BECHYŇSKÝ

ÚNOR 1998
SPORT A TÌLOVÝCHOVA V BECHYNI.
Pro všestranný rozvoj populace je dùležité provozování sportu a tìlovýchovy.
Dnešní úvodník má informovat o nìkterých oddílech, klubech a sportovních
organizacích v našem mìstì.
TJ Jiskra - sport pro všechny. V roce 1997 se uskuteènilo 19 cvièebních hodin
týdnì. Pod vedením 29 cvièitelù je navštìvovalo 206 žákù a žákyò a 143
dospìlých. Vyvrcholením cvièení žactva jsou soutìže. V zimním období probíhá
soutìž ve sportovní gymnastice, ve které se pøes místní a okresní kolo
probojovalo 8 žákyò do oblasti. Zde se 6 žákyò umístilo do 6. místa a 2 do 10. V
letním období se koná soutìž v lehké atletice a soutìž zdatnosti v pøírodì, kde
rovnìž vìtšina našich závodníkù postoupila pøes okresní kolo do oblasti. Za
odmìnu bylo pro žactvo uspoøádáno na konci školního roku dvoudenní táboøení v
Židovì strouze a v prosinci Mikulášské cvièební hodiny, kde díky pøíspìvku z MìÚ
obdržely všechny dìti balíèek sladkostí. Dospìlí dosáhli úspìchù v odbíjené a
malé kopané. Volejbalisté po vítìzství v okresním turnaji mužù a žen postoupili do
oblasti, kde získala obì družstva druhá místa. Fotbalisté vybojovali v oblastním
kole postupové druhé místo do republikového finále, které se konalo v Hluku u
Uherského Hradištì. Jejich 10.místo v tak velké konkurenci bylo úspìchem. V
roce 1998 je plánovaná øada akcí. V lednu turnaj smíšených družstev v odbíjené,
v únoru pak jednodenní zájezd za snìhem na Šumavu. Pøi dobrých snìhových
podmínkách se budou v únoru konat spolu se školským klubem závody dìtí na
saních a lyžích. První sobotu v dubnu bude první jarní výlet a sraz s ostatními
jednotami okresu. Zaèátkem kvìtna uspoøádáme autobusový zájezd na Dobøíš a
Èapkovustrž.
TJ Jiskra - oddíl stolního tenisu. Muži hrají Jihoèeskou divizi s dobrým výsledkem,
družstvo B a C okresní pøebor se žáky v základní sestavì. Rovnìž žákynì hrají
Jihoèeskou divizi. Mládež se zúèastòuje s úspìchem pøeboru jednotlivcù a
kladem oddílu jsou pravidelné tréninky mládeže. Oddíl poøádá též okresní turnaje
žactva.
TJ Jiskra - oddíl tenisu. Smíšené družstvo dospìlých, dorostu a staršího žactva
bude hrát Jihoèeský pøebor. Bude uspoøádán okresní pøebor žactva a již tradièní
32. roèník Lázeòského turnaje mužù, kterého se zúèastòují hráèi z celé republiky.
V minulém roce byl vybudován asfaltový dvorec, který umožòuje hraní tenisu i
mimo hlavní sezonu. Dvorce má k dispozici též oddíl LTC Bechynì.Basketbal se
hraje v našem mìstì již od poèátku 60. let. V souèasné dobì družstvo starších
žákù patøí mezi špièku regionu, muži hrají krajský pøebor. V minulém roce bylo
vybudováno na stadionu asfaltové høištì, které je využíváno zejména mládeží. V
rámci TJ Jiskra pùsobí též oddíl kanoistiky, sportovní gymnastiky a je zajišován
provoz sauny. Dne 1.7.1997 po slouèení fotbalových oddílù Rapid a Prosport,
vznikl nový oddíl pod názvem FC Bechynì. Družstvo mužù A hraje okresní
pøebor, družstvo B III. tøídu. Dorost je úèastníkem II. tøídy a aspiruje na postup.
Žáci mladšího a staršího žactva hrají I. tøídu. Pøípravky mladších i starších žákù se
poprvé zúèastnily s úspìchem okresní soutìže. Oddíl plánuje zimní i letní turnaje.
Zájmová organizace “Zbytek svìta” se schází na pravidelných nedìlních
kondièních utkáních v kopané, ale hlavnì organizuje kolobìžkovou “Grand Prix” v loòském roce za úèasti 82 závodníkù. V roce 1998 bude poøádán26. roèník.
Klub èeských turistù - odbor Bechynì má ve svém programu 25. roèník aprílového
závodu dvojic “Bechyòské schody 1998”. Z ostatních akcí: “Bechyòská osma
1998” - bude již 24.roèník tohotodálkovéhoturistického pochodu a cykloturistické
jízdy. V našem mìstì je na dobré úrovni skautská orgnizace s obsáhlým
programem èinnosti. Pionýrský oddíl Žbrundíci si postavil u øeky Lužnice srub a
uèí dìti zálesáctví a vodáckémuumìní.
TJ BULLDOGS provozuje volejbal s jedním družstvem ve II. tøídì krajského
pøeboru. Ženy jsou úèastnice okresního pøeboru.
Oddíl Karate získal popularitu mezi mládeží a organizuje pravidelné tréninky.
Šachový spolek Zajíèek je úèastníkem I. šachové divize.
Nebylo jistì možné uvést všechny sportovní aktivity v Bechni, všechny programy
oddílù, klubù a organizací, výsledky a umístìní v soutìžích, ale je možno
konstatovat, že v našem mìstì máme velké možnosti sportovního vyžití. Stále
otevøený sportovní stadion nabízí všem, hlavnì mládeži provozování oblíbených
sportù.
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Pøed 675 lety v roce 1323 založil èeský král Jan Lucemburský
na pøedhradí tehdejšího gotického hradu naše mìsto.
Jeho vymìøení svìøil podkomoøímu Oldøichu Pluhovi listinou, ve
které nazývá Bechyni “civitas nostra”. Z pùvodního založení se
zachoval pùdorys mìsta s pravidelným rozložením domù kolem
obdélníkového námìstí a èást hradeb s hradebními baštami na
severním okraji støedovìkého mìsta. Do mírného oblouku mocné
hradební zdi o síle 1,7 m byly v pravidelných dvacetipìti
metrových odstupech umístìny obranné vìže. Hluboký pøíkop,
který byl souèástí støedovìkého opevnìní mìsta, je dodnes
zachován v ulici Na Parkánech. Naopak tzv. Pražská brána, která
stávala pøibližnì uprostøed hradeb a byla po stranách chránìna
dvìma pìtibokými vìžemi, zmizela úplnì. Osada na pøedhradí,
ze které mìsto vzniklo, mìla již v té dobì farní kostel sv. Matìje a
minoritský klášter, obì tyto stavby vznikly koncem 13.století.
Samotné osídlení Bechyòska sahá do daleké historie, což
potvrzují èetná pohøebištì, mohyly a archeologické nálezy z doby
bronzové. Chránìná poloha ostrohu mezi øekou Lužnicí a øíèkou
Smutnou pøímo vybízela k osídlení a nabývala postupnì stále
vìtšího významu. Slovanské sídlištì ranného støedovìku bylo
dùležitým støediskem Pøemyslovcù a stalo se i dùležitým správním
støediskem, oznaèovaným na dobových mapách jako “provincia
Bechin”. Poté, co se tento majetek stal vlastnictvím pražských
biskupù, bylo v Bechyni zøízeno arcihájenství. Bechyòští
arcijáhnové jsou zmiòováni v písemnostech druhé poloviny 12.
století. Již v této dobì stál na pøedhradí kostel sv. Jiøí, který se však
nedochoval. František Palacký ve svých dìjinách píše: “Již za
nejdávnìjších dob náležela Bechynì mezi pøední a hlavní hrady
královské v Èechách. Tu bylo pùvodní sídlo župy, èili úøadù
krajských, od 12. století též arcidiakonátu, nejrozsáhlejšího ve
starých Èechách i dìkanátu. Celá jižní èást zemì slula
Bechyòskem.” Bechynì byla nejjižnìjším krajským mìstem.
Bechyòský kraj se udržel až do r. 1751, kdy byl rozdìlen na kraj
Budìjovický a Táborský. Záøeèí bylo k mìstu jako jeho pøedmìstí
pøipojeno až v r. 1720. Pùvodnì zde stávala jen panská lázeò,
patøící k hradu. V 16. století zde postavila vrchnost deset
døevìných domkù pro hrnèíøe. Záøeèí si dodnes zachovalo svùj
osobitý ráz s nìkterými dochovanými znaky jihoèeského selského
baro ka. Do pr ostoru t rojúheln íkov é n ávsi je cit livì
vkomponována polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého
od Jana Pacáka.

Vážení spoluobčané!
Mnozí z Vás mě upozorňovali na Noviny občanské společnosti
vydávané OS Pro Life Bechyně, kde redaktor Ing.Vladimír Halama a
mluvčí redakční rady Ing.Eva Hlasová a p.Ivan Horňák kritizují práci
městského zastupitelstva, rady, starosty a městského úřadu a
vytýkali jste mi, proč na sebe necháme - cituji doslova - “házet špínu”
a proč se neozveme. Přiznám se, že jsem tyto noviny nečetl, protože
mi bylo jasné, co mohu od těchto představitelů čekat. To, co jsem si
přečetl v Novinách občanského sdružení 1/1998 překročilo mé
představy. Netušil jsem, že noviny obsahují tolik zloby, nenávisti, tolik
zpochybnění a cílené snahy vrhnout na všechny volené zastupitele
včetně starosty pochybnosti o jejich zájmu na řízení města a o jejich
obětavé práci pro naše město. Zde musím zdůraznit, že všichni
členové městského zastupitelstva byli řádně zvoleni při řádných
komunálních volbách a někteří z nás dostali důvěru a hlasy voličů i v
druhém volebním období. Po přečtení novin jsem se rozhodl, že Vás
budu pravidelně informovat o dění ve městě. Nejprve ale musím říci
něco o výše uvedených představitelích uváděných novin, aby byl
utvořen obrázek, proč asi tolik nenávisti …
K Ing.Halamovi - po mém prvním zvolení starostou města v roce
1990 mě v následujících letech několikráte Ing.Vl.Halama navštívil
na radnici a pěl chválu na mě, jak jsem člověk na správném místě, že
jsem ten správný starosta. V roce 1992 jsem Ing.Halamu požádal o
to, aby se stal předsedou stavební komise a pomohl tak řešit
problémy města, kterých je víc než dost. Ing.Halama můj návrh
striktně odmítl. Jeho lichotky a opěvovaná chvála přestaly, když
pochopil, že já nebudu hrát žádnou roli starosty - loutky, za kterého
bude z povzdálí tahat určitá úzká skupinka lidí, kteří měli představu,
že budu řešit jen a jen jejich problémy související s místem, kde oni
bydlí apod.
K Ing.Eva Hlasová - když jsem si přečetl, jak se bude nově řešit
životní prostředí ve městě, úklid, čistota a pořádek, potom jsem si
položil otázku, co vlastně dělala Ing.Hlasová na MěÚ v období 19931996, kdy měla na starosti životní prostředí. Plněné úkoly ve věci
čistoty města za jejího působení na MěÚ mohou posoudit sami
občané města.
K Ivanu Horňákovi - jak si představit pod jeho vedením či za jeho
účasti týmovou práci? Tak, jak se projevuje při své práci na MěÚ v
Týně nad Vltavou kde - použiji zde výraz použitý v Novinách
občanské společnosti “zlí jazykové tvrdí”, že se údajně při oslavách
pod vlivem alkoholu popral se svým nadřízeným? Je-li toto pravda,
potom se ptám, jak by se asi choval k podřízeným. A kde asi začíná a
končí hranice diskuse, vysvětlování … a začíná násilí?
Shrnu-li jenom část z toho, co je výše uvedené, potom jim musím být
velkým trnem v oku, když žijeme s manželkou spořádaným rodinným
životem, neholduji alkoholu, nikoho nemlátím pro názorovou různost
apod. …
Potom se asi snadno ve své zlobě uchylují ke zpochybnění všeho.
Chci zde ještě uvést na pravou míru že: plyn na Lišky se nevede kvůli
starostovi a jeho křesťanství, ale plyn se vede přes Lišky, Bežerovice
směrem na letiště, kde bude plynofikována kotelna. Tuto akci hradí
Armáda a Plynárny a Město Bechyně se na této akci finančně
nepodílí. A proč se vede plyn přes Lišky? To je jednoduchá odpověď.
Ten kdo zná okolí města Bechyně, ví, že je tvořeno skalnatými srázy k
řece Lužnici a vedení plynovodu tímto terénem by bylo značně
obtížné i finančně náročné. Zatímco vedení přes Lišky a pod Liškami,
kde je již osvědčený přechod přes řeku, neboť se tudy již před cca 10
lety přecházelo s vodovodem pro zásobování Bechyně pitnou vodou
je podstatně snažší a stavebně i finančně méně náročné.
K pochybnostem o hospodaření města musím uvést, že město má ze
zákona povinnost provést audit hospodaření a že tyto své povinnosti
plní. Výsledky auditu za předcházející rok jsou vždy projednávány na
veřejném zasedání městského zastupitelstva. Doklady o auditu jsou
uloženy na městském úřadě a zatím všechny audity hospodaření
byly v pořádku. Takto bych mohl rozebrat jeden odstavec za druhým
a dokázat opak toho, co je v novinách čtenářům předkládáno.
Vážení spoluobčané!
Pro příští čísla se pokud možno nebudu zabývat pisateli v Novinách
občanského sdružení, ale napíši Vám o akcích prováděných
městem. Závěrem Vám předložím “účet” za město, radu,
zastupitelstvo za uplynulá volební období, abyste mohli porovnat a
posoudit, jak se “rozchází slova od činů”. Členy městského
zastupitelstva bych chtěl požádat, aby se nedali odradit
zpochybňováním a znevažováním práce, neboť i zde platí staré
známé “ne podle slov, ale podle skutků poznáme je”. Kritizovat a
zpochybnit se dá všechno. Za prací zastupitelstva jsou ale vidět
skutečně provedené akce a skutečné výsledky. Jsem přesvědčen, že
nikdo z nás členů městského zastupitelstva není tak namyšlený,
abychom neviděli spoustu práce, které je nutno pro město ještě dále
udělat. A konec konců, blížící se komunální volby rozhodnou o
příštích zastupitelích, radě a uvolněných představitelích města.
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Životní jubilea - únor 1998
Zahrádka Bedřich
Třešňáková Marta
Pátý Jaroslav
Grohová Jarmila
Šplíchalová Anna
Kološková Marie
Sojková Jana
Karochová Karolína
Vanek Pavol
Bohuslavová Anna
Hasalová Vlasta
Kynclová Anežka
Kotěšovec Václav
Suchanová Růžena
Trojášek Josef
Poláková Anna
Hanousková Marie
Suchanová Antonie
Fuková Josefa
Brandejsová Marie
Bakulová Anna

Navždy nás opustili:
Ferencová Zuzana, Klempa Jan, Líkař Josef, Placata
Josef, Sedlářová Anna, Šťastný Miroslav, Bicanová
Anežka, Nguyenová Marcela, Cikánek Václav.

Vítáme nové bechyòské obèánky:

Vosecká Veronika, Martínková Denisa, Kopáčková
Šárka, Krejčí David, Vydrová Barbora, Makovec Aleš.

Dávky státní sociální podpory
pod lupou aneb velká neznámá?

Motto: “ Z vyplnìní té Vaší žádosti jsem se orosil ……. to
je vážnì na neschopenku …” (obèan Bechynì)
A teï vážnì:
Pøesto, že systém dávek státní sociální podpory funguje již od
1.1.1996 (resp. od 1.10.1995), stává se i dnes, že nìkteøí lidé nevìdí,
jaké dávky tento systém zahrnuje, kde a jak o nì mají žádat a jaké
zákonné podmínky musí splòovat, aby jim dávka náležela. Smyslem
tohoto èlánku je tedy pøiblížit Vám, žadatelùm nynìjším i budoucím,
funkci snad nejnavštìvovanìjšího úøadu v této republice. V roce 1995
byla zøízena kontaktní místa Okresních úøadù proto, aby žadatelé mìli
snadnìjší pøístup k jednání s tìmito úøady. Pro oblast Bechyòska bylo
toto kontaktní místo zøízeno pøímo v Bechyni, v Kulturním domì, v
kanceláøi èíslo 2 nad knihovnou. Zde se shromažïují a zpracovávají
žádosti všech obèanù ze stanoveného bechyòského obvodu, který
sahá po Bechyòskou Smoleè, Záhoøí, Èenkov u Bechynì, Rataje,
Hvožïany a Radìtice. Místo podání žádosti je tedy urèeno trvalým
bydlištìm žadatele. Úøení hodiny jsou v celé okrese Tábor jednotné: v
pondìlí a ve støedu od 8.00 do 17.00 hodin, ostatní dny jsou neúøední.
Telefon kontaktního místa (dále jen KM) Bechynì je 811462. Na
uvedeném kontakt.místì je možno žádat o dávky jednorázové i
opakované (viz. níže). Nelze zde ovšem vyøídit ani podporu v
nezamìstnanosti, ani získat tiskopisy na zdravotní a sociální pojištìní a
danì, ani dùchod, bohužel ani doplatek do životního minima èi
jednorázové dávky na poøízení školních potøeb dìtí apod. Rádi Vám
však sdìlíme, na jaký úøad se mùžete se svým problémem obrátit.
Informace o dávkách SSP a tiskopisy žádostí poskytujeme bez ohledu
na bydlištì žadatele. Pro Vaši pøedstavu uvádíme, že v roce 1997 bylo
na KM Bechynì celkem zpracováno 8.459 žádostí.
A nyní již k samotným dávkám - trochu zjednodušenì:
K jednorázovým dávkám patøí porodné a pohøebné. Porodné je
urèeno ženì, která porodila dítì (souèasná výše této dávky èiní 5.920,Kè) a v roce 1997 bylo zpracováno 62 tìchto žádostí. Pohøebné náleží
osobì, která vypravila pohøeb (souèasná výše je 5.000,- Kè) a v roce
1997 bylo vyøízeno 51 žádostí.
(Dokonèení na str.3)

Sociální dávky pro starší obèany, zejména
pøíjemce starobních a invalidních dùchodù,
vyplácené Mìstským úøadem v Bechyni
1. Doplatek do životního minima

Životní minimum pro jednu dospìlou osobu dosahuje èástky
3040 Kè, pro dvì dospìlé osoby 5060 Kè.

2. Doplatek do hranice sociální potøebnosti

Jedná se o èástku životního minima navýšenou o 600 Kè na dietní
stravování (cukrovka nebo jiná nákladná dieta) nebo navýšenou o
600 Kè na prùkazku ZTP/P. Pokud pøíjmy jednotlivce pøesahují
èástku 3640 Kè (3040 Kè životní minimum + 600 Kè navýšení),
nemá nárok na doplatek do hranice sociální potøebnosti.

3. Pøíspìvek pøi péèi o osobu blízkou

Obèanu, který peèuje o osobu blízkou, náleží pøíspìvek až do
výše 3232 Kè za tìchto podmínek:
- peèovaná osoba musí být dùchodce, kterému je pøiznáno
zvýšení dùchodu pro bezmocnost II. nebo III.stupnì, pøípadnì
musí být dùchodce starší 80 let, který potøebuje celodenní péèi na
základì vyjádøení lékaøe,
- peèovaná osoba musí být tìžce zdravotnì postižené dítì, které
vyžaduje mimoøádnou péèi,
- peèující osoba musí peèovat celodennì a øádnì, to znamená že
musí ukonèit pracovní pomìr (resp. požádat zamìstnavatele o
neplacené volno po dobu péèe o blízkou osobu),
- pokud pøíjem peèující osoby pøesahuje 3232 Kè, nemá na tuto
dávku nárok.

4. Jednorázové penìžité a vìcné dávky

lze poskytovat tìžce zdravotnì postiženým a starým obèanùm,
kteøí jsou sociálnì potøební (viz bod 2) na úhradu mimoøádných
nutných nákladù, které nemohou pokrýt ze svých bìžných
pøíjmù. Napø. vymalování bytu, oprava prasklého vodovod.
potrubí apod.

10. Pøíspìvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu
nebo garáže - poskytuje se obèanùm s tìžkými vadami nosného
nebo pohybového ústrojí, kteøí užívají bezbariérový byt nebo
garáž.

11. Úplnì nebo prakticky nevidoménu vlastníku vodícího
psa

se mùže poskytnout pøíspìvek na krmivo pro psa až do výše 800
Kè mìsíènì.

12. Obèanùm, kteøí se pøechodnì ocitli v mimoøádnì
obtížných pomìrech
z dùvodu živelní pohromy nebo požáru mùže být poskytnut
jednorázový pøíspìvek až do výše 30 000 Kè.

Bližší informace mùžete získat osobnì na odboru
vnitøních a sociálních vìcí Mìstského úøadu v
Bechyni nebo na telefonním èísle 961 561.

Domovník ? Ano, ale …
Bytenes Bechynì s.r.o. z povìøení Mìsta Bechynì vyhlašuje
nabídku pro zájemce o domovnické práce. Jednalo by se o
zajištìní drobných údržbáøských prací (výmìna žárovek,
oprava klik apod.) a pøípadnì i úklidu spoleèných prostor
jednoho nebo více vchodù. Tím by se také zlepšil kontakt
mezi nájemníky a správcem bytového fondu, uspíšilo
odstraòování drobnìjších závad, snížily náklady na provoz a
zlepšil vzhled bezprostøedního okolí domu. Odmìna by byla
vázána na poèet bytù ve spravovaném vchodu nebo domu.
Zájemci se mohou hlásit na Bytenesu, tel. 961383 p.
Smetka, vedoucí BH nebo 961422 p.Smažík, výkonný
øeditel do konce února 1998. V mìsíci bøeznu se uskuteèní
spoleèná schùzka zájemcù se zástupci Bytenesu a Mìstského
úøadu tak, aby èinnost mohla být zahájena od 1.4.1998.

5. Pøíspìvek na individuální dopravu
Poskytuje se obèanùm s tìžkými vadami nosného nebo
pohybového ústrojí a obèanùm úplnì nebo prakticky
nevidomým, kteøí nejsou vlastníky motorového vozidla, ale
musejí se dopravovat motorovým vozidlem (k lékaøi, jednání na
úøadech apod).

6. Pøíspìvek na rekreaci a lázeòskou péèi se poskytuje
nepracujícím dùchodcùm, kteøí hradí poukazy na rekreaci a
lázeòskou péèi z vlastních prostøedkù. Pøíspìvek náleží, pokud
výše dùchodu nepøesáhla u jednotlivce 4000 Kè a u manželské
dvojice 6000 Kè.

7. Pøíspìvek na zøízení a zmìnu telefonní úèastnické
stanice

náleží sociálnì potøebným (viz bod 2) obèanùm, kterým byly
poskytnuty mimoøádné výhody III. stupnì - ZTP/P nebo obèanùm,
kteøí jsou poživateli zvýšení dùchodu pro bezmocnost. Pøíspìvek
se poskytuje v maximální výši 1000 Kè.

8. Pøíspìvek na zvýšené životní náklady

náleží až do výše 200 Kè mìsíènì obèanùm, kteøí používají trvale
ortopedické kompenzaèní nebo jiné pomùcky a v souvislosti s
používáním tìchto pomùcek mají zvýšené výdaje (naslouchadla,
kyslíkové pøístroje ap.).

9. Pøíspìvek na provoz telefonní úèastnické stanice

mùže být poskytnut sociálnì potøebným (viz bod 2) tìžce
zdravotnì postiženým obèanùm nebo obèanùm starším 70 let,
kteøí žijí osamìle. Pøíspìvek se poskytuje až do výše mìsíèního
paušálního poplatku za užívání telefonní stanice.

Dávky státní sociální
podpory pod lupou aneb
velká neznámá?
(Dokonèení ze str.2)

Opakované dávky jsou tyto: pøídavek na dítì, sociální pøíplatek,
pøíspìvek na bydlení, sociální pøíspìvek k vyrovnání zvýšení
nájemného, sociální pøíspìvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné
energie, pøíspìvek na dopravu, rodièovský pøíspìvek, zaopatøovací
pøíspìvek, dávky pìstounské péèe. Nejvìtší poèet žádostí je o pøídavek
na dítì a sociální pøíplatek. Pøídavek na dítì mùže žádat rodiè, který
peèuje o nezaopatøené dítì (žáka, studenta - max. do 26 let vìku) a
nepøekroèí zákonem stanovenou pøíjmovou hranici pro nárok na
dávku. Maximální výše pøíjmù se odvíjí od životního minima a lze ji tedy
jednoduchým výpoètem konkrétnì pro každou rodinu urèit. Ponìvadž
u této (i ostatních dávek) dochází ke zmìnám v dùsledku novelizace
zákona, mìní se i podmínky nároku na tuto dávku bìhem roku a proto
se v pøípadì dotazu obracejte pøímo na kontaktní místo. Výše této
dávky závisí jak na pøíjmech rodiny tak i na vìku dítìte a pohybuje se
mezi 208,- Kè (pro dítì do 6 let - nejnižší výmìra) až 576,- Kè (pro dítì
do 26 let - nejvyšší výmìra). Studenti starší 18 ti let žádají o tuto dávku
sami a jsou posuzování s osobami, se kterými žijí ve spoleèné
domácnosti. Žádostí o sociální pøíplatek bylo v roce 1997 zpracováno
na KM Bechynì celkem 2.985, což znamená, že o tuto ètvrtletní
dávku žádá pravidelnì pøibližnì 500 rodin. Pobírat ji mùže rodiè,
peèující o nezaopatøené dítì nebo dìti, pøièemž uvádí všechny dìti, o
které peèuje, bez ohledu na jejich zletilost. Výše této dávky je rùzná pro
každou rodinu, nebo zde hraje roli pøíjem rodiny, poèet a vìk dìtí a
jejich zdravotní stav. Minimální výše této dávky (resp. všech dávek) je
50,- Kè, mìsíèní výše této dávky bývá bìžnì 600 - 1.500,- Kè i více.
(pokraèování pøíštì)
Mgr.Lenka Veselá a Martina Sládková

Rozpis lékárenské pohotovostní služby
1998

1999

Týden

sloužíci lékárna

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

5.1.-11.1.
12.1.-18.1.
19.1.-25.1
26.1.-1.2.
2.2.-8.2.
9.2.-15.2.
16.2.-22.2.
23.2.-1.3.
2.3.-8.3.
9-3.-15.3.
16.3.-22.3.
23.3.-29.3.
30.3.-5.4.
6.4.-12.4.
13 .4. -19.4.
20.4.-26.4.
27.21.-3.5.
4.5.-10.5.
11.5.-17.5.
18.5.-24.5.
25.5.-31.5.
1-6.-7.6.
8.6.-14.6.
15.6.-21.6.
22.6.-28.6.
29.6.-5.7.
6.7. -12. 7.
13.7--19.7.
20.7.-26.7.
27.7.-2.8.
3.8.-9.9 .
10.8.-16.8.
17. 8. -23. 8.
24.8.-30.8.
31.8.-6.9.
7.9.-13.9.
14.9.-20.9.
21.9.-27.9.
28. 9. -4. 10.
5.10.-11.10.
12.10.-18.10.
19.10.-25.10.
26.10.-1.11.
2.11.-8.11.
9.11. -35.11.
16.11.-22.11.
23.11.-29.11.
30.11.-6.12.
7.12.-13.12.
14.12.-20.12.
21.12.-27.12.

U Anděla strážce
U Anděla strážce
Petrů
U bílého jednorožce
U Sv. Anny
U Nemocnice
U Anděla strážce
U Anděla strážce
Petrů
U bílého jednorožce
U Sv_ Anny
U Nemocnice
U Anděla strážce
U Anděla strážce
Petrů
U bilého jednorožce
U Sv. Anny
U Nemocnice
U Anděla strážce
U Anděla strážce
Petrů
U bílého jednorožce
U Sv. Anny
U Nenocnice
U Anděla strážce
U anděla strážce
Petrů
U bílého jednorožce
U Sv. Anny
U Nemocnice
U Anděla strážce
U Anděla strážce
Petrů
U bílého jednorožce
U Sv. Anny
U Nemocnice
U Anděla strážce
U Anděla strážce
Petrů
U bilého jednorožce
U Sv. Anny
U Nemocnice
U Anděla strážce
U Anděla strážce
Petrů
U bílého jednorožce
U Sv. Anny
U nemocnice
U Anděla strážce
U Anděla strážce
Petrů

53.
54.
55.

28.12.-3.1.
4.1.-10.1.
11.1.-17.1.

U bilého jednorožce
U Sv. Anny
U Nemocnice

Bytenes Bechynì, s.r.o. upozoròuje
neplatièe nájemného, že bude od února 1998 k dlužnému
nájemnému úètovat penále (poplatek z prodlení) podle
obèanského zákoníku a §2 vyhlášky è.142/94 Sb. ze dne
15.7.1994, který zní:
"Výše poplatku z prodlení èiní za každý den
prodlení 2,5 promile dlužné èástky, nejménì
však 25Kè za každý, i zapoèatý mìsíc
prodlení".

tř. 9. května 656
tř. 9. května 656
Světlogorská 2764
Palackého 351
Bílkova ul. 1440
kpt. Jaroše 2876
tř. 9. května 656
tř. 9. května 656
Světlogorská 2764
Palackého 351
Bílkova ul. 1440
kpt. Jaroše 2876
tř. 9. května 656
tř. 9. května 656
Světlogorská 2764
Palackého 351
Bilkova ul.1440
kpt .Jaroše 2876
tř. 9. května 656
tř. 9. května 656
Světlogorská 2764
Palackého 351
Bilkova ul. 1440
kpt. Jaroše 2876
tř. 9. května 656
tř. 9. května 656
Světlogorská 2764
Palackého 351
Bílkova ul. 1440
kpt. Jaroše 2876
tř. 9. května 656
tř. 9. května 656
Světlogorská 2764
Palackého 351
Bílkova ul. 1440
kpt. Jaroše 2876
tř. 9. května 656
tř. 9. kvěfna 656
Světlogorská 2764
Palackého 351
Bílkova ul. 1440
kpt. Jaroše 2876
tř. 9. května 656
tř. 9. května 656
Světlogorská 2764
Palackého 351
Bílkova ul. 1440
kpt. Jaroše 2876
tř. 9. května 656
tř. 9. května 656
Světlogorská 2764

?

Palackého 351
Bílkova ul. 1440
kpt. Jaroše 2876

Otázka obèanù:

Proč je křizovatka U Draka v takovém
stavu, že jsou v ohrožení nápravy kol
všech projíždějících vozů?
Křižovatka U Draka patří Správě a údržbě
silnic Tábor. Na rok 1998 je přislíbena oprava
vozovky ulice Písecká od hotelu U Draka k
bytovkám Lesů Tábor. Vzhledem k tomu, že
byla dokončena oprava horkovodu na ulici
Písecká, je termín této opravy reálný.
Šonka Josef
ved. Investičního odboru

Kulturní dùm

BECHYŇSKÝ

U nádraží 602
391 65 Bechyně
tel: 0361-961338
fax: 0361-962033

e-mail: kdbech@mbox.vol.cz

ÚNOR 1998
VÝSTAVA

3.2. 1998 - 17.2. 1998 / Výstavní síň KD / Vstupné : 5,- Kč
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ BECHYNĚ
Vernisáž : 3.2. 1998 od 17.00 hodin.
Otevřeno : Po - Pá : 15.00 - 17.00 hodin , So - Ne : 14. -17. hod.

DIVADLA

4.2.1998 /Velký sál KD /19.30 hodin
Vstupné: I. mís.-110,-Kč ,II. mís.-100,-Kč ,III. mís.- 95,- Kč
SPASTE DUŠE - REVIZOR - V hlavní roli Josef Dvořák
Nejnovější představení Divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
Podle známé divadelní hry N. V. Gogola upravil Josef Dvořák.
21.2. 1998 / Velký sál KD / 15.00 hodin / Vstupné : 15,- Kč
V KOSTCE
Dětské komediální představení zaměřené na rozvíjení dětské
fantazie a představivosti.

PØIPRAVUJEME NA BØEZEN
Astroveèer
Dìtské maškarní odpoledne
JARO - Jihoèeská pøehlídka dìtských
divadelních , loutkáøských a recitaèních
souborù.

ASTROVEÈER
18.2. 1998 / Malý sál KD / 18.00 hodin / Vstupné : 30,- Kč
PhDr. MARTA FOUČKOVÁ
Pokračování prosincového astrovečera s PhDr. Martou
Foučkovou o vlivu minulých životů a stresu na lidské zdraví.

PLESY
7.2. 1998 / Prostory KD / 20.00 hodin
RYBÁŘSKÝ PLES - k tanci a poslechu hraje taneční orchestr
TOPAS České Budějovice.
14.2. 1998 / Prostory KD / 20.00 hodin
KERAMICKÝ PLES zaměstnanců a.s. JIKA - k tanci a
poslechu hraje MELODIE z Týna nad Vltavou.

POZOR

ZMĚNA !!!!

28.2. 1998 / Prostory KD / 20.00 hodin
HASIČSKÝ PLES
k poslechu i tanci hraje taneční orchestr J.Vacka-KERAMIK

DISKOTÉKA
VÝZVA
Kulturní dùm Bechynì pøipravuje výstavu velikonoèních
kraslic, pomlázek a rùzných velikonoèních ozdob (vizovické
peèivo, perníèky, papírové ozdoby apod.), která se bude
konat ve výstavní síni KD od 10.4. do 17.4. Prosíme
všechny, kteøí jsou ochotni zapùjèit výrobky s velikonoèní
tematikou, aby se pøihlásili v kanceláøi KD do 27.3.98.
Pøedem dìkujem obèanùm za spolupráci.

ODPOVĚĎ NA HÁDANKU

SOUTÌŽ

Zkuste uhodnout autora reprodukovaného obrázku. Svùj typ
na autora únorové soutìže odevzdejte do kanceláøe KD
nejpozdìji do 15.února 1998. Vylosovaný výherce obdrží
vìcnou cenu.
Do lednové soutìže se pøihlásilo 8 soutìžících. Vstupenku
na divadelní pøedstavení J. Dvoøáka obdrží
paní Marie Nováková , Køižíkova 579 , Bechynì

PODÌKOVÁNÍ

Kulturní dùm dìkuje tìmto spolupoøadatelùm dìtského
maškarního odpoledne konaného dne 24.1.1998:

Jméno a věk

Adresa

Papírnictví - L.Hladká,
Italmarket Bohemia - Ing.Jan Vavøièka,
Jaroslav Hlavatý - Drogerie,
Marie Hrdlièková - Hraèky - Sport - Papír,
Drogerie S+J,
Potraviny U Lososù,
Cukrárna - Kavárna Kvìta Šùnová

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA ÚNOR 1998
1. neděle / 20.00 hodin / Vstupné : 35,- Kč / 85 minut

BEAN

Mr. Bean v Americe ! Nejhorší noční můra všech dob !
2.pondělí , 3. úterý / 20.00 hodin / Vstupné: 33,- Kč / 90 minut

DOUBLE TEAM

Jean-Claude Van Damme , Dennis Rodman a Mickey Rourke
v akčním filmu s americkým rozpočtem a hongkongským
tempem.
5.čtvrtek , 6.pátek / 20.00 hodin / Vstupné: 35,- Kč / 104 min.

VETŘELEC : VZKŘÍŠENÍ

Již čtvrté pokračování vetřelčí ságy se Sigourney Weaverovou v
hlavní roli.
7.sobota , 8.neděle / 20.00 hodin / Vstupné: 31,- Kč / 95 minut

ŘEČ PENĚZ

Co mohou mít společného televizní reportér , pouliční kšeftař ,
basketbal , vězení , potenciální tchyně a velmi staré krásné auto?
Akční komedie s Charlie Sheenem a Chrisem Tuckerem v
hlavních rolích.
9.pondělí , 10.úterý / 20.00 hodin / Vstup: 37,- Kč / 129 min.

HVĚZDNÁ PĚCHOTA

Nepřítel , který nebere zajatce. Rozhodující bitva o existenci
lidstva začíná!
12.čtvrtek-20.00,13.pátek-17 a 20 hod./Vstup:35,-Kč /100min.

SÁM DOMA 3

Špatné zprávy pro lupiče..... Opět !
14.sobota , 15.neděle / 20.00 hodin / Vstup : 35,- Kč / 130 min.

SPIKNUTÍ
Mel Gibson a Julia Robertsová v psychologickém thrilleru. Co
je skutečnost a co pouhá mystifikace?
16.pondělí , 17.úterý / 20.00 hodin ú Vstupné : 33,- Kč / 130 min.

MANDRAGORA

Šokující příběh režiséra Wiktora Grodeckého o Praze, jak ji
nikdo nechce znát.
19.čtvrtek , 20.pátek / 20.00 hodin / Vstupné : 35,- Kč / 143 minut

ĎÁBLŮV ADVOKÁT

Kdyby sám satan vystoupil na zem , nikdy by to nebyl
pouliční prodavač hamburgerů - byl by to právník. V hlavních
rolích amerického thrilleru Keanu Reeves a Al Pacino.
21.sobota , 22.neděle / 20.00 hodin / Vstupné: 35,- Kč /90 minut

MUŽI V ČERNÉM

Chráníme Zemi před šmejdem z vesmíru ! Tommy Lee Jones
a Will Smith v akční sci-fi komedii.
22.neděle / 17.00 hodin / Vstupné: 10,- Kč / 60 minut

KRTEK A TELEFON

pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Dále pohádka Krakonoš a
ovčák a Bolek a Lolek na plachetnici.
23.pondělí , 24.úterý / 20.00 hodin / Vstupné: 35,- Kč / 135 minut

L.A. - PŘÍSNĚ TAJNÉ

Kim Basingerová , Kevin Spacey a Dany DeVito v akčním
filmu z amerického velkoměsta současnosti - Los Angeles.
26.čtvrtek , 27.pátek / 20.00 hodin / Vstupné: 30,- Kč / 92 minut

ONA , JEDINĚ ONA

Zápas mužů s nevěrou a pochybenou filozofií o životě a lásce.
28.sobota / 20.00 hodin / Vstupné : 29,- Kč / 86 minut

POSTEL

Říká se velmi nepřesně : Žijeme na tom světě a jsme jenom
lidé...... To ale není pravda. Žijeme minimálně ve dvou světech
: ve světě mužů a ve světě žen : a nejsme jenom lidé , ale
jsme jenom muži a jenom ženy. I když.... Existují dnes ještě
vůbec muži ?

Rodièùm budoucích prvòáèkù
Na základních školách v Bechyni proběhl zápis do 1. tříd
ve dnech 22. a 23. ledna 1998. Většina rodičů a dětí
zvládla tuto náročnou situaci bez problémů, ale zejména
rodiče si i nadále budou klást otázku, zda jejich dítě bude
ve škole úspěšné, jak si zvykne na nový režim a jak se
dokáže vyrovnat s novým prostředím a nároky, které na
žáky škola klade.
Pokusme se proto jenom velice stručně nastínit, co by
dítě mělo na začátku školní docházky samostatně
zvládat.
Rodiče by se měli zejména zaměřit na následující oblasti:
aby dítě umělo dodržovat základní hygienická
•
pravida
aby správně zacházelo s příborem a vhodně se
•
chovalo u stolu
aby si dítě uklízelo po sobě hračky a udržovalo
•
pořádek ve svých věcech
mělo pevný denní režim, tj. pravidelné vstávání,
•
pravidelné jídlo, včasné ukládání ke spánku
aby dítě znalo základní barvy
•
aby dovedlo rozlišit základní geometrické obrazce
•
(čtverec, trojúhelník, obdélník, koule, kruh, kostka,
váleček)
aby bylo tělesně zdatné a pohyblivé (přeskoky
•
malých překážek, měkké seskoky z malých výšek,
podlézání a přelézání překážek v přírodě, pravidelné
vycházky, atd.)
aby mělo dostatečnou slovní zásobu - tu získá,
•
budeme-li si s ním pravidelně povídat, budeme-li mu
vyprávět a číst pohádky, budeme-li ho učit zpaměti
jednoduchá dětská říkadla, necháme-li ho vyprávět
své zážitky, bude-li nám vyprávět podle obrázků v
knížkách, budeme-li si s ním povídat o televizních
programech, které jsme společně viděli
aby dítě správně vyslovovalo jednotlivé hlásky •
pokud má vadu řeči, obraťte se na ošetřujícího
lékaře, který vám doporučí vhodnou logopedickou
péči (návštěvu logopeda neodkládejte, vždyť 99 %
všech vad řeči jde odstranit)
aby se dítě dovedlo orientovat v počtu do deseti,
•
umělo vyjmenovat číselnou řadu, aby znalo význam
slov hodně - málo,všechno - nic, aby umělo přidat
nebo ubrat určitý počet
aby chápalo význam slov dlouhý - krátký, vpředu •
vzadu, nahoře - dole, vpravo - vlevo
•
aby znalo dny v týdnu a znalo smysl slov včera, zítra,
dnes
•
aby vědělo, jak se správně jmenuje, kde bydlí, jak se
jmenují rodiče a sourozenci, kde rodiče pracují
•
aby dobře znalo cestu, kudy bude chodit do školy
•
aby dodržovalo dopravní kázeň
•
aby správně drželo tužku, štětec, pastelku (mezi
ukazováčkem a palcem, prostředníček podkládat
pod tužku)
•
aby dovedlo zachovávat základní normy z oblasti
mravní výchovy, aby se správně chovalo na pokyn
smíš - nesmíš, aby se umělo správně chovat v
dopravních prostředcích, v obchodě, aby nebylo
sobecké a umělo se dělit
Zdá se vám, že požadavků je příliš a že vše nemůžete
zvládnout?
Mohu vás uklidnit, vaše děti většinu toho, co jsme zde
uvedli, umějí, jenom je třeba tyto základní dovednosti
neustále procvičovat, upevňovat a popř. i doplňovat.
Přitom si musíme uvědomit, že nestačí dítě poučovat, ale
že je nutné, aby dítě získávalo a používalo všechny
vědomosti a poznatky v činnostech, v praxi. Přitom
nezastupitelnou roli hraje osobní příklad rodičů, jak se
chováme a jak jednáme my, tak se budou chovat naše
děti.
Věnujme proto našim dětem co největší péči, věnujme jim
svůj čas, věnujme jim sebe. Je to investice, která se nám
vyplatí, která se nám vrátí. Vždyť jde o naše děti a ty nám
za to přece stojí.
Přeji vám mnoho úspěchů a hodně radosti ze školní práce
vašich dětí.

Tisková zpráva ČEZ, a.s. z 9.1.1998
Únik síranu železitého životní prostředí neohrozil.
Dne 6.1.1998 v 9,35 až 10,20 došlo k úniku 40 % roztoku síranu
železitého z potrubí na potrubním mostě do terénu v uzavřeném
areálu elektrárny. Ihned po zjištění bylo započato s neutralizací a
ředěním uniklého roztoku. Naředěný a zneutralizovaný roztok byl
odveden kanalizací do prázdné pojistné nádrže, která je pro
obdobné provozní nehody určena. Uniklé množství nepřesahuje 4
m3. Síran železitý se používá pro úpravu vody k technologickým
účelům na elektrárně. Nejedná se o jedovatou látku. Při události
nebyla zasažena žádná osoba. K úniku roztoku do povrchových vod
mimo areál elektrárny nedošlo. Průnik do podzemních vod je
monitorován a jejich ovlivnění nebylo do této chvíle zaznamenáno.
Celá tato událost byla v souladu s platnými předpisy o ochraně
životního prostředí ohlášena České inspekci životního prostředí a
referátu živo tního prostředí Okresního úřadu v Česk ých
Budějovicích. Příčina události se šetří.
Ing.Milan Nebesář
tiskový mluvčí JE Temelín

Tisková zpráva ČEZ, a.s. ze 14.1.1998

Temelín se staví na základě platného stavebního povolení.
Výstavba jaderné elektrárny Temelín i v roce 1998 probíhá podle
platného stavebního povolení. Akciová společnost ČEZ postupuje v
souladu se Stavebním zákonem. V žádném případě tedy není
černou stavbou jak tvrdí Jihočeské matky.
Z informací uváděných Jihočeskými matkami vyplývá, že z jejich
strany jde o nepochopení jednotlivých ustanovení Stavebního
zákona. Jde pouze o jeden z dalších pokusů o zviditelnění se za
každou cenu. Platnost stavebního povolení nekončí projitím
stanoveného termínu dokončení stavby.

Ing.Milan Nebesář
tiskový mluvčí JE Temelín

Oznámení
Oznamujeme obèanùm mìsta Bechynì, že od
10.prosince 1997 byla zrušena mìstská tržnice v prostoru mezi
obchodním støediskem “Zuzana a restaurací “Na Rùžku”. Stánkový
prodej na území mìsta Bechynì lze provádìt pouze ve vymezeném
prostoru - horní èást námìstí T. G. Masaryka smìrem od lékarny ke
kašnì (prostor je ohranièen døevìnými truhlíky na kvìtiny).
Prodejní místa uvnitø vymezeného prostoru námìstí nejsou
rezervována. Vjezd motorových vozidel do tohoto prostoru je
povolen jen na dobu nezbytnì nutnou k vyložení a naložení zboží ,
není dovoleno ponechávat motorová vozidla ve vyhrazeném
prostoru. Parkování motorových vozidel je dovoleno pouze na
místech k tomuto úèelu urèených.
Na parkovišti mezi ulicí Libušinou a Èechovou je
stánkový prodej zakázán. Pøíležitostný prodej (napø. prodej pøímo z
automobilu)
nebo krátkodobé používání místa za úèelem
poskytování služeb pro obèany (opravna, èistírna)
lze zde
uskuteènit jen po pøedchozím souhlasu živnostenského odboru
MìÚ stejnì jako i na ostatních místech ve mìstì.
Místní poplatek za užívání veøejného prostranství je vybírán v
souladu s platnou vyhláškou o místních poplatcích a je splatný na
místì pøed zahájením prodeje u správce tržištì, kterou je osoba
povìøená MìÚ.

Mìstská knihovna
V loòském roce knihovna zaregistrovala 940 ètenáøù, z toho 212
dìtí. Pùjèila 35.503 knihy a èasopisy. Knihovní fond koncem roku
tvoøilo 31.649 knih.jednotek, z toho 9.199 nauèných svazkù pro
dospìlé, 14.493 sv. beletrie, 1.389 sv. nauèné pro dìtí, 5.069 sv.
dìtské krásné literatury a 1.499 gramodesek. Nových knih bylo
nakoupeno 690. Z mimoøádného pøíspìvku MìÚ na nákup kn.
fondu byla nakoupena øada obrazových publikací a encyklopedií a
mohla být rozšíøena nabídka èasopisù, které si lze v MìK vypùjèit Betynka, Bravo, Burda, Bydlení, Ètyølístek, Knihy revue, Koktejl,
Puls, Reflex, Story, Tina, Ty a já, Xantypa.
Na Vaši návštìvu knihovny se tìší pracovnice MìK.

Zhoršená kvalita vody ve vodovodní síti
v Bechyni ve dnech 11. a 12. ledna.
Dne 7.1.1998 zaznamenali pracovníci obvodu Bechynì první
známky poruchy na sídl. Obráncù míru /klesající tlak, zvýšená
spotøeba/. Protože voda z poruchy odtékala rovnou do kanalizace a
nebyl zaznamenán výron nikde na povrchu, pøesné místo poruchy
bylo lokalizováno 8.1.1998 (porucha na sídl. Na Libuši) a 9.1.1998.
Ve druhém pøípadì se jednalo o prasklé potrubí Js 100 na sídl.
Obráncù míru pøed è.p. 804-805. Pøed zahájením opravy byl
uzavøen hlavní uzávìr na potrubí, vedoucím do sídlištì a celá sí byla
vypuštìna, aby mohla být porucha odstranìna. Po dokonèení opravy
byl následnì otevøen hlavní uzávìr a sí se zaèala pomalu napouštìt.
Zároveò byly ponechány otevøené kalové vypouštìcí ventily, aby
pøípadné usazeniny, které se plnìním potrubí dostanou do vznosu,
mohly odtékat mimo odbìrná místa spotøebitelù. Bohužel zmìnou
režimu proudìní, která nastala hned po vzniku poruchy (vznik
významného místa odbìru, snížení tlaku v okolí, otoèení smìru
proudìní) došlo k intenzivnímu zkalení vody, které se i pøes
nepøetržité odkalování dostalo až ke spotøebitelùm také dál na síti,
kde již porucha tlak a režim proudìní neovlivnila. K této situaci by
nedošlo pouze v tom pøípadì, že by byla odstavena celá lokální
zokruhovaná sí. Vzhledem ke komplikovanému zásobování mìsta
Bechynì jsme proto zvolili variantu menší odstávky. Bìhem pøíštích
dnù provádìli naši pracovníci další odkalování celé sítì vèetnì
kontrolních odbìrù vzorkù. Jelikož proudìní vody v potrubí je velmi
kontinuelní jev, podaøilo se celou sí odkalit až po nìkolika dnech. Za
celou vzniklou situaci se všem postiženým odbìratelùm omlouváme a
žádáme, aby pøípadné reklamace (vèetnì konkrétních pøípadù
poškození) byly smìrovány na nás. S každým bude nutno projednat
jeho pøípad individuálnì a stanovit míru postižení. Musíme však
upozornit, že pøípadná sleva vodného se bude týkat pouze výše
zmiòovaného kritického období. To pøi cenì 16,75 Kè /m3 a
prùmìrné spotøebì 150 l /os. den znamená napøi. pro tøíèlennou
rodinu a spotøebu bìhem tøí dnù èástku 22,60 Kè. Na základì této
zkušenosti bude naše firma v budoucnu øešit podobné pøípady
úplným odstavením všech míst, kde by hrozilo zakalení. To však s
sebou pøináší nepøíjemnost v podobì úplné závislosti na náhradním
zásobování vodou z cisterny, vèetnì vody na splachování, mytí
apod., èehož bychom chtìli naše zákazníky v maximální míøe ušetøit.
Na závìr žádáme všechny obèany, aby po zjištìní zhoršené kvality
vody v síti informovali naše obvodní pracovníky na tel. è. 961493
(služebna Bechynì) nebo na dispeèink VaK v Táboøe tel. è. 281172.
Dìkuji za pochopení
Ing.J.Kubeš
øeditel VaK JÈ a.s. , divize Tábor

Podìkování dárci

ÈEZ a.s. Jungmannova 29, Praha 1,
prostøednictvím Oddìlení styku pro
veøejnost Jaderné elektrárny Temelín
daroval mìstu Bechynì pøíspìvek na
rekonstrukci osvìtlení historické èásti
mìsta a na energetický koncept mìsta ve
výši 1.200 tisíc korun. Jeho realizace
spìje k závìru. Na námìstí bylo
rozmístìno nové stylové osvìtlení.
Rekonstrukci osvìtlení provádìla firma
SNN Bechynì s.r.o..

Diabetik má do jídelníèku
zaøadit hodnì ovoce a zeleniny.
Ateroskleróza je nejrozšíøenìjším onemocnìním
obyvatelstva civilizovaných zemí a lze øíci, že cévní
nemoce a jejich komplikace jsou i u nás jednou z hlavních
pøièin úmrtí obèanù, a to dokonce i v produktivním vìku.
Na vzniku aterosklerózy se podílí cholesterol, jehož
nadbyteèné množstvi se ukládá ve stìnách velkých tepen.
Zužuje jejich svìtlost, zhoršuje prùtok krve a výživu
životnì dùležitých orgánù krví.
Kromì nemocných postižených srdeènì cévními
chorobami by o cholesterolu a jeho vlivu na organismus
mìli vìdìt zejména diabetici. V našem tìle má
významnou stavebni funkci a je dùležitou složkou
biomembrán. Jeho nejvýznamnìjším výrobcem jsou játra
a stìna tenkého støeva. Do organismu se dostává i
potravinami živoèišného pùvodu.
Hladinu cholesterolu je však tøeba udržovat na žádoucí
úrovni, a to je úkolem složitého regulaèního systému.
Jeho nadbytku se zbavíme zèásti tím, že se v nezmìnìném
stavu vylouèí žluèí. Støevní stìnou se dostane do zažívací
trubice a odcházi z tìla ven. Znaèná èást se v játrech
odbourává na žluèové kyseliny, které rovnìž odcházeji
stolicí.
K této pøemìnì na žluèové kyseliny potøebuje ale tìlo
dostatek vitamínu C a kyseliny askorbové. Pøi jejím
skrytém nedostatku a avitaminóze C/jeho nedostatku/, je
jejich hladina v játrech nízká a pøemìna cholesterolu
proto probíhá zpomalenì. Koncentrace cholesterolu v
krvi se zvyšuje a zaène se ukládat do cévních stìn.
Bratislavský biochemik RNDr.Emil Ginter, CSc., zaèal
pøednášet a psát na toto téma zhruba pøed tòceti lety a
uveøejnil zajimavé výsledky práce svého kolektivu. Lidé s
chorobnì zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi zaèali
monitorovat hladinu krevního cukru a na základì tìchto
údajù pak bude aktuální dodávat, bez nutnosti injekèní
aplikace, potøebnou dávku inzulinu. Diabetik si tak vlastnì
bude nosit na zápìstí umìlou slinivku bòšni, respektive její
vnitønì vymìšujíci èást.
MUDr.J.Dušek
Práce, Praha, 12.11.1996

Elektrárenská společnost ČEZ
vyrábí 77% elektrické energie spotřebované v České republice.
Naším cílem je vyrábět elektřinu co nejhospodárněji
a s co nejmenšími negativními vlivy na životní prostředí.
Investujeme proto do rozsáhlého ekologického programu,
který chceme představit nejširší veřejnosti.

Informační středisko Jaderné elektrárny Temelín
Vás zve k návštěvě.
Nabízíme Vám exkurzi v Informačním středisku
Jaderné elektrárny Temelín, které je umístěno
v zámečku Vysoký Hrádek.
Exkurze provádíme na základě telefonické nebo písemné
objednávky.
Školám jihočeského regionu nabízíme možnost uhrazení
nákladů na dopravu.

Dále nabízíme možnost nahlédnout do studií
o vlivu JE Temelín na životní prostředí a do základního
bezpečnostního dokumentu - dodatku
Předběžné bezpečnostní zprávy.

Naše adresa:
Informační středisko, Jaderná elektrárna Temelín
373 05 Temelín
Telefon: 0334 / 78 26 39
Fax:
0334 / 78 49 00

Kam s nepoužitelnými léky?
Léky tzv. nepoužitelné (poškozené, nedobrané, s prošlou dobou
použitelnosti) nesmí být obèany vyhozeny do bìžného odpadu,
spáleny apod., ale odevzdány v nejbližší lékárnì, která je dle
zákona pøevezme a zná postupy zneškodnìní prostøednictvím
povìøených firem. Toto zneškodnìní vrácených léèiv hradí stát,
pro obèana je zcela bezplatné.

INTEGROVANÁ STØEDNÍ ŠKOLA
HNÌVKOVICE-TÝN NAD VLTAVOU

Obory vyuèované na ISŠ od 1.9.1998

Opraváø zemìdìlských strojù ,kód:45-74-2
Kováø a podkováø ,kód:45-68-2
Mechanik opraváø - pro silnièní mot. vozidla (automechanik), kód:24-6-2/09
Truhláø-pro výrobu nábytku ,kód:33-55-2/01
Truhláø-pro døevìné konstrukce ,kód:33-55-2/02
Prodavaè-prodavaèka ,kód 64-60-2/01 potravináøského zboží,
kód 64-60-2/02 smíšeného zboží
(odborný výcvik zajistíme v prodejnách v místì bydlištì nebo jeho okolí)

Rehabilitaèní oddìlení
polikliniky Týn nad Vltavou
přijme

REHABILITAÈNÍ PRACOVNICI
NEBO PRACOVNÍKA

Døevìné konstrukce ,kód:33-36-6 (vhodné i pro dívky)
Døevaøská a nábytkáøská výroba ,kód:33-38-6/01

(dvouleté nástavbové studium pro absolventy tøíletých uèebních oborù)

Informace na adrese ISŠ Hnìvkovice 1, 375 01 Týn nad Vltavou
tel: 0334/21891,21951, fax: 0334/22897

Nástup možný od února 1998.
Informace na tel: 0334/21555
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