nepotøebného objemnìjšího odpadu. Žádám Vás, aby jste do
tìchto kontejnerù v žádném pøípadì nevhazovali plasty, sklo a papír. Pro odložení
tøídìného odpadu jsou po celém mìstì rozmístìny barevné kontejnery, které budou
k datu 7.5.1998 vyprázdnìny. Do velkoobjemových kontejnerù nepatøí také
nebezpeèný odpad. Tento, prosím, odkládejte vedle kontejnerù ( ne z pøední strany
kontejneru, aby tento bylo možno odvézt ). Samostatnì odkládejte autobaterie,
záøivky, televizory, plechovky od barev, pneumat iky, lednièky apod. (nebezpeèné
odpady jemožno v pracovní dny odkládat takév areálu spoleènosti BYTENES). Vedle
kontejneru odkládejte železo a barevné kovy a vìtší kusy nábytku. Žádáme Vás o
dodržení disciplíny pøi odkládání tìchto odpadù, jejich další tøídìní zbyteènì zvyšuje i
tak dost vysoké náklady na jejich likvidaci. Pouète prosím dìti, že odložené odpady
nejoumístemnahraní. Nejenže by pøidìlali práci zamìstnancùm technických služeb,
kteøí budou odpadyodvážet, alemohlo bydojít k vážnýmúrazùm.
Dny volna nejsou jen vhodnou pøíležitostí k úklidu Vašich domovù, ale i pøíležitostí k
úklidu jejich okolí. Vyzýváme Vás proto ke zlepšení jejich vzhledu, zejména sbìrem
odpadkù, které ti ménì ukáznìní z Vás volnì odhazují po okolí, vyhrabání trávníkù,
apod. Vzniklé hromádky budou odvezeny pracovníky technických služeb.
Vìøím, že zlepšení vzhledu mìsta za Vašeho pøispìní bude pro Vás podnìtem ke
zvýšení sebekáznì a hezké prostøedí spo leènìnejen vytvoøíme, ale i udržíme.

Petr Smetka, ved.TS



Bechyňské schody 1998 (25.ročník)

Jiskra Bechyně - oddíl stolního tenisu.

Jiskra Bechyně - tenisový oddíl.

TJ Jiskra - oddíl košíkové.

Šachy.

Volejbal.

Kopaná.

Slunečné sobotní ráno 4.dubna patřilo 25.ročníku závodu běhu do
bechyňských schodů. Na startu pod schody na břehu řeky Lužnice
se sešel rekordní počet 128 závodníků ve věku od tří do čtyřiceti let.
Nejmladšími závodníky byl Honzík Zvolánek a Pája Vlčková. Věk
necelé tři roky. Nejrychlejšími muži byla dvojice Dušan Kubasko -
Dušan Valenčík časem 37,85 sec. v kategorii 14 - 17 let. Mezi
ženami si s nástrahami trati nejlépe poradil pár Pavla Příhodová -
Isabela Tomanová časem 49,90 sec. v kategorii 14 - 17 let. Všichni
účastníci si po pěkném sportovním výkonu odnášeli domů pamětní
listy a chutné odměny - perníkové medaile, které tradičně pečou a
zdobí členky pořádajícího Klubu českých turistů Bechyně pod
taktovkou paní Gity Tupé (letos jich napekli 90 kusů), velerohlíky z
místní pekárny a věnec buřtů. Na jubilejní ročník závodu se přišli a
přijeli podívat i bývalí členové Turistického oddílu mládeže Ještěrky
se zakladatelem oddílu p.Milanem Vítem, kteří běh do schodů
vymysleli a řadu let organizovali. Poděkování patří panu uč iteli Petru
Wolfovi a třídě 4.A ze “Staré školy” za úklid schodů a okolí. Schody
byly letos přepočítány - bechyňských schodů je 226!!! Turistický
pochod “Údolím Lužnice” se koná v pátek 8.května 1998. Start je od
8.00 do 9.00 hod. z parčíku před vlakovým nádražím. Trasa
pochodu - 20a 30 km.

Petr Chaloupek
5.května 779, 91 65 Bechyně,

tel.0361/961220

Divize - muži - 9.místo - 38 bodů.
Okresní přebor - skupina A - konečné pořadí: 1.Sp.MAS Sezimovo
Ústí C, 2.Sp.MAS Sezimovo ústí D, 3. VS Tábor D, 4.TTC Horké
Hlavy, 5. Sokol Tábor B, 6.TAPA Tábor, 7. Jitona Soběslav B,
8.Jiskra Bechyně B, 9. ČDDKV Tábor A, 10. TJ Dražice, 11. Jiskra
Bechyně C, 12. Sokol Sudoměřice

Tenisté zahájí hrací období okresním přeborem mladšího žactva a
pak každou neděli a sobotu v květnu a červnu sehrají družstva
mistrovská utkání. Všechna smíšená družstva hrají Jihočeský
přebor s těmito oddíly:

TK Zedník Sokol Deštná, TK ZVVZ Milevsko A, Sokol TK Kaplice,
VS Tábor B,TK ZVVZ Milevsko B, LTC Velešín, TK Pelhřimov B

StartČ.Budějovice, TJ TK MANE Hluboká, TJ Centropen Dačice, TJ
Spartak SezimovoÚstí B

TJ MANE Hluboká, Motor Č.Budějovice, LTC Velešín, ZVVZ
Milevsko B, TK Strakonice, TK Vimperk, TJ Blatná

KP muži - konečná tabulka:
12. Bechyně 2 20 1359 1936 24

I.divize - Zajíček Bechyně - 4.místo

Tabulky okresního přeboru - zimní část - ženy:
1. VK Bechyně, 2.Sokol Chýnov, 3.Spartak Sezimovo Ústí, 4.TJ
Malšice, 5. VK B Tábor, 6.Sudoměř ice

I.A - skupina B - starší žáci - 4.místo

Žactvo:

Dorost:

Dospělí:

MLČENLIVÍ SVĚDKOVÉ
Projděme se beze spěchu naším městem, vnímejme vše, co k němu patří,
abychom poodhalili roušku času a zapomnění. Zadívejme se na skály a
stráně, které přežily tisíciletí, na kamenné zbytky hradeb, na nichž
ulpívají stopy dávné minulosti, ale i na díla a památky z doby nedávno
minul
Mlčenliví svědkové.
Jsou všude kolem nás, mají v sobě náboj svědecké výpovědi o době, životě
i dovednosti našich předků i výzvy k nám. Zastavme se na starém hřbitově
uprostřed města. Přivedou nás k němu zářící barokní báně hřbitovního
kostela sv. Michala. Ducháčkův sochařský náhrobní portrét připomíná
nadaného a předčasně zemřelého malíře Rudolfa Krajce. Opodál čteme
na náhrobku jméno Jany Pujmanové, sestry Karla Havlíčka Borovského.
Zde odpočívá i Havlíčkův přítel, nakladatel her Tylových a velký mece áš
Bechyně Dr. Gabriel i starosta města, s jehož jménem je spojeno úsilí o
vybudování železnice z Bechyně do Tábora, MUDr. Hynek Daniel. Na
někdejším židovském hřbitově upomínají ponuré náhrobní kameny na
židovskou komunitu ve městě, jakoby symbolizovaly ejí smutný osud. Ten
připomíná i keramická Davidova hvězda na bývalé židovské synagoze.
Nejčastěji se na naší procházce městem setkáme s díly akad. sochaře
Bohumila Dobiáše st., profesora zdejší keramické školy. On ztvárnil
pamětní desku na opata Neužila, umístěnou na domě č. 446 Na
Plechamru i písmové pamětní desky obětem fašismu na obchodním domě
Zuzana a na hasičské zbrojnici. Svým kamenným portrétem Václava
Pichla, umístěném na jeho rodném domě, vzdal B.Dobiáš poctu velkému
hudebníku a skladateli mozar ovské doby. Madona s dítětem od
B.Dobiáše st. zdobí dům č. 33 proti vchodu do Klášterní zahrady. Spolu se
svýji žáky zhotovil i reliéf na fasádě kina. Stranou městského ruchu, vedle
radnice, připomíná padlé v I.světové válce pomník akad. sochaře Jana
Bušk z Tábora. Takřka zapomenut je v rohu parčíku před radnicí ukryt
Husův kámen, v době první republiky místo každoročního srazu občanů
ve výroční den upálení Mistra Jana Husa. Ve stejném parčíku upomínají
dva pomníčky na ztracené životy dvou ruských vojáků posledních dnech
2.světové války. Barokní socha sv. Jana Nepomuckého nás vrátí zpět do
roku 1737. Kamenné kašny bývaly samozřejmou organickou částí města.
Před více jak sto lety vytvořily ruce kameníků kašnu na náměstí (1872) a
kašnu v zámeckém parku (189 ). Sochař Jiří Pacák ozdobil Zářečí
barokní sochou sv. Jana Nepomuckého. Novějšími keramickými díly
přispěv k tváři města akad. sochař Bohumil Dobiáš ml.. Plastika
Keramický květ před Domovem mládeže symbolizuje jeho sepětí s
keramickou školou, plastika P áci zdobí prostor před obchodním domem
Rubín. Keramická busta Františka Křižíka, v parčíku před starou školou,
je dílem mladého výtvarníka PaedDr. Jiřího Novotného. Na život a zvyky
našich předků upomínají pozdně gotická Boží muka Na Větrově,
renesanční kam nná Boží muka v podobě toskánského sloupu při vstupu
do Zářečí, klasicistní kaplička pod zámkem i drobná kaplička z poloviny
minulého století na schodech do Zářečí. Jaké zprávy asi přinášela lidem
zvonička ve Hvožďanech, s jakými přáními a prosbami se uch lovali
občané Senožat ke své kapličce? Dávnou minulostí města se dodnes pyšní
zbytky původních kamenných hradeb, hradebních bašt, Čertova stěna i
hláska Kohoutek. Slavná tradice bechyňského cihlářství na nás dýchne z
některých střech, pokrytých tradičními “Bechyňskými háky”. O své době
vypovídají dochované štíty a sgrafita historických domů. Z fasády domu v
Klášterní ulici připomíná švabachem psaný nápis starou lidovou
moudrost, platnou i pro dnešek: “Kdo se chceš nyní na světě živiti, hleď
mnoho dělati, m
Mlčenliví svědkové minulosti k nám promlouvají svojí zvláštní řečí, řečí
srozumitelnou jen vnímavým duším.
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álo mluviti.”

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Vážení spoluobčané !
Jako rodiče dětí stravujících se ve školní jídelně jsme se rozhodli
reagovat na článek vedoucí stravovny paní Smutné, který vyšel v
březnovém Městském zpravodaji.
Věříme, že kuchařky mají zájem na tom, aby jídlo bylo chutné a
děti byly najedené, ale vzhledem k tomu, že přibývá stížností dětí i
rodičůna toto téma, vznikla iniciativa odnás rodičů.
Po schůzce s paní Smutnou a řediteli obou základních škol došlo
k vzájemné dohodě a vypsání ankety pro rodiče i děti, kde se
všichni mohou k problematice vyjádřit.
Ovýsledcích ankety vás budeme informovat.

Rodiče

Informace Svazu diabetiků České republiky.
Nové limity životního minima platné od 1.4.1998. Na základě
usnesení vlády ČR se od 1.4.1998 mění limity životního
minima, které jsou součtem částky určené na výživu a částky
určené na náklady domácnosti. Podle zákona o sociální
potřebnosti č. 482/1991 Sb. je součet těchto částek diabetikům
navýšen o částku 600,-- Kč (příspěvek na dietní stravování).
Pro účely životního minima se sčítají příjmy osob žijících ve
společné domácnosti. Limity životního minima pro dospělé
občany (u dětí jsou tyto částky diferencovány podle věku)
platné od1.4.1998 jsou následující:
4.030,-- Kč (dříve 3.640,-- Kč) pro osamě le žijícího diabetika
6.560,-- Kč (dříve 5.970,-- Kč) pro společně žijící dvojici, v níž 1
je diabetikem
7.160,-- Kč (dříve 6.570,-- Kč) pro společně žijící dvojici, v níž
oba jsoudiabetiky.
Pokud součet Vašich příjmů nedosahuje výše uváděných
částek, můžete o dorovnání do těchto limitů žádat na odborech
sociálních věcí okresních a městských úřadů. Musíte doložit
výši Vašich příjmů a potvrzení od ošetřujícího lékaře, že jste
diabetik.



O ÈINNOSTI SPOLEÈNOSTI RODÁKÙ A PØÁTEL
BECHYNÌ V ROCE 1997

Naše Spoleènost rodákù a pøátel Bechynì mìla v roce 1997 140
platících èlenù, pøevážnì dùchodového vìku. Èlenské pøíspìvky jsou
ve výši 100,-- Kè roènì, dùchodci pak platí 50,-- Kè. Vzhledem k
neochotì MìÚ Bechynì finanènì podpoøit naši èinnost (i když
pomáháme pøi distribuci Mìstského zpravodaje a naši èlenové jsou
èleny komisí MR, jsou tyto pøíspìvky jediným zdrojem. To nás
samozøejmì èásteènì omezuje v èinnosti. V roce 1997 se nám
podaøilo získat sponzorský dar ve výši 4.000,-- Kè od p. senátora
Eyberta a vyšel nám vstøíc p.dr.Mièan, který nám umožnil uspoøádat
naše setkání v prostorách hotelu “Jupiter”, aniž bychommuseli hradit
nájem. Chtìli bychom co nejsrdeènìji podìkovat výše jmenovaným
pánùm a personálu hotelu “Jupiter” za jejich pochopení a laskavost.
Svojí èinnost jsme zahájili v mìsíci bøeznu, kdy jsme navštívili
divadelní pøedstavení operety “Veselá vdova” v hudebním divadle v
Karlínì. Tento zájezd pak umožnil úèastníkùm individuální prohlídku
pamìtihodností Prahy a setkal se s pøíznivou odezvou. Vmìsíci dubnu
pak bylo uspoøádáno “Velikonoèní setkání”, kterého se v Kulturním
domì zúèastnilo asi 90 obèanù. V programu vystoupil p.Majka Èech s
poutavým vyprávìním o voraøském øemesle. Spolu s ním jsme si
zazpívali nìkteré hezké písnièky. Dále pak úèinkoval p.Bílek, takže
kromì pøichystané pomlázky bylo plno hudebních zážitkù. V èervnu
jsme uspoøádali zájezd na Novohradsko. Navštívili jsme již èásteènì
otevøený novohradský zámek, Žofínský prales vèetnì výkladu
prùvodce (za tuto návštìvu patøí dík dr.Bumerlemu, nebo� tato
rezervace již není volnì pøístupná) a na závìr pak Terèino údolí. V
prosinci jsme uspoøádali “Mikulášské setkání”, které se již konalo
vzhledem k velkým finanèním nákladùm za pronájem v Kulturním
domì poprvé v hotelu “Jupiter”. Toto setkání bylo spojené s
pohoštìním a velkým pøekvapením pro nás byla skuteènost, že
zamìstnanci hotelu nám pøichystali na stoly vánoèní cukroví. Pøi tomto
setkání jsme vzpomnìli na èinnost v uplynulém roce, a protože jsme se
zøejmì nechovali, jak náleží, navštívili nás tøi èerti v èele s
pí.Bernáškovou. V programu pak vystoupil p.MajkaÈech, na flétnièky
zahráli bratøi Vernarcovi a též p.Bílek. Dr.Bumerle nám pak pøeèetl
èást svých “Vzpomínek na Bechyni” a to kapitolu o Obùrce. Celá
nadílka pak byla ukonèena spoleènýmpøípitkem. V letošním roce jsme
v hotelu “Jupiter” uspoøádali velikonoèní setkání spojené s bohatou
pomlázkou v podobì kytièek a vajíèek. V programu vystoupili bratøi
Vernarcovi, dr.Bumerle. další kapitolu svých vzpomínek o koupališti,
pí.Kubešová nám nádhernì pøednesla povídku Fr.Nepila o sousedské
snášenlivosti. Pí.Vávrová nás pak seznámila s finanèní situací naší
Spoleènosti a potìšila nás zprávou o tom, že do našich øad vstoupilo
dvacet nových èlenù. Pro rok 1998 chceme uspoøádat v kvìtnu zájezd
do Prùhonic a na Konopištì, v èervnu pak chystáme návštìvu divadla
na otáèivém hledišti v Týnì nad Vltavou. V srpnu navštívíme divadelní
pøedstavení opery “Rusalka” v Èeském Krumlovì. Na závìr roku
bychom se chtìli sejít na dalším setkání. Chtìli bychom využít této
pøíležitosti a podìkovat všem, kteøí nám pomáhali pøi organizaci
kulturních programù a hlavnì v nich nezištnì úèinkovali. Dále musíme
podìkovat pí.Miladì Simandlové za pomoc, kterou námposkytuje pøi
organizování našich zájezdù. Tìší nás, že námaha spojená s
organizováním tìchto akcí je odmìnìna tím, že je o nì zájem, který,
jak doufáme, se bude zvyšovat.
Za Spoleènost rodákù a pøátel Bechynì

Jitka Wodinská

O Z N Á M E N Í
Městský úřad v Bechyni oznamuje
občanům, že dne 1. ledna 1998 nabylo
účinnosti vládní nařízení č. 165/1997 Sb. o
vyplacení jednorázové náhrady ke
zmírnění některých křivd způsobených
komunistickým režimem.
Osoby, které vykonaly vazbu a trest odnětí
svobody pro trestný čin, za který byly
rehabilitovány, dále řeholníci a kněží, kteří
byli internováni v centralizovaných
klášterech s režimem obdobným táborům
n u c e n ý c h p ra c í , m a j í n á r ok n a
jednorázovou náhradu.
Jednorázová náhrada nenáleží osobám,
které byly zařazeny u "PTP" a osobám,
které vykonaly vazbu a trest v době kratší
než jeden rok.
K rozhodnutí o nároku na vyplacení
jednorázové náhrady je potřeba doložit
rozhodnutí o rehabilitaci a prokázat dobu
strávenou ve vazbě nebo výkonu trestu
odnětí svobody.
O nárocích rozhodují pověřené obecní
úřady.

Životní jubilea

Navždy nás opustili:

Vítáme nové bechyòské
obèánky:

75 let Hynková Věra
Ing.Rotta František
Skalák Josef
Sobíšková Miloslava

76 let Hübnerová Vlasta
Chmelařová Dobromila
Lososová Věra

77 let Dvořák Josef
Krejčí Josef
Novotný Jaroslav

78 let Havlová Milada
Pauknerová Ludmila
Kolář Jan

80 let Komárková Zdeňka
Volfová Zdeňka

81 let Hrušková Milada
83 let Sehnoutková Anna

Měšťanová Alžběta
85 let Milisdörferová Milada
89 let Trojáčková Marie
93 let Reinerová Marie

Bohuslavová Květuše, Jírovcová Marie, Fuková Josefa,
Zelenková Věra, Kněz Josef

Sopková Nicola, Appeltauerová Petra, Vosecká Tereza,
Svoboda David, Vávrová Tereza, Vozábal Jakub,

Veverka Jakub, Sosnová Zdenka, Brímusová Denisa,
Gebelt Derek, Šonka Dominik.



BECHYŇSKÝKulturní dùm
U nádraží 602

391 65 Bechyně
tel: 0361-961338
fax: 0361-962033

e-mail: kdbech@mbox.vol.cz

KVÌTEN 1998

Adresa

ODPOVĚĎ NA HÁDANKU

Jméno a věk

VÝSTAVA

DIVADLO

PRO DÌTI

KONCERT

DISKOTÉKY

12.5. - 7.6. 1998 / Výstavní síňKD / Vstupné : 5,- Kč

Prodejní výstava
Otevřeno : Po - Pá : 15 - 17 hodin , So - Ne : 14 - 17 hodin

6.5. 1998 / 19.30 hodin / Velký sál KD / Vstupné : 30.- Kč
Ray Cooney : : hraje Divadelní soubor Tyl Dačice
Komedie ze současného Londýna plná nečekaných zvratů a
situací.
S komedií v režii Nadi Jahelkové a Oty Tesaře se soubor
zůčastnil 26. ročníku přehlídky Štít města Prachatic a odvezl si
hlavní cenu.

5.5. 1998 / 10.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné : 15,- Kč
- Vlastimil Novák a Stanislav Oubram

Premiéra lidové pohádky o třech dějstvích
Režie : Růžena Dvořáková

Sedíte v útulném hledišti divadelního sálu v Bechyni , či jinde
v Čechách , č i kdekoli v Evropě a se zájmem očekáváte dnešní
divadelní představení.

Za okamžik světla v hledišti pohasnou a za zvuku hudby se
opona tiše rozevře.......

Rozzářené oči vašich dětí budou sledovat rozvíjející se nit
děje dnešní pohádky , kterou jsme pro pobavení i poučení
připravili. Sami se pomalu budete vžívat do osudů pohádkových
hrdinů.

Zapomeňte , že jste důstojný otec , nebo starostlivá matka či
přísná učitelka a přeneste se o řádku let zpět , do dob svého
bezstarostného dětství , kdy pohádka byla pro vás tím
nejkrásnější zážitkem...

Je to vlastně parafráze lidové pohádky , známé z mnoha
různých národních verzí. Svým jednoduchým zpracováním a
malým počtem osob je jistě vítaným příspěvkem do repertoáru
našeho divadelního spolku.

Věříme , že bude pro dětské publikum širokého věkového
rozpětí v tom nejlepším smyslu slova.

Proto jsme se do toho pustili!!!
Jak už to v pohádkách bývá , láska a dobro zvítězí a na

smutek a zlobu padá prokletí.
Těšíme se na vás - na všechny !

Za “DOS” Lužnice Milan Dvořák
16.5. 1998 / 15.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné : 20,- Kč

- Vítkovo divadlo Hosín
Režíe a scénář : Vítězslav Marčík . Divadelní loutková pohádka
pro nejmenší diváky.

9.5.1998 / 15.00 hodin / Velký sál KD
- Posezení nejen pro maminky. Program připravily děti

ze ZUŠ v Bechyni a ŠD ZŠ pod vedením pí. Zdeny Habrové. K
poslechu a tanci hraje Stanislav Petrů.

20.00 hodin / Prostory KD

VÝSTAVA OBRAZŮJOSEFA CHRTA - OLEJOMALBY

1 + 1 = 3

VODNÍK MAŘENKA

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ

DEN MATEK

Slovo k divákům.

SPOLUPRÁCE PØINÁŠÍ OVOCE
Støedoškolský soubor Tatrmani pøi Støední

prùmyslové škole keramické, který pracuje v
prostorách Kulturního domu v Bechyni, byl letos
se svou dramatizací keltských bájí a povìstí
ONDØEJ COFFEY vybrán hned na dvì národní

pøehlídky. Na národní pøehlídku mladého divadla
Šrámkùv Písek a na národní pøehlídku loutkáøských

souborù Loutkáøská Chrudim.

SOUTÌŽ
Zkuste uhodnout autora reprodukovaného obrázku. Svůj typ

na autora květnové soutěže odevzdejte do kanceláře KD
nejpozději do 15. května 1998. Vylosovaný výherce obdrží

věcnou cenu. Jméno výherce a správnou odpověď se
dozvíte v Kulturním kalendáři na měsíc červen.

PRONÁJEM
Kulturní dùm Bechynì nabízí k dispozici
pronájem prostor bývalého reklamního

ateliéru o rozloze 65 m . Prostory jsou v
pøízemí s èelní prosklenou stìnou. Bližší
informace v KD Bechynì u vedoucího

organizace pana Josefa Brùèka.
Telefon : 0361 - 962 033 nebo 961 338.
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KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA KVÌTEN 1998

1. pátek / 20 hodin / Vstup: 37 Kč/ 100 minut

2. sobota / 20 hodin / Vstup: 31 Kč / 109 minut

3. neděle, 4. pondělí / 20 hodin / Vstup: 30 Kč / 90 minut

5. úterý / 20 hodin / Vstup: 32 Kč / 90 minut

7. čtvrtek, 8. pátek / 20 hodin / Vstup: 30 Kč / 115 minut

9. sobota, 10. neděle / 20 hodin / Vstup: 33 Kč / 91 minut

10. neděle / 17 hodin / Vstup: 10 Kč / 64 minut

11. pondělí, 12. úterý / 20 hodin / Vstup: 31 Kč / 93 minut

14. čtvrtek, 15. pátek / 20 hodin / Vstup: 37 Kč / 91 minut

16. sobota / 20 hodin / Vstup: 33 Kč / 135 minut

17. neděle, 18. pondělí / 20 hodin / Vstup: 35 Kč / 100 minut

19. úterý / 20 hodin / Vstup: 35 Kč / 84 minut

21. čtvrtek / 20 hodin / Vstup: 35 Kč / 128 minut

22. pátek, 23. sobota / 20 hodin / Vstup 37 Kč / 93 minut

24. neděle / 20 hodin / Vstup: 31 Kč / 90 minut

25. pondělí, 26. úterý / 20 hodin / Vstup: 35 minut / 93 minut

28. čtvrtek / 20 hodin / Vstup: 33 Kč / 130 minut

29. pátek, 30. sobota / 20 hodin / Vstup: 31 Kč / 91 minut

31. neděle / 17 a 20 hodin / Vstup: 30 Kč / 88 minut

DEN OTC

RELIC

DO NAHA !

ANAKONDA

ROMEO A JULIE

KRÁL DŽUNGLE

KRTEK VE MĚSTĚ

ÚNOS

ČESKÁ SODA

EVITA

PASTI, PASTI, PASTIČKY

SVATÁ KLÁRA

VŠECHO JE JAK MÁ BÝT

FLUBBER

KNOFLÍKÁŘI

G.I.JANE

SVATBA NARUBY

JEZERNÍ KRÁLOVNA

Ů

SVÉRÁZ NÁRODNÍHO LOVU

… Více otců nemusí být někdy na škodu!

Hluboko v temném labyrintě čeká cosi nepředstavitelného.

Rozverná anglická komedie o partě nezaměstnaných chlapů.

J. Voight, J. Lopezová a I. Cube v "Čelistech" devadesátých let.

Největší milostný příběh - jako nikdy předtím.

Tarzan se jmenuje George! Bláznivá komedie s opičím mužem v
akci a krásnou dívkou v nesnázích. Nebo to bylo naopak?

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky.

Bermudský trojúhelník v Nevadské poušti - nebezpečí číhající za
každou zatáčkou. Kurt Russel v hlavní roli napínavého thrilleru.

Celovečerní filmový sestřih zatracovaného televizního pořadu.

Filmová adaptace světoznámé rockové opery.

Feministicko-pesimistická černá komedie o tom, jaké pasti na nás
číhají v režii Věry Chytilové.

Nadpřirozené schopnosti nebo pravá láska. Co si Klára zvolí?
Fantastická komedie podle novely P.Kohouta a J.Mašínové

O jedné skandální lásce ve filmu švédského režiséra Bo
Widerberga (nominace na Oskara 1996)

Komedie s R. Williamsem v roli sympaticky potrhlého vynálezce.

Nejlepší český film roku 1997.

Komedie, ve které se víc pije než loví.

"Selhat je nepřípustné". D. Mooreová v hl. roli akčního dramatu.

"S pravdou ven". Laskavá komedie o homosexualitě.

110 LET ŠKOLY V
SUDOMÌØICÍCH U BECHYNÌ

V letošním roce je tomu110 let, co byla vystavìna nová školní
budova v Sudomìøicích u Bechynì. Poèátky školství v
Sudomìøicích však sahají hluboko pøed rok 1700. Zprvu se
vyuèovalo po chalupách v pronajatých místnostech. Pozdìji
byla postavena jednotøídní škola namístì domu èp. 9. V letech
1887 - 1888 byla vystavìna nová školní budova poblíže
kostela nákladem 12 850 zl. Tato budova slouží po mnohých
úpravách a dostavbách dodnes. Naposledy byla dostavována v
roce 1995 nákladem témìø 5.000.000,-- Kè. Oslavy výroèí
probìhnou 23.5.1998 v sobotu pøed Sudomìøickou poutí. V
dobì od 9.00 do 16.00 hod. bude možno si prohlédnout
budovu školy a v dobì od 9.00 do 12.00 hod. sudomìøickou
školku. V jejich prostorách budou vystaveny práce žákù a
historické materiály vážící se ke škole a dobové pomùcky.
Odpoledne budou na místním høišti sehrány dva fotbalové
zápasy sudomìøických žákù a mužù. Oslavy vyvrcholí veèer
taneèní zábavou v Sokolovnì. K výroèí bude vydána pamìtní
publikace s množstvím fotografií. Tuto knihu si bude možno
pøi oslavách zakoupit. Základní škola Sudomìøice spolu s
obecním úøadem zvou všechny bývalé absolventy,
sudomìøické rodáky i ostatní zájemce na tyto oslavy.

70 let Základní školy v Libušinì ulici
V letošním roce slaví Základní škola v Libušinì ulici významné
jubileum - 70 let od svéhovzniku. Mnozí z Vás si jistì všimli, že se na
naší budovì skví letopoèet1928, jistì si spoèítali, že letos to je právì
sedmdesát let a jistì si položili otázku, jak asi to ta škola oslaví?
Samozøejmì - oslaví. Pøedstavu o prùbìhu výroèí už máme
rozpracovanou do konkrétní podoby, a protože školství je vìcí
veøejnou, rovnìž oslavy budou z hlavní èásti veøejné a rádi bychom
touto cestou informovali spoluobèany o jejich prùbìhu. Pro
bechyòské obèany jsme vymysleli a pøipravili nìkolik zajímavých
akcí, které by jim mìly pøipomenout jak chvíle ve škole strávené, tak
také historii celého našeho mìsta zobrazenou v kontextu vývoje
školy. Tìžištì oslav jsme nasmìrovali do závìru letošního školního
roku, zejména do konce kvìtna a do èervna. V programu by se naše
škola, a to jak žáci tak i uèitelé, chtìla na veøejnosti prezentovat.
Ukázat, co dovedeme vytvoøit, namalovat, zahrát a zazpívat, co
všechno známe, umíme a jak jsme hrdí na své mìsto, ve kterém
žijeme,uèímesea pracujeme.

kvìten - vydámepublikacio naší škole vLibušinì ulici
30.5. od 10.00 do 16.00 hod. - výstava na téma historie naší školy +
den otevøenýchdveøí
1.6. dopoledne - sportovní dopolednepro žáky školy
6.6. ve 14.00 hod. - setkání souèasných i bývalých uèitelù školy
èerven - dle poèasí - “Galerie na plotì” - ukázky žákovských
výtvarných prací
25.6. od 19.00 hod. - slavnostní akademie s vyhlášením výsledkù
žákovských soutìží:
- výtvarnásoutìžna téma “Naše škola”
- literární soutìžna téma“Naše škola”
26.6. - diskotékaprožáky školy vsalonku v pøístavbì
Publikace o naší škole vyjde v nákladu 1000 kusù a bude možno ji
zakoupit bìhem výstavy. Bude obsahovat èlánky o historii školy,
jména všech na škole nìkdy pùsobících uèitelù, øeditelù,
zamìstnancù, které se podaøilo zjistit, zajímavé fotografie, jména
souèasných žákù atd. Výstava na téma historie naší školy probìhne
v prostorách 1.patra staré budovy - bude možnost zde spatøit
historické fotografie, školní kroniky, rùzné dobové školní pomùcky a
potøeby, obrazy zapomenutých koutù z okolí školy, ale také
souèasnost - výzdobu školy, poèítaèovou prezentaci, moderní
pomùcky aj. Pøi dni otevøených dveøí bude kromì výstavy možno
nahlédnout do všech uèeben ve škole, do novì vybudovaných
podkrovníchmístností, dosboroven i do øeditelny. “Galeriena plotì”
- je už tradièní výstavka dìtských prací pøipevnìných na plotì u naší
školy smìrem od Køižíkovy vilové ètvrti. Školní akademie se
uskuteèní pravdìpodobnì v Kulturním domì, možností se nabízí
také klášterní zahrada, veøejnost bude vèas vyrozumìna. Na tyto
akce všechny bechyòské obèany jménem celého kolektivu
pracovníkù i žákù naší školy v Libušinìulici conejsrdeènìji zvu.

Programoslav:

Jan Ingr, øeditel školy



Ochranný svaz autorský (OSA) øeší dodržování autorského
zákona po zrušení vyhlášky 117/91 Sb.

Je snahou pøedejít soustavnému porušování zákona è. 35/1965 Sb. ve
znìní pozdìjších pøedpisù (autorský zákon). Øada obèanù si
neuvìdomuje, že veøejným užitím hudebního díla je každé provozování
hudby mimo osobní soukromí. To v praxi znamená, že každý podnikatel
využívající ve své restauraci, penzionu, hotelu èi obchodu hudby
prostøednictvím televizorù, rádií, CD pøehrávaèù apod., je povinnen získat
souhlas OSA a zaplatit poplatek za veøejné šíøení. Tuto povinnost mají i
poøadatelé taneèních zábav, diskoték, plesù, dìtských karnevalù a jiných
produkcí, a to bez ohledu, zdali je pøi produkci vybíráno vstupné. Každý
provozovatel má za povinnost øádnì vyplnit a zaslat na OSApøed konáním
hudební produkce žádost. Dìkujeme Vám a v pøípadì dalších dotazù rádi
poskytnemedalší informace na telefonních èíslech 038/59906, 59908.

Mgr.David Škach
vedoucí poboèky Èeské Budìjovice

VÌDOMOSTI ŽÁKÙ 9. TØÍD
Letos jsme již potøetí zjiš�ovali úroveò vìdomostí žákù 9. tøíd pomocí
celostátnì zadávaných testù pod názvem KALIBRO. Z rùzných
pøedmìtù bylo testováno 12 034 žákù a 606 9. tøíd základních škol a
odpovídajících roèníkù víceletých gymnázií. Celkem se testování
zúèastnilo 500 škol. Dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky žákù
naší školy.

Z uvedeného pøehledu jednoznaènì vyplývá, že znalosti žákù školy
jsou na velmi dobré úrovni a že práce uèitelù snese ta nejpøísnìjší
mìøítka.

Jaroslav Matìjka, ZŠ Bechynì, Školní 293

DĚTSKÁ POUŤ
Dne 25.5.1998 se uskuteèní v Bechyni II. Dìtská vikariátní pou�. Tuto
pou� organizuje øímskokatolická církev pro dìti navštìvující hodiny
náboženství. V prostorách bývalého kláštera se sejdou dìti z celého
okresu. Bechyòští katecheté a ochotní dobrovolníci pøipravili na tento
den celodenní program. Jsou pøipraveny rùzné soutìže a hry s
biblickou tematikou, kterou dìti probírají v prùbìhu školního roku.
Vyvrcholením celodenního programubude spoleèná úèast dìtí na mši
svaté v klášterním kostele.

Katechetka Anna Vadová

VYHLÁŠKA Mìsta Bechynì è.22/98,

o nakládání s komunálním a stavebním odpadem
Mìstské zastupitelstvo Bechynì se usneslo podle § 36 odst. 1 písm. f) zákona ÈNR è.367/1990 Sb., o obcích ve
znìní pozdìjších pøedpisù, dne 4.3.1998 vydat podle § 16 odst.1 tohoto zákona a v souladu s § 9 odst. 1 zákona
è.125/1997 Sb., o odpadech, tutoobecnì závaznou vyhlášku.

1.Tato vyhláška øeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem vznikajícím na území mìsta
Bechynì.

2.Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzickéosoby, kterémají na územímìsta trvalé bydlištìa prodalší osoby,
kterése naúzemíobcezdržují.

1.Odpad je movitá vìc, kte rá se pro vlastníka stala nepotøebnou, a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit,
nebo která byla vyøazena na zák ladì zvláštního právního pøedpisu. Okruh vìcí, které se za dále stanovených
podmínek považují za odpad, je uveden v pøíloze è. 1 zákona è.125/1997 Sb., o odpadech.

2.Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce pøi èinnosti fyzických osob, pro kterou nejsou
právními pøedpisy stanovena zv láštní pravidla nebo omezení, s vy jímkou odpadù vznikajících u právnických
osob nebo fyzických osob oprávnìných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající pøi èištìní
veøejných prostranství a komunikací, pøi údržbì veøejné zelenì vèetnì høbit ovù.

3.Nakládání s odpady je jejich shromažïování, sbìr, výkup, tøídìní, pøeprava a doprava, skladování, úprava,
využívání a zneškodòování.

4.Pùvodcem odpadu je právnická osoba, pokud pøi její èinnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávnìná k
podnikání, pøi jejíž podnikatelské èinnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který
má pùvod v èinnosti fyzických osob, na nìž se nevztahují povinnosti pùvodce, se za pùvodce odpadu považuje
obec. Mìsto se stává pùvodcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místì k
tomu urèeném. Mìstose souèasnì stane vlas tníkem tohoto odpadu.

Pro nakládání s komunálním odpadem, tj. jeho shromažïování a tøídìní jsou obèanùm k dispozici tyto sbìrné
nádoby a zaøízení:

a)odpadová nádoba 110 litrù (popelnice) z pozinkovaného plechu slouží k ukládání zby tkového odpadu po
vytøídìní, tj smetí, popel, saze, nevratné obaly zdomácností, kuchyòský odpad.

- svoz se uskuteèòuje periodicky 1 krát týdnì na paušál nebo na oznaèení nádoby "popelnicovou známkou"
vydanou pro pøíslušnéobdobí.

b)odpadová nádoba 1 100 l (kontejner ) z pozinkovaného plechu slouží ze jména k ukládání zbytkového odpadu
po vytøídìní z obytných souborù s centrálním vytápìním.Do tìchto nádob nelze ukládat popel z lokálních
topeníš�.

c)kotejnery -na tøídìný odpad- sklo,papír,plasty

d)plastovépytleslouží pro ukládání komunálníhoodpaduz chatovýchoblastí

e)vozy-budou pøistavovány na biologický odpad s vyhlášením termínu svozu v Bechyòském mìstskám
zpravodaji.

Do uvedených nádob a zaøízení nepatøí a je zakázáno odkládat nebezpeèný odpad vytøídìný z komunálního
odpadu, nelze donichtaké ukládat inte renímateriál (tj. odpadzískaný zdemolic a staveb)

nepoužitelná léèivamùže obèanuložit dle zákona è.79/1997 Sb., o léèivech v lékárnì.

Sbìrné s tøedisko odpadù - areál Bytenes Bechynì støedisko Technických služeb Bechynì, kde lze uložit
nás ledující odpad:

záø ivky, výbojky, ole jové fi ltry, textilní materiál zneèištìný organickými

škodlivinami, monoèlánky, televizory, lednice, opotøebované pneumatiky, staré nátìrové hmoty, akumulá tory

nebezpeèné složky komunálního odpadu mohou být fyzickými osobami ukládány ve støedisku odpadù dle
jednotlivých druhù do rozmístìných odpadových nádob. Sbìrové dny budou vždy uveøejnìny v Bechyòském
mìstském zpravodaji.

1.Pùvodci, kte øí produkují odpad zaøazený podle Katalogu odpadù jako odpad komunální (právnické a fyzické
osoby podnika jící), mohou využít systém sbìru, tøídìní, využívání a zneškodòování komunálních odpadù
stanovený touto vyhláškou na základì písemné dohody s mìstem uzavøenou prostøednictvím oprávnìné osoby,
která je zmocnìnamìstem.

Bytenes Bechynì zabezpeèí na základì písemnéobjednávky za úplatu pøistavení vozu na stavební su� a následnì
její uložení.Tímto se nevyluèuje možnost za jistit s i odvoz tohoto odpadu a uložení na øízené skládky vlastními
prostøedky, popø. jinýmzpùsobem.

Fyzické osoby jsou povinny ode dne úèinnosti vyhlášky komunální odpad oddìlenì shromažïovat, tøídit a
pøedávat k využití a zneškodnìní podle výše uvedeného systému, pokud neprokážou, že tento odpad využily
samynebozneškodnily v souladu se zákonem è.125/1997Sb., oodpadech.

Fyzické osoby prokážou zneškodnìníodpadu napø. takto:

- pøedložením dokladu o zakoupení "popelnicových známek" vydaných Mìstem Bechynì (BH Bechynì), popø.
potvrzenímsouseda,že "popelnicovou známku" kupují spoleènìpro užíváníjednéspoleèné popelnice.

- pøedložením písemné dohody o zabezpeèení likvidace komunálního odpadu oprávnìnou osobou (Rumpold
s.r.o.)

- doklademopøedání komunálního odpadu naøízenouskládku

1.Mìsto Bechynì má uzavøenou smlouvu o zabezpeèení svozu a likvidace komunálního odpadu s firmou
Rumpold s.r.o. Tábor.Svoz urèitýchdruhùkomunálního odpaduna územímìsta zajištùje takéMìÚ Bechynì.

2.Svoz komunálního odpadu uloženéhov odpadových nádobách 110l a 11OO l bude realizován sbìrným vozem
v týdenních intervalech.

3.Odpadové nádoby o obsahu 110 l urèené k vyprazdòování musí být oznaèeny "popelnicovou známkou" s
uvedením data svozu a adresou fyzické osoby a pøistaveny v den svozu na urèené místo do 06.00 hodin.
Odpadovénádobymohou být umístìny na urèenémísto i veèer pøeddnem svozu.

4.Odpadové nádoby musí být vlastníkem, resp. nájemcem po vyprázdnìní odstranìny z urèeného místa co
nejdøíve , aby nepøekážely chodcùm a vozidlùm, pokud se nejedná o obcí urèené místo k trvalému umístìní
nádob.

5.S komunálnímodpadem aodpadovými nádobami se manipuluje tak, aby nedocháze lo ke zneèištìní urèených
mís tnebo stálých stanoviš � odpadovýchnádob.

Èl. 1 - Závaznost vyhlášky

Èl. 2 - Základní pojmy dle zákona 125/1997 Sb., o odpadech

Èl.3 - Nakládání s komunálním odpadem

Èl. 4 - Pùvodci komunálního odpadu

Èl. 5 - Nakládání se stavebním odpadem

Èl.6 - Povinnosti fyzických osob

Èl. 7 - Organizace a zpùsob svozu komunálního odpadu ve mìstì

Nebezpeèné odpady:

6.Vlastník , resp. nájemce odpadové nádoby je povinen udržovat èistotu v prostorách urèených k manipulaci s
nádobami a zajiš�ovat knimøádný pøístup do dobysvozu. Za zneèištìní bìhem svozu odpovídá odvozce.

7.Do odpadových nádob mimo sbìrný dvùr je zakázáno ukládat tekutý, žíravý, toxický (záøivky, barvy, laky,
akumulátory, baterie, léky...), žhavý, výbušný, uhynulá zvíøata apodobnýodpad.

8.Vybírat a odvážet pøedmìty èi odpad odložený v odpadových nádobách je zakázáno, nebo� odpad je majetkem
mìsta.

9.Pøi shromažïování odpadu v odpadových nádobách nesmí docházet k obtìžování obèanù hlukem, zejména v dobì
noèního kl idu,zápachem znedostateènì uzavøených odpadových nádob apod.

10.Komunálníodpad se smí ukládat pouze do nádob k tomuurèených.

11.Do kontejnerù na tøídìný odpad je zakázáno ukládat jiný odpad, než nakterý je kontejnerurèen.

12.Pøi pøistavování vlekù na sezonní, pøedem zveøejnìný druh komunálního odpadu (napø. železný šrot, odpad ze
zahrádek) jedotìchto vlekù zakázáno ukládat j iný odpad, než nakterý jsoupøistaveny.

Porušením povinnost í pøi nakládání s komunálním odpadem a stavebnímodpadem bude postihováno podle obecnì
závazných právních pøedpisù a to zákona è. 200/1990 sb., o pøestupcích ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákona è.
125/1997 Sb.,o odpadech.

Cenu za svoz, tøídìní a zneškodòování komunálního odpadu platí fyzické osoby obci ve výši, která je v souladu s
ustanovením§1odst. 2 zákona è. 526/1990Sb., ocenách, a je stanovenamìstskou radou za 1 svoz nádobynaodpad.
Pùvodci, kteøí na základì písemné dohody využívají systém sbìru a tøídìní komunálního odpadu stanovený obcí, plat í
cenu sjednanou v dohodìsobcí dle § 10 odst. 2 zákona è.125/1997Sb., oodpadech.

Tato vyhláška nabývá uèinnosti dne: 1.dubna 1998.

Touto vyhláškou se ruší vyhláška mìsta Bechynì è.3/93 o tøídìní odpadu a vyhláška mìsta Bechynì è. 6/94 o
nakládání s odpady.

V Bechyni dne 4. bøezna 1998

Èl.8 - Sankce

Èl.9 - Úhrada za svoz, tøídìní a zneškodòování komunálního odpadu

Èl.10 -Úèinnost vyhlášky

Èl.11
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Tisk RUDI reklamní studio, tiskárna Tábor - tel: 0361/25 96 80

Alšova jihoèeská galerie
Bechynì

Zámecký pivovar

mezinárodní keramická sympozia
1.5. - 4.10.1998

vysoká škola umìleckoprùmyslová, ateliér
keramiky a porcelánu

Elzbieta Grosseová 27.6. - 6.9.1998

otevøeno dennì
9.00 - 12.00 hodin a 12.30 - 17.00 hodin

MUDr.Trucová upøesòuje údaje o
salmoneloze v Bechyni.

U postižených dìtí byly namátkovì provádìny
odbìry, laboratornì bylo prokázáno 27

pøípadù a postižených bylo celkem 70 dìtí se
stejnými pøíznaky.

1/8 strany 860 Kč
1/4 strany 1760 Kč
1/2 strany 3600 Kč
celá strana 7300 Kč

Ceny inzerce
v Mìstském zpravodaji

Tyto ceny jsou pro
vydání
èerven

a
èervenec, srpen

(dvojèíslo)

sníženy o 30%

AUTOSERVIS
NOVOTNÝ
s. r. o.

Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: 0334 / 315 13
Fax: 0334 / 315 48

Jak tlumièe tlumí?
Co øíkají gumy?

Chcete mít jistotu?
Navštivte nás!

Špatnì sjeté pneumatiky jsou ten
poslední dùkaz, že tlumièe nejsou v
poøádku. Vy a tu
Vám dá náš . Za
nefunkèní tlumièe Vám nabídneme

na všechny
typy škodovek. Provìøené, bezpeèné,
odolné vùèi korozi, s dlouhou
životností a zárukou 1 rok. Bezpeèná
jízda a

potøebujete jistotu
speciální tester

originální tlumièe Škoda

ušetøené pneumatiky za to stojí.


