BECHYŇSKÝ

BØEZEN 1998
BECHYNÌ A ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ
V poslední dobì se o životním prostøedí hodnì hovoøí a jedná.
Èlovìk dlouhá desetiletí žil v domnìní, že si ve jménu rozvoje
prùmyslu a zemìdìlství podmaòuje pøírodu, že ke svému
prospìchu obrací toky øek a úrodnou pùdu zastavuje paneláky.
Jen velice zvolna docházel k poznání, že pøírodu si podmanit
nelze, že daleko prospìšnìjší je žít v souladu s ní. Problémy se
životním prostøedím se nevyhýbají ani Bechyni a jejímu
nejbližšímu okolí.
Teï si øíkáte, co zmùžeme my, docela obyèejní lidé. Ale zlepšovat
životní prostøedí neznamená jen nákladné investièní akce, ale
doslova zamést si pøed vlastním prahem. Každý z nás mùže nìco
udìlat proto, aby veøejná prostranství a ulice kolem nás byly
èisté, ne plné odhozených papírkù a vìcí, které patøí do
odpadových nádob, aby trávníky nebyly plné vyšlapaných
nových cestièek, a aby okolí Bechynì nehyzdily èerné skládky.
Zøejmì již mnoho z nás šláplo na chodníku do toho, co po sobì
zanechávají psí miláèci, a to nejen na chodníku, ale i v pískovištích
a na dìtských høištích. Jak je vidìt, èást majitelù psù nebere
èistotu prostøedí, ve kterém všichni žijeme, vážnì. Opìtovnì se
potvrzuje, že opatøení zakotvená v obecnì závazné vyhlášce
nestaèí. Pravdou zùstává, že urèité iniciativní kroky musí uèinit
mìsto. Veškeré snažení však musí být zakonèeno ochotou
veøejnosti problém pochopit, spolupracovat pøi jeho øešení.
S ochranou životního prostøedí souvisí i každodenní šetøení
energií,vodou i tøídìní odpadù v domácnostech.
Od ledna 1998 nabyl úèinnosti nový zákon o odpadech 125/1997
Sb.. Podle tohoto zákona jsou povinnosti obèanù zpøísnìné.
Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad oddìlenì
shromažïovat, tøídit a pøedávat k využití a zneškodnìní podle
systému stanoveného obcí, pokud neprokáží, že tento odpad
využily samy nebo samy zneškodnily v souladu se zákonem.
Mìstský úøad Bechynì pøipravuje v areálu Bytenesu s.r.o. Bechynì
sbìrné støedisko odpadù, kam budou moci obèané uložit
nebezpeèné složky odpadù a to záøivky, výbojky, olejové filtry,
televize, lednice, opotøebené pneumatiky,
staré nátìrové
hmoty, monoèláky, akumulátory. V Bechyni jsou v omezeném
poètu rozestavìny kontejnery na separovaný odpad - papír, sklo,
plasty. Dle finanèních možností Mìstského úøadu Bechynì budou
postupnì kontejnery na separovaný odpad dokupovány.
Žádáme obèany, aby co v nejvìtší míøe odpad tøídili a do
kontejnerù ukládali odpad, na který je kontejner urèen. Jedinì
tak
lze
pøedejít
vzniku smìsného odpadu, který lze
zneškodòovat již jen skládkováním, což vyžaduje
znaèné
náklady a má nepøíznivý dopad na životní prostøedí.
Tak co øíkáte? Pøipojíte se?
Na závìr bychom chtìli upozornit obèany, že prostor
pod øadovými garážemi Písecká ulice (k Plechamru) není
skládka a tudíž nelze cokoliv do tohoto prostoru ukládat.
Ing.Bla žková

UPOZORNÌNÍ PRO PODNIKATELE
Podle zákona 125/1997 Sb., jsou pùvodci odpadu ( podnikatelé a fyzické
osoby oprávnìné k podnikání) odpovìdní za nakládání s odpady. Jsou povinni
umožnit kontrolním orgánùm pøístup do objektu, prostorù a zaøízení a na
vyžádání pøedložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace
související s nakládáním s odpady. Proto by mìlo již skonèit to, že nìkteøí
podnikatelé ve snaze ušetøit náklady si neplatí popelnici ani kontejner a své
odpady ukládají potají do sbìrných nádob urèených pro obèany, pøípadnì se
jich zbavují ještì horšími zpùsoby. Mìstský úøad, odbor VaŽP bude namátkovì
v letošním roce tuto kontrolu podnikatelù provádìt.
Ing.Blažková
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V zrcadle èasu
Nejstarší listinná zmínka o osídlení bechyňského hradiště je z r.
993. Pražští biskupové vlastnili zdejší panství až do r. 1268.
r. 1268 kupuje tento majetek s horou Bechyně král Přemysl
Otakar II. a nechává zde zbudovat kamenný hrad
r. 1323 zakládá král Jan Lucemburský na předhradí město
Bechyni
r. 1340 získávají Bechyni od krále páni ze Šternberka
r. 1398 se Bechyně dostává do držení Jošta, markraběte
moravského
r. 1405 nastupuje nový majitel Heralt z Kunštátu a jeho dědicové
r. 1415 přechází Bechyně do majetku Jindřicha Lefla z Lažan.
Jeho dědicové byli zváni Bechyňové z Lažan.
r. 1477 prodávají Bechyňové z Lažan svůj majetek pánům ze
Šternberka
r. 1485 Zdeslav ze Šternberka potvrzuje městu stará privilegia a
obnovuje klášter, zcela zničený v husitských válkách.
r. 1511 Král Vladislav II. potvrzuje městu jeho znak a pečeť.
r. 1530 kupuje Bechyni Kryštof ze Švamberka
r. 1569 získává Bechyni Petr Vok z Rožmberka. Za jeho vlády
dochází k největšímu středověkému rozmachu města a k
rozsáhlé přestavbě zámku. Smrt Viléma z Rožmberka znamená
konec plánů Petra Voka na Bechyni. Ještě v r. 1594 potvrzuje
bechyňským jejich stará práva, rozšiřuje je o nová a ujímá se
rodového vladařství na Krumlově.
r. 1596 kupuje Bechyni od Petra Voka Adam ze Šternberka. Tím
se Šternberkové opět vracejí na Bechyni.
r. 1715 se ujímají bechyňského panství Paarové. Nově upravují
zámecké prostory a k zámeckému arealu nechávají v r. 1776
přistavět jízdárnu. Plných 233 let, až do r. 1948 byla majitelem
bechyňského panství a zámku rodina Paarů.
r. 1948 politickými událostmi jsou Paarové donuceni opustit své
bechyňské sídlo a uchýlit se do zahraničí
do r. 1994 slouží bechyňský zámek jako rekreační zařízení ČSAV
r. 1994 získává rodový majetek v restituci zpět Alfons Paar, syn
posledního majitele. Ten vkládá paarovský majetek do firmy APS,
jejímž majoritním vlastníkem se stává p.Josef Šťáva.
r. 1998 na zámku pokračují rozsáhlé restaurátorské práce,
chystá se generální oprava jízdárny. V bývalé sýpce se připravuje
zřízení stálé výstavy a muzea Vladimíru Preclíka. Do zámku se
vrací i Thalie. V létě uvede Jihočeské divadlo na nádvoří zámku
Ifigenii v Aulidě v režii Jana Kačera a Mandragoru v režii Jiřího
Menzla.

Životní jubilea - bøezen 1998
75 let
Vážení spoluobèané.
Tak jako i v minulém èísle, v tomto vydání se budu vìnovat tomu, abych Vám
pravdivì podal informace o dalších akcích, které mìsto dìlalo, dìlá, zajišuje,
financuje. Zdùrazòuji zde slovo pravdivì, nebo zpochybòování a nepravdivých
informací pouze tendenènì zamìøených proti mé osobì, radì a zastupitelstvu se
dovídáte víc od “Novin obèanské spoleènosti”, k jejímž pøedstavitelùm jsem se jen
krátce vyjádøil v minulém èísle. Tyto noviny zatím “vaøí pouze ze špinavé vody”
zatímco já Vám za sebe, MìÚ, radu, zastupitelstvo podávám informace pravdivé,
dokladovì doložitelné. Moje životní filozofie je vedle víry optimismus a ne negace. A
svým zpùsobem je mi i léto tìch, kteøí smysl svého života vidí zøejmì v negaci a
zpochybòování. A nyní fakta: Veøejné a slavnostní osvìtlení námìstí. K tomu,
abychom pøistoupili k realizaci nového a slavnostního veøejného osvìtlení jsem se
rozhodl poté, kdy pøi úpravách pøedradnièního prostoru mi bylo odbornou firmou
sdìleno, že veøejné osvìtlení je ve velmi špatném stavu, kabeláž je využitelná pouze
jednou fází a pøi poruše by se musely pokládat nové kabely. Proto jsem vstoupil do
jednání s projektantem Ing. arch. Monzerem z Ateliéru svìtelné tvorby, jinak
špièkovým a velmi uznávaným odborníkem, autorem knihy “Venkovní osvìtlení
architektur”, a s ním jsem projednal zpracování studie veøejného a slavnostního
osvìtlení, která stále mìsto pouhých 11.844,-- Kè. Studie øeší variantnì návrhy
osvìtlovacích tìles, jejich rozmístìní na námìstí tak, aby bylo øešeno optimální
osvìtlení, a to jak plochy tak architektury námìstí. Vlastní projekt kabelových
rozvodù stál 13.500,-- Kè. V soubìhu s tímto jednáním jsem zaèal shánìt finanèní
prostøedky na vlastní realizaci. Obrátil jsem se na ÈEZ a.s. a zaèal jsem s ÈEZ a.s.
projednávat možnost poskytnutí daru na rekonstrukci historické èásti mìsta.
Výsledkem nìkolikerých jednání bylo sepsání darovací smlouvy s ÈEZ a.s. na
1.200.000,-- Kè. Z èehož byl 1.000.000,-- Kè urèen pro osvìtlení a 200.000,-- Kè
na energetický koncept mìsta (ke konceptu se vrátím). Darované èástky musely být
použity pouze pro dohodnuté úèely, jinak by je mìsto muselo vrátit. Na osvìtlení
námìstí probìhlo výbìrové øízení a vlastní realizace byla provedena za 1.383.857,- Kè. Èástku nad 1 milion kron hradilo mìsto ze svého rozpoètu. A když jsem u
ÈEZ a.s. potom se musím vrátit zpìt do r. 1995-96 kdy opìt po nìkolikerých mých
jednáních mìsto obdrželo formou 3 darovacích smluv èástku celkem 625.000,-- Kè
na konkrétní úèely pro zdravotnictví a to na zakoupení a dovybavení sanitního vozu
VW, pro lékaøskou službu první pomoci a stavbu garáže pro tento vùz. Opìt
všechny darované èástky musely být použity pro konkrétní uvádìné úèely, jinak by
je mìsto muselo vrátit. Na tuto sanitku se podaøilo získat od okresního úøadu èástku
750.000,-- Kè. Dalším významným sponzorem byla Jihoèeská keramika a.s.
èástkou 100.000,-- Kè. Celkem se podaøilo získat 750.000,-- OkÚ Tábor,
625.000,-- ÈEZ a.s., 100.000,-- JIKA a.s. Celková èástka na nákup sanitky a její
vybavení byla 1.557.469,-- Kè. Mìsto Bechynì a okolní obce hradily èástku
82.469,-- Kè. Všem, kteøí se podíleli na financování sanitního vozu VW i touto
cestou opìt dìkuji. Takže, shrnu-li prozatím pouze výše uvedené dary potom
musím konstatovat, že pokud bychom tyto èástky neobdrželi, potom by mìsto
muselo ze svých daòových pøíjmù zaplatit èástku 2.675.000,-- Kè. Tady je jedna z
mých odpovìdí na jízlivé a zpochybòující otázky a èlánky v Novinách obèanské
spoleènosti ohlednì sponzorování, využívání daní daòových poplatníkù, i když
správné je v tomto pøípadì napsat úsporu daní daòových poplatníkù. Pro získávání
uvádìných finanèních prostøedkù si zde pøipisuji sám hlavní zásluhy. Tuto vìtu píši
proto, abych udìlal radost všem pisatelùm Novin obèanské spoleènosti - kteøí mì
pranýøují za pøipisování si zásluh apod. Ostatním spoluobèanùm ale tímto sdìluji, že
nemám ve své povaze se povyšovat èi pøipisovat si zásluhy, úspìchy, èi neúspìchy,
které mi nepatøí. Stejnì tak jako skuteènost, že nestarostuji proto, abych si hrál na
starostu, sedìl na úøadì apod. Pro mì je starostování funkce vysoce pracovní. To,
že jsem ve vztahu k ÈEZ a.s. ve svých jednáních zpochybòován Novinami obèanské
spoleènosti zøejmì vyplývá z toho, že se mi podaøilo od ÈEZu a.s. výše uvedené
prostøedky získat, zatímco pøi zastupování Ing. Halamy mìsta v radì SMORu se
tomuto nepodaøilo získat pro mìsto ani korunu na potøebné investièní akce. Ono se
totiž jen s negativními postoji a zpochybòováním všeho nic nevyøídí, ani nevyøeší.
Musím zde zdùraznit, že doposud ani jedna darovací smlouva nezatìžuje do
budoucna mìsto žádným závazkem, finanèní prostøedky byly využity pro úèel, na
který byly poskytnuty. V Novinách obèanské spoleènosti pod titulkem nestalo se se
Vám obèanùm ve vztahu k rozpoètu mìsta velmi silnì zamlžují skuteènosti. Ing.
Halama zastupující OS Pro Life totiž zaslal vyjádøení k návrhu rozpoètu pro rok
1998 dne 8.12.1997. Mìsto tento dopis obdrželo 9.12.1997 a 10.12.1997 bylo
veøejné zasedání zastupitelstva. Na 4. øádném zasedání mìstského zastupitelstva v
Bechyni konaného dne 10.12.1997 k bodu 3 - rozpoèet mìsta na rok 1998 cituji
pøesný zápis ze zasedání: “V úvodu tohoto bodu pøeèetl pan tajemník dopis od pana
Halamy, povìøeného jednáním za OS Pro Life Bechynì. V tomto dopise pan
Halama požaduje vysvìtlení k nìkterým položkám v rozpoètu mìsta na rok 1998.
Rozpoèet mìsta na rok 1998 obdrželi všichni èlenové mìstského zastupitelstva
písemnì a podrobný komentáø pøednesla Ing.Bosáková. Zároveò reagovala i na
dopis pana Halamy a podrobnì rozebrala položky, na které se pan Halama
dotazoval.” Co k tomu ještì dodat - jenom to, že to je další dùkaz neserióznosti
pisatelù. Na zasedání zastupitelstva byl pøítomen pan I.Horòák, který si zasedání
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Bílková Květa
Dvořáková Marie
Klíma František
Nehasil Stanislav
Říha Vlastimil
Soukupová Anna
Braná Marie
Píšová Marie
Přeslička Karel
Soukup Josef
Dlouhá Marie
Havlová Antonie
Kilianová Růžena
Rozum Jaroslav
Slavíková Jaroslava
Ševčíková Růžena
Valentová Růžena
Šálek Rudolf
Soldátová Antonie
Klímová Marie
Cvachová Marie
Jírová Anastázie
Zelenka Antonín
Hrušková Marie
Mašková Anna
Szafránová Růžena
Obermanová Marie

Navždy nás opustili
Kotalíková Marie, Smolík Milan, Černá Vlasta,
Vrábek Jindřich, Žílová Ludmila

Vítáme nové bechyòské obèánky

Ševčíková Denisa, Vlasák Vít, Syrovátková Petra,
Andrejsová Eva, Novotný Jakub, Vanýsek
Vladislav
nahrával. Zápis ze zasedání je uložen na MìÚ a všem k
dispozici.
K otevøenému dopisu starostovi od Mgr. Erika Macharta.
Když jsem psal do lednového èísla Mìstského zpravodaje,
tak jsem poèítal s tím, že v tu ránu se rozvinou èlánky, které
budou psát o mnì, budou mì zpochybòovat, pomlouvat,
špinit apod. A v duchu jsem si typoval lidi, se kterými jsem
jako starosta pøišel do konfliktu, nebo jsem jim nenaplnil
jejich pøedstavy a spekulace smìrem k mìstu a tudíž jsem
se stal pøekážkou pro jejich cíle a zámìry. Dostal jsem se k
poètu cca 12 osob (mimo Ing.Halamy, Ing.Hlasové, p.
Horòáka) a pøiznám se, že vy jste byl na jednom z prvních
míst. Tudíž mì Vaše reakce vùbec nepøekvapila.
Nepøekvapila mì ani Vaše suverenita a oduševnìlost, se
kterou pokládáte otázky, nebo dopisy podobného rázu
(myslím tím vysoce oduševnìlé) mnì, mìstskému úøadu
obèas zasíláte. Mohu Vás ujistit, že své pùsobení ve funkci
starosty neberu tak, že chci být za každou cenu populární,
ale jako funkci vysoce pracovní. K mému pracovnímu
vytížení Vás mohu ubezpeèit, že mùj denní program je v
kalendáøi plánován cca 14 dní až 3 týdny dopøedu, kde
mám dohodnuty rùzné schùzky, rùzná jednání a rozhodnì
nepøijdu do úøadu, usednu za stùl a neèekám až pøijde
napø. pan Machart. Mezitím samozøejmì že pøijmu
mnoho lidí - obèanù našeho mìsta. A ještì se nestalo,
abych obèany odmítal s tím, že nemám na nì èas. A to
prosím i po pracovní dobì, v sobotu èi nedìli, a to a
osobnì nebo telefonicky. Musím zde ale také jasnì øíci, že
dosti èasto mi do programu vstoupí rùzné služební cesty,
kdy musím tøeba ze dne na den jet projednat èi upøesnit
žádosti o dotace apod. Budete-li èíst mìstské zpravodaje,
potom na Vaše otázky si v mých dopisech urèitì najdete
odpovìdi - budete-li mít zájem. K Vaší vìtì. “Prý
neholdujete alkoholu - tvrdíte” - toto tvrdím stále, protože
a l k o h o l u
s k u t e è n ì
(dokonèení na str.8)

Sociální dávky pro rodiny s nezaopatøenými
dìtmi, vyplácené Mìstským úøadem v Bechyni
TJ Jiskra - oddíl stolního tenisu
Divize - muží - 8.místo s 28 body
- muži B ve skup. A- 8.místo - 31 bodů
Okresní přebor
-muži C ve skup. A - 11.mésto - 24 bodů
Za družstvo žen pravidelně nastupují ještě věkem žákyně sestry
Mikoláškovy a Cvachová, kterým vypomáhá zkušená Bujnová a po
polovině soutěže jsou na 3.místě divize. Po polovině krajských
bodovacích turnají je umístění mladých stolních tenistů v krajském
žebříčku toto:
mladší žáci 3.místo Ondřej Kupilík
starší žákyně 1.místo Kateřina Cvachová
2.místo Martina Mikolášková
dorostenci 2.místo Tomáš Hošek
4.místo Karel Janečka
9.místo Jiří Klobása
dorostenky 1.Kateřina Cvachová
2.Monika Mikolášková

TJ Jiskra - oddíl košíkové
Historie bechyňského basketbalu sahá až do počátku šedesátých
let, kdy zde působila vojenská Dukla, která hrála 2.ligu . V průběhu
následujících let basketbal v Bechyni několikrát zanikl, pak se znovu
obnovil a působil se střídavými úspěchy v okresním přeboru.
V druhé polovině sedmdesátých let se začala projevovat obětavá
práce p. J. Krischkeho st. a v mládežnických kategoriích dosáhl
oddíl v krajském přeboru několika velmi dobrých výsledků.
V krajském přeboru působí oddíl v mužské kategorii dodnes, ale
žádných pronikavých úspěchů nedosáhl. Velkou nadějí do
budoucna pro tento sport v Bechyni jsou ale současní starší žáci,
patřící mezi špičku kraje. Ve zdejších skromných podmínkách
poráží oddíly s daleko větším zázemím a tradicí a skvěle tak
reprezentují naše město. Mezi nejlepší patří Jan Hladký, Jan Volek,
Michal Nováček, Luboš Šimák, Lukáš Huisl, ale i ostatní dávají
tomuto sportu hodně píle a nadšení.

Šachy

I.divize - Zajíček Bechyně - 5.místo

Kopaná

V zimním období byl zorganizován dne 24.1.1998 turnaj v malé
kopané za účasti 8 družstev. Dále v termínu únor - březen každou
sobotu a neděli se odehraje turnaj za účasti těchto družstev:
Skupina A: FC Bechyně A, Chrášťany, Sudoměřice, Radětice.
Skupina B: Březnice, Týn n/Vlt. , Mažice, FC Bechyně B.

Zázrak zvaný jabloò
Jablka jsou naším nejoblíbenìjším ovocem. Jsou jich stovky
odrùd a pìstují se po celém svìtì v mírném a subtropickém
pásmu. Jablka chrání srdce, obsahují trávící enzymy, jableèné
pyré užívané po tøi dny dennì (bez dalšího jídla) zastaví
žaludeèní koliky a støevní katary. Vùnì jablek snižuje tlak a
pod le d r. G ar yh o Sc h wa rt ze, k ter ý se za bývá
psychofyziologií, má zklidòující úèinek. Aromatické látky v
jablkách obsažené zjemòují kùži a vlasy, tøídenní až týdenní
jablková kùra prospívá ledvinám. Jablka snižují horeèku,
pomáhají pøi nachlazení a mají øadu dalších pøíznivých
úèinkù. Pìstujete-li jablonì, vìnujte jim zvláštní péèi vèetnì
odborného proøezávání vìtví, a pokud je to možné, vyhnìte se
používání chemických pøípravkù. Jablonì vám vaši péèi
bohatì vrátí hojnou úrodou šavnatých plodù.

Nepravdivé informace
V Novinách OS 3/98 str. è. 4 jsem si pøeèetl opìt další nepravdivou
informaci, pod kterou je podepsán pod znaèkou I.P.J. (zøejmì se jedná o p.
Ing.Procházku- což si dovoluji tvrdit s ohledem na jednání které zde
popisuje, a jehož jsem se krátce úèastnil, ale nikterak do toho jednání
nazasahoval). Je zde uvedeno cituji:”… døívìjší vyrovnání nájemného
potvrdil také p.Matìjíèek, døíve jednatel spoleènosti Bytenes …” Tvrzení, že
pan Matìjíèek potvrdil døívìjší vyrovnání nájemného je tvrzení lživé. Pan
Matìjíèek, s kterým jsem tuto záležitost osobnì projednával dne 18.2.1998,
nikdy takovouto informaci neposkytl, naopak nájemníkùm vysvìtloval na
základì dokladù, že se jedná o oprávnìné èasové vyrovnání nájmu.
Pokládám za povinnost obèany upozornit, že takového desinformace nelze
tolerovat a žádám redakci, aby uveøejòovala pouze pravdivé informace.
T.Valenta

1. Doplatek do životního minima
Životním minimem se rozumí spoleèensky uznaná minimální
hranice pøíjmù obèana, pod níž nastává stav jeho hmotné nouze.
Za životní minimum obèana nebo obèanù, jejichž pøíjmy se
posuzují spoleènì, se považuje úhrn èástek stanovených zákonem
o životním minimu k zajištìní výživy a ostatních základních
osobních potøeb a k zajištìní nezbytných nákladù na domácnost.
Za èástku potøebnou k zajištìní výživy a ostatních základních
osobních potøeb obèana se považuje
a) 1480 Kè, jde-li o dítì do 6 let vìku,
b) 1640 Kè, jde-li o dítì od 6 do 10 let vìku,
c) 1940 Kè, jde-li o dítì od 10 do 15 let vìku,
d) 2130 Kè, jde-li o nezaopatøené dítì od 15 do 26 let vìku,
e) 2020 Kè u ostatních obèanù
Za èástku potøebnou k zajištìní nezbytných nákladù na domácnost
se považuje
a) 1020 Kè, jde-li o jednotlivce,
b) 1330 Kè, žijí-li v domácnosti dvì osoby,
c) 1650 Kè, žijí-li v domácnosti tøi až ètyøi osoby,
d) 1860 Kè, žije-li v domácnosti pìt nebo více osob.

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 má rodina odùvodnìné vyšší
náklady na domácnost, pøihlíží se i k tìmto nákladùm.

3. rodinám s nezaopatøenými dìtmi mohou být poskytnuty

Jednorázové penìžité nebo vìcné dávky na úhradu mimoøádných
výdajù, které nemohou pokrýt ze svých bìžných pøíjmù. Tyto dávky
nejsou nárokové a záleží na zvážení správního orgánu zda a v jaké
výši dávku poskytne. Poskytnutí dávky není vázáno na splnìní
podmínky sociální potøebnosti.
Mgr.Vladislava Fišerová
ved.odb.sociálních a vnitøních vìcí

Spolková èinnost v Bechyni
Pan prezident Václav Havel ve svém projevu vyslovil obavu o mravní
úpadek našeho národa, pokles humanity, soucítìní mezi lidmi.
V našem státì však existuje množství humanitnì zamìøených
organizací, mezi nì patøí i Bechyòská “Podpùrná jednota
Svépomoc”. Tato organizace navazuje na tradici v roce 1882
založeného “Spolku vojenských vysloužilcù”, pod patronací hrabìte
Alfonze z Paarù. Spolek mìl ve svých stanovách zahrnutu pomoc
všem èlenùm spolku v pøípadì onemocnìní živitele rodiny, èi jeho
úmrtí. Pomoc pøeklenout první mìsíce po tragické události v rodinì.
Naše “Podpùrná jednota Svépomoc Bechynì” má v souèasnosti
126 èlenù. Každý rok poøádá Valnou hromadu, kde hodnotí práci
spolku a plánuje èinnost na další rok. Každoroènì poøádá vánoèní
posezení. Na vánoce a pøi životních jubilejích navštìvují èlenové
spolku své starší èleny, za úèelem pøedání dárkù, nebo nìjaké malé
pozornosti. V pøípadì úmrtí pøispívá jednota na uhrazení pohøebních
výloh. Podpùrná jednota Svépomoc spolupracuje s jinými spolky v
jiných èástech naší republiky. Její èlenská základna se neustále
rozrùstá. Pøípadní zájemci se mohou pøihlásit u pøedsedy spolku
pana Josefa Buriana, nebo jednatelky Vlasty Podlahové. Letošní
Valná hromada se koná 14.3. v 15.00 hodin v restauraci Na Rùžku.

Novinky z MŠ “Jahůdka”

Už je za námi všemi oblíbený karneval. Děti se v ten den proměnily
v princezny, šašky, zvířátka, kuchaře, čertíky a ve veselém
dovádění strávily celé dopoledne.
Jak to dětem slušelo přišel
zdokumentovat pan fotograf.
Masopust je za námi a teď už
se připravujeme na výstavu
dětských prací, která bude v
dubnu v KD pod tradičn ím
názvem “Když si
ruce hrály”.

Informace o èinnosti živnostenského úøadu
Obecní živnostenský úøad je samostatným odborem povìøeného
obecního úøadu a vykonává správu na úseku živností ohlašovacích
volných. Èinnost odboru je zamìøena pøedevším na vydávání
živnostenských oprávnìní. Tuto èinnost vykonává pro 12 spádových
obcí a to: Bechynì, Bøeznice, Èenkov u Bechynì, Èernýšovice,
Dobronice u Bechynì, Haškovcova Lhota, Hodìtín, Hodonice,
Radìtice, Rataje, Sudomìøice u Bechynì a Záhoøí. Dále živnostenský
odbor vede agendu vydávání osvìdèení soukromì hospodaøících
rolníkù a agendu povolování výherních hracích pøístrojù.
Do souèasné doby bylo vydáno 1307 živnostenských oprávnìní a je
registrováno celkem 883 podnikatelù :
- z toho fyzických osob
818
- z toho právnických osob 59
- cizincù
6
Nejvíce zastoupenými živnostmi jsou pøedevším obchodní živnosti,
ubytovací služby, keramická výroba, úèetnictví, lesnické služby atd.

Kam se obrátit, za kolik a jaké živnostenské oprávnìní zvolit
Živnostenské podnikání se øídí zákonem è. 455/91 Sb., ve znìní
pozdìjších pøedpisù. Podle zpùsobu, jakým podnikatel získává
živnostenské oprávnìní, se živnosti dìlí na ohlašovací a koncesované.
l.
Ohlašovací živnosti mohou být provozovány na základì ohlášení
živnostenskému úøadu, ovšem za pøedpokladu, že zákonem
stanovené podmínky jsou splnìny. Oprávnìní provozovat živnost tak
vzniká podáním písemného ohlášení , pøípadnì dnem, který
podnikatel uvede v ohlášení jako den zahájení své podnikatelské
èinnosti.
Živnosti ohlašovací se dále dìlí podle požadavkù na odbornou
zpùsobilost na:
Volné - vydává je Obecní živnostenský úøad Bechynì.
Pro získání živnostenského oprávnìní ani pøi provozování volné
živnosti se nevyžaduje odborná zpùsobilost, ale pokud pøi
provozování živnosti vyplývají pro podnikatele povinnosti ze
zvláštních pøedpisù (napø. obchodní zákoník, zák. na ochranu
spotøebitele, hygienické a bezpeènostní pøedpisy) je podnikatel
povinen je plnit. K získání živnostenského oprávnìní pro živnosti
volné musí být splnìny všeobecné podmínky, èímž se rozumí:
-dosažení vìku 18 let
- zpùsobilost k právním úkonùm (vlastními právními úkony nabývat
práv a zavazovat se)
- bezúhonnost, která se posuzuje podle obsahu výpisu z rejstøíku trestù
(nesmí být statší 6
mìsícù). Formuláø vydává náš úøad nebo matrika MìÚ a zasílá na RT
do Prahy. Pøi ovìøení
údajù na výpisu je nutné mít s sebou obè. prùkaz a rodný list.
Dále musí být pøi ohlášení živnosti uhrazen správní poplatek ve výši
1000,- Kè.
Seznam volných živností není nikde uveden. Jsou to všechny ostatní,
které nejsou taxativnì uvedeny v pøílohách živnostenského zákona.
Øemeslné - jsou uvedeny v pøíloze è. l zák. è. 455/91 Sb. (napø.
kováøství, zámeènictví , zednictví, opravy mot. vozidel, øeznictví
atd.) Vydává je Okresní úøad, živnostenský referát
v Táboøe (budova býv. tabaèky 2.patro).Podmínkou provozování
živnosti je odborná zpùsobilost získaná vyuèením v oboru (v tom
pøípadì se nemusí dokládat praxe) nebo pøíbuzném oboru (dokládá se
praxe l letá v oboru,3 letá v pøíbuzném oboru) anebo mohou mohou
být doklady o vzdìlání nahrazeny 6 letou praxi v oboru. Pokud
ohlašovatel nemá odbornou zpùsobilost, mùže si zvolit odpovìdného
zástupce, který ji splòuje. Dále dokládá výpis RT (v pøípadì odp.
zástupce i on) a uhradí správní poplatek ve výši 1000,- Kè.
Vázané - jsou uvedeny v pøíloze è. 2 zák. è. 455/91 Sb. (napø.
projektová èinnost ve výstavbì, provádìní staveb, horský prùvodce,
psych . poradenství atd.).Vydává je Okresní úøad živnostenský
referát v Táboøe. Odborná zpùsobilost je zpravidla vázána na
zvláštní doklad (napø. osvìdèení, oprávnìní, odborná kvalifikace)
vydaný podnikateli zvláštním orgánem na základì prokázání
urèitých odborných znalostí. Taktéž platí , že pokud ohlašovatel,
nemá odbornou zpùsobilost mùže si zvolit odpovìdného zástupce,
který ji splòuje. Dále dokládá výpis RT (v pøípadì odp. zástupce i on)
a uhradí správní poplatek ve výši 1000,- Kè

2.
Koncesované živnosti mohou být provozovány výhradnì na základì
státního povolení. Oprávnìní provozovat živnost tu vzniká až dnem
doruèení koncesní listiny. Na vydání koncese není právní nárok, její
vydání mùže být pøi existenci zákonných dùvodù žadateli odepøeno.
Jsou uvedeny v pøíloze è. 3 zák. è. 455/91 Sb. (napø. autodoprava,
taxislužba, telekomunikaèní služby, výroba nebezpeèných jedù atd).
Koncese vydává Okresní úøad, živnostenský referát v Táboøe. Jsou to
takové èinnosti, které se svým významem odlišují od bìžných
živností, nebo vyžadují zvláštní odborou kavlifikaci, která je
stanovena pøedpisem uvedeným v pøíloze è. 3,
spolehlivost
podnikatele i odpovìdného zástupce, je-li ustanoven a mnohdy i
spolehlivost jeho zamìstnancù. Spolehlivost se posuzuje ve vztahu k
pøedmìtu podnikání se zøetelem na ochranu života, zdraví,
majektových a jiných práv osob a veøejných zájmù. Dále mùže
živnostenský úøad stanovit podnikateli pro provozování živnosti
konkrétní podmínky, které vychází ze stanoviska orgánù vyjadøujícího
se k žádosti o koncesi nebo ze zvláštních pøedpisù. Za vydání
koncesní listiny se uhradí správní poplatek 2000,- Kè.
Nìkteré další nejèastìji vybírané správní poplatky za jednotlivé
úkony v souvislosti se zmìnami na živ. listu jsou:
za zmìnu živnostenského listu nebo koncesní listiny
500,- Kè
za zmìnu osobních údajù (napø. jména, pøíjmení, bydlištì)
100,- Kè
za zrušení živ. oprávnìní
150,- Kè
Ještì nìkolik informací k provozovnám. Novela živ. zákona k 1. 1.
1996 pøinesla novou úpravu. Jelikož se v praxi neosvìdèilo
rozlišování mezi pojmy „provozovna hlavní , vedlejší a další“, byly ze
zákona vypuštìny a ponechán jen pojem „provozovna“. Pro úèely
živnostenského zákona se za provozovnu považují i stánky vèetnì
mobilních a obdobná jiná zaøízení sloužící k stánkovému prodeji.
Podnikatel mùže provozovat živnosti v nìkolika provozovnách
souèasnì. Zákon mu však klade povinnost oznámit písemnì
živnostenskému úøadu podle sídla nebo místa podnikání zøízení
provozovny a živnostenskému úøadu, v jehož územní pùsobnosti se
provozovna nachází, zahájení a ukonèení provozování živnosti. Na
toto mnoho podnikatelù zapomíná, za což jim mùže být uložena
pokuta až do výše 50 000,- Kè. Provozovny jsou živ. úøadem pouze
evidovány, neuvádí se na živnostenském listu a tudíž není tento úkon
zpoplatnìn. Dále je podnikatel pøímo odpovìdný za zpùsobilost
provozovny k provozování té které živnosti (napø. zpùsobilost podle
stavebních pøedpisù, pøedpisù o bezpeènosti práce, hygienických a
ochranì životního prostøedí atd.) a samozøejmì musí být oznaèena v
souladu s § 31 živ. zák. (tj. musí být zvenèí trvale a viditelnì oznaèena
obchodním jménem a identifikaèním èíslem). Toto se vztahuje na
každou provozovnu. Ty, které jsou urèeny pro prodej zboží nebo
poskytování služeb, musí být navíc oznaèeny jménem a pøíjmením
osoby odpovìdné za chod provozovny a prodejní dobou.
Jana Horová
vedoucí živnostenského odboru

Mìstský úøad upozoròuje majitele psù,
že poplatek ze psa na rok 1998 je možno
zaplatit hotovì na finanèním odboru
mìstského úøadu. Poplatek je splatný
d o 31 .bøez na 1998. Zár oveò
upozoròujeme vlastníky psù, kteøí
nemají psa pøihlášeného v evidenci
mìstského úøadu, že podle vyhlášky
mìsta Bechynì mají povinnost ohlásit
tuto skuteènost do 15 dnù ode dne
vzniku poplatkové povinnosti. Pokud
majitel psa nepøihlásí, dopouští se
pøestupku, za který je možno uložit
penìžitou pokutu.

Kulturní dùm

BECHYŇSKÝ

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

e-mail: kdbech@mbox.vol.cz

BØEZEN 1998
VÝSTAVA
4.3.1998 - 22.3.1998 / Výstavní síň KD / Vstup : 5,- Kč

KLAUZURNÍ PRÁCE STUDENTŮ SPŠK

Vernisáž : 4.3. 1998 od 17.00 hodin
Otevřeno : Po - Pá : 15.00 - 17.00 hodin , So - Ne : 14.00 - 17.00
hodin
30.3.1998 - 8.4.1998 / Výstavní síň KD / Vstup : 5,- Kč

SOUTÌŽ
Do únorové soutìže se pøihlásili dva soutìžící. Pouze
jeden poznal známého malíøe Pabla Picassa.
Vìcnou cenu obdrží pan

Josef Hapatyka , Písecká 755 , Bechynì.

VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vernisáž : 30.3. 1998 od 17.00 hodin
Otevřeno : Po - Pá : 15.00 - 17.00 hodin , So - Ne : 14.00 - 17.00
hodin

ASTROVEÈER

3.3.1998 / 19.00 hodin / Malý sál KD / Vstup : 30,- Kč
- Rudolf Pitra - známý
psychotronik a léčitel z Jablonce n.Nisou vám pomůže přijít na
kloub různým nemocem a neduhům vašeho těla.
*Život před životem * Reinkarnace * Astrální únik z těla *
Tajemno a magie*

STRACH Z NEZNÁMA - I

PRO DÌTI

7.3.1998 / 15.00 hodin / Velký sál KD / Vstup : 20,- Kč

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ - Vítkovo divadlo
Hosín
Divadelní pohádka pro nejmenší diváky.
14.3.1998 / 14.00 hodin / Velký sál KD / Vstup : 15,- Kč

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE

Odpoledne plné zábavy a tance. Soutěž o nejlepší masku.

DIVADLO

18.3.1998 / 19.30 hodin /Velký sál KD/ Vstup : 28,- Kč

ZE ŽIVOTA HMYZU - Bratři Čapkové

Ochotnický soubor Divadla O. Nedbala v Táboře nastudoval
k svému 140. výročí založení alegorickou komedii Bratří
Čapků Ze života hmyzu.
Režie : Tomáš Pexa , František Kouba a Ing. František Hnojna
Hrají : Členové ochotnického divadelního souboru v Táboře

ODPOVĚĎ NA HÁDANKU

PLES
21.3. 1998 / 20.00 hodin / Prostory KD
MATURITNÍ PLES SPŠK

PØEHLÍDKA

27.3. 1998 a 28.3. 1998 / Prostory KD

BECHYŇSKÉ JARO

Jihočeská regionální přehlídka
dětských
loutkářských a recitačních kolektivů.

divadelních ,

Jméno a věk

DISKOTÉKY

20.00 hodin / Prostory KD / Vstupné : 40,- Kč
7.3. 1998

Adresa

VÝZVA
Kulturní dùm Bechynì pøipravuje výstavu velikonoèních
kraslic, pomlázek a rùzných velikonoèních ozdob, která se
bude konat ve výstavní síni KD od 10.4. do 17.4. Nejlepší
vystavené vlastní výrobky budou odmìnìny. Po
ukonèení výstavy budou exponáty vráceny. Prosíme
všechny, kteøí jsou ochotni zapùjèit výrobky s velikonoèní
tematikou, aby se pøihlásili v kanceláøi KD do 27.3.98.
Pøedem dìkujeme obèanùm za spolupráci.

PØIPRAVUJEME NA DUBEN
Školní představení divadla DRAK Hradec
Králové "O Smolíčkovi"
Pohádku - Divadélko KOS České Budějovice
"Kuba a čarodějnice"
KUMNYE
Ples Pivní perutě
Bechyňský slet čarodějnic

REKORD
který pøimìl k zamyšlení
Kulturní dùm zaznamenal rekord. Zájem, který
bechyòští projevili o svéráznou Dvoøákovu úpravu
Gogolova Revizora, pøedèil všechna oèekávání. Již týden
pøed pøedstavením bylo vyprodáno. Pracovníci KD do
poslední chvíle hledali volná místa a židle, aby nebývalý
zájem svých spoluobèanù o divadelní pøedstavení
uspokojili. Témìø se jim to povedlo. Pøedstavení SPASTE
DUŠE - REVIZOR
v Bechyni vidìlo dobrých 400
spokojených divákù.
Pøi excelentním komickém šou Josefa Dvoøáka jsem si
vzpomnìl na dvì, nedávno v Bechyni odehraná
pøedstavení, pøi kterých také tekly slzy smíchu po tváøích.
Byla to -kupodivu- pøedstavení amatérských divadelních
souborù, které se zúèastnili BECHYÒSKÉHO PERLENÍ.
USEKNUTÉ UCHO divadla hudby z Nymburka je èeská
novinka, kterou režisér Jan Strejcovský inscenoval jako
ponìkud nepovedené divadlo ponìkud nepovedených
ochotníkù. Zkušený soubor pøesnì naplnil komediální
formu, kterou mu režisér nabídl a vytvoøil inscenaci plnou
povedených komediálních situací a zápletek.
Jiskøivý dialog Lva Birinského v grotesce o poèátcích
revoluce v Rusku MUMRAJ (1912) vedl režiséry Zdeòka
Krásenského a Borise Doèekala, uèitele Jihlavského
gymnázia, ale pøedevším jejich žáky (Divadelní sdružení
Hobit),
k pøekrásným divadelním nápadùm a gegùm,
které dvì proøídlé øady divákù odmìòovaly salvami smíchu
a spontánním potleskem.
Když jsem, smíchy uslzen, trochu litoval své
spoluobèany, že pøišli (tím, že nepøišli) o fantastický zážitek
plný dobré nálady, musel jsem uznat, že PERLENÍ
obsahovalo i hry pro diváka podstatnì tìžší a nároènìjší.
Byla to napøíklad inscenace hry PASTIÈKA (Divadlo v
Soukolí - Havíøov), za kterou Markéta Bláhová dostala v
r.1996 druhou cenu Alfréda Radoka; Bylo to absurdní
drama S.I. Witkiewicze BLÁZEN A JEPTIŠKA (Divadlo
Vepøové výpeèky - Varnsdorf); Bylo to nakonec i
pøedstavení Luïka Andresky JEN HRA (Divadlo (bez
záruky) Praha). Jedinou pohádku pøehlídky ÈÁRY BÁBY
COTKYTLE aneb TØI ZLATÉ ZUBY DÌDA VŠEVÌDA hrál
DS Prácheòská scéna z Písku v Bechyni v krátké dobì již
podruhé, takže i zde nebylo divákù pøíliš.
Závìrem chci bechyòské spoluobèany upozornit, že
divadelní akce, které ve spolupráci
s OS Tatrmani, za vydatné pomoci MK ÈR, OÚ v Táboøe,
Open Society Fund, PROHELVETIA Ost/West a mnoha
místních podnikù a podnikatelù mìsto Bechynì
prostøednictvím svého Kulturního domu organizuje, jsou
vždy maximálnì pouze zpùli vìnované hledání nových
výrazových prostøedkù. Druhá pùle souborù, které se
divadelních pøehlídek v Bechyni zúèastní, pøichází s
pøedstaveními, která jsou divácky lehce pøístupná a lehce
stravitelná.
Ano, je to jako s jídlem.
Milý spotøebitel si musí umìt vybrat.
Av Bechyni z èeho vybírat je!
A rozhodnì z vyšší kvality, než z odpadky naplnìné
televizní popelnice.
Dobrou chu Vám pøeje
Josef Brùèek

Z policejního deníku

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA BØEZEN 1997
1.neděle / 20.00 hodin / Vstupné: 35,- Kč / 110 minut

TAJNÝ AGENT JACK T.

To nejlepší ze Stevena Seagala v novém akčním filmu.
2.pondělí , 3.úterý / 20.00 hodin / Vstupné: 30,- Kč / 120 minut

NEBEZPEČNÁ RYCHLOST 2 : ZÁSAH

Bomba na lodi je odjištěna , hra nervů začíná...
5.čtvrtek , 6.pátek / 20.00 hodin / Vstupné: 35,- Kč / 85 minut

BEAN

Mr. Bean v Americe? Nejhorší noční můra všech dob!
7.sobota , 8. neděle / 20.00 hodin / Vstupné: 35,- Kč / 110 minut

ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ

Slavný agent 007 opět v podání Pierce Brosnana.
9. pondělí , 10. úterý / 20.00 hodin / Vstupné : 31,- Kč / 121 minut

PŘEDMĚSTÍ

Staré předměstí , láska , sex , alkohol a zrada. A zase ráno
dalšího obyčejného dne...
12. čtvrtek / 20.00 hodin / Vstupné : 33,- Kč / 138 minut

TVÁŘÍ V TVÁŘ

Akční thriller s J.Travoltou a N.Cagem v hlavních rolích.
13.pátek , 14. sobota / 20.00 hodin / Vstupné : 37,- Kč / 110 minut

MUŽ , KTERÝ VĚDĚL PŘÍLIŠ MÁLO

Americká komedie s Billem Murrayem v hlavní roli o nepravém
tajném agentovi v Londýně.
15.neděle / 17.00 hodin / Vstupné : 10,- Kč / 64 minut

JABLOŇOVÁ PANNA

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky
15.neděle , 16.pondělí / 20.00 hodin / Vstupné : 31,- Kč / 99 minut

TWIN TOWN

Úspěšná černá komedie ze života mladých lidí dnešní Anglie.
17.úterý / 20.00 hodin / Vstupné : 31,- Kč / 136 minut

SKÁLA

S. Connery a N. Cage v hl. rolích akčního thrilleru.
19.čtvrtek , 20.pátek / 20.00 hodin / Vstupné : 36,- Kč / 126 minut

PÁTÝ ELEMENT

Bruce Willis , Milla Jovovichová a Gary Oldman v hl. rolích.
21.sobota , 22.neděle / 20.00 hodin / Vstupné : 33,- Kč / 105 minut

SVATBA MÉHO NEJLEPŠÍHO PŘÍTELE

Komedie s J.Robertsovou v hl. roli.
23.pondělí , 24.úterý / 20.00 hodin / Vstupné . 33,- Kč / 124 minut

AIR FORCE ONE

Harrison Ford, Gary Oldman a Glenn Closeová ve strhující podívané.
26.čtvrtek / 20.00 hodin / Vstupné . 35,- Kč / 150 minut

CONTACT

Jodie Fosterová porozumí poselství mimozemských civilizací.
27.pátek-20.00hod.,28.sobota-15.00 a 20.00hod./Vstup:65,-Kč /194 min.

TITANIC

Největší milostný příběh na pozadí nejproslulejší katastrofy století.
Nic na světě je nemohlo rozdělit....
29.neděle , 30.pondělí / 20.00 hodin /Vstupné :35,- Kč / 125 minut

U - TURN
Sex , vražda , zrada. Všechno , kvůli čemu stojí za to žít. Proklatě
černá komedie režiséra Olivera Stonea .
31.úterý / 20.00 hodin / Vstupné : 31,- Kč / 87 minut

Z trestných èinù krádeže a neoprávnìné držení platební karty je trestnì stíhán
obèan z Prahy. Jmenovaný na ubytovnì odcizil svému spolubydlícímu
platební kartu Èeské spoøitelny a v bankomatech postupnì bìhem týdne
vybral z úètu poškozeného èástku 34.OOO,- Kè. Vybrání finanèních
prostøedkù umožnil svou nedbalostí i poškozený, který mìl u platební
karty pøiložen identifikaèní kód - PIN. Podvody se nevyplatily mnohokrát
trestanému recividistovi z Chabaøovic u Teplic. Podvidník se ubytoval v
Hotelu U draka v Bechyni na základì Potvrzení o ztrátì OP, které si nechal
vystav it v Pelhøi movì na da ta j inéh o o bèana.

MIKROKOSMOS

V hotelu odcizil televizi a další vybavení hotelu. Na základì vyhlášení pátrání
byl týž den zadržen ve Volyni, kde se již snažil podvést dalšího majitele
hotelu. Recidivista byl ihned dodán do výkonu trestu, kde si bude
odpykávat trest odnìtí svobody nepodmínìnì v dobì trvání 6,5 roku pro další
závažnou pøedchozí majetkovou trestnou èinnost.
V noci z 18. na 19.2.98 se vloupal dosud nezjištìný pachatel do prodejního
stánku Na Libuši. Ze stánku byly odcizeny potraviny v hodnotì 500,- Kè.
Žádáme obèany, aby v pøípadì pohybu podezøelých osob zejména v
noèní dobì v okolí prodejních objektù a na parkovištích onformovali Policii
na linku 158 a pomohli tak k ochranì majetku spoluobèanù a nìkdy i
svého majetku.

Zprávy z radnice
V souladu s vyhláškou MŠMT,kterou se zvyšuje finanèní normativ
na nákup potravin, došlo s úèinností od 1.1.1998 k navýšení
stravného v MŠ a v ZŠ
Celodenní stava v MŠ pøijde na 20,-Kè ,polodenní 16,-Kè a strava
bez obìda a svaèiny 5,30,-Kè. V ZŠ stojí obìd pro dìti 1 až 4
roèníkù 16,50,-Kè , 5 až 9 roèníkù 17,-Kè.
MR doporuèila pøedložit na jednání mìstského zastupitelstva návrh
na schválení bezúplatného pøevodu od Okresního úøadu Tábor na
mìsto Bechynì nemovitosti èp.822 ( sídlo hasièù ) vèetnì pozemku
, pozemku o výmìøe 150 m2 ( Táborka ) a budovu ,kterou
vÊsouèasné dobì užívá ÈRS.
Rada rovnìž projednala a doporuèila k schválení mìskému
zastupitelstvu dodatek k vyhlášce o udržování a poøádku a èistotì
ve mìstì. Dodatek se týká problematiky autovrakù a mìl by pøispìt
pøedevším ke zkrácení doby jejich likvidace,jak je novì upraveno v
zákonì o pozemních komunikacích.Dùležitým pøedkládaným
dokumentem do MZ je návrh vyhlášky o nakládaní s komunálním a
se stavebním odpadem a vyhláška o veøejném poøádku a èistotì v
oblasti povodí øeky Lužnice. Ke zmìnì dojde i v místních
poplatcích za užívání veøejného prostranství k umístìní prodejních
stánkù a pøedevším místního poplatku za provozovaný výherní
hrací pøístroj. Poplatek z hracích automatù je možné upravit v
rozpìtí 5 až 20 tisíc Kè za 3 mìsíce. Všechny tyto vyhlášky budou
projednávány a pøípadnì schvalovány 4.3. 1998 mìstským
zastupitelstvem.
Se znìním novì schválených vyhlášek se obèané budou moci
postupnì seznámit v následující vydáních mìstského zpravodaje.
Od 1.3. 1998 dochází k navýšení nájemného z nebytových prostor,
které pronajímá mìsto. 30 % zvýšení se však týká pouze tìch,kteøí
nemají trvalé bydlištì pøípadnì sídlo firmy v Bechyni.
V zájmu zachování lékaøské pohotovosti v Bechyni schválila rada
èásteènou úhradu této služby. Mìsto bude nadále usilovat o
zachování této služby ve mìstì.
V letošním roce byly zahájeny práce na zpracování územního
plánu sídelního útvaru Bechynì. O postupu prací byla na svém
jednání informována komise stavební a komise dopravy a ŽP.
V souèasné dobì jsou shromažïovány
podklady pro jeho
zpracování. Následnì bude územní plán zadán na základì
výbìrového øízení.

Tisková zpráva ČEZ, a.s.
Anonymní hrozbu vyšetřuje Policie ČR
V úterý 3.2.1998 v odpoledních hodinách byl na sekretariát
střediska ochrany JE Temelín doručen anonymní dopis obsahující
hrozbu poškození stavby. Ve věci řešení hrozby byl okamžitě svolán
Havarijní štáb ČEZ - ETE. Mimořádná událost byla neprodleně
oznámena Policii ČR, která zahájila vyšetřování celé události. Pro
zajištění fyzické ochrany byla ze strany ČEZ - ETE přijata
odpovídající o patření. Veškeré činnosti, související s anonymní
hrozbou poškození stavby jsou řízeny Havarijním štábem.
Ing.Milan Nebesář
tiskový mluvčí JE Temelín

Když se øekne knihovna ….
Vejde pán do dveøí s oznaèením Mìstská knihovna. Pozdraví, projde se mezi regály a
otáže se: “Paní máte tady òáký knížky?” Co oèekával, co chtìl, jak byl zklamán?
“Òáký“ knížky máme, ale nesplnily jsme jakousi pøedstavu, a proto MìK v Bechyni
vyhlašuje literární soutìž pro všechnyvìkové kategorie s názvem:

Když se øekne knihovna.
Co vás napadne, co vy oèekáváte, jaká byla vaše setkání s knihou, knihovnou? Svá
zamyšlení odevzdejte nejpozdìji do 30.8.1998 v MìK. Nejlepší práce budou v rámci
Týdne knihoven(19.10 - 25.10) vystaveny v knihovnì a autor té, která dostane nejvíce
hlasù, získá ne ledajakou cenu - èestné èlenství v MìK na rok 1999 a knihu! Tìšíme se
na Vaše práce. Pište, pište, pište!

Když se øekne knihovna …
Jana Hlaváèová

Jestli jsem nìkdy chodila do knihovny? Já chodím do knihovny èím dál víc, protože
knížky jsou teï strašnì drahé, takže všechny, které bych chtìla, si nemohu kupovat.
Zrovna se specializuju na Zweiga. Myslím, že mocní by teï mìli knihovnám pøát vždy jak to teï mají dìlat takoví dùchodci … A takyaby národ úplnì nezblbnul.

Byl život v Bechyni ochromen?
Zaèátkem února pronikla do éteru prostøednictvím sdìlovacích
prostøedkù zpráva o salmonele v Bechyni.
Nafouknutá bublina ohromných rozmìrù.
Pøitom se jednalo o onemocnìní prokázané u 8 žákù. Ostatní dìti s
podobnými pøíznaky byly ihned zaøazeny mezi salmonely, aèkoli
se již v pøedcházejícím období vyskytovalo mezi dìtmi horeènaté
prùjmové onemocnìní.
Všechna vina se hodila na školní jídelnu.
Salmonela byla “zjištìna” nikoliv podle výsledkù mikrobiologické
laboratoøe (vzorky jídel byly negativní), ale podle jídelníèku,
protože je to nejjednodušší, než hledat další možné ohnisko
nákazy. Vzhledem k tomu, že se v jídelnì vaøí v prùmìru 760
obìdù dennì, je záhadou, proè onemocnìla jen malá skupina
strávníkù, proè neonemocnìly pøedevším kuchaøky, které pøijdou
do styku s potravinami i s uvaøeným jídlem nejdøíve. Proè
neonemocnìli cizí strávníci a dùchodci, kteøí si jídlo odnášejí domù
a tam znovu ohøívají?
Zásadnì nesouhlasíme se závìrem, který vyplynul nikoliv ze
šetøení, ale z domnìnky.
Je snadné nìkoho obvinit neoprávnìnì, ale tìžší je nechat bublinu,
která narostla do ohromných rozmìrù bez dùkazu, splasknout.
To má být odmìna za svìdomitou práci kuchaøek?
Pøedevším ony jako matky mají zájem, aby jídlo bylo chutné,
nezávadné, aby se dìti najedly a nebyly nemocné.
I. Smutná, vedoucí školní jídelny

Tisková zpráva ČEZ, a.s.
Informace o Temelíně jsou k dispozici každému, kdo o ně
projeví zájem.
Na podzim minulého roku jsme informovali instituce i veřejnost, že
byla v areálu Jaderné elektrárny Temelín od 1. září 1997 otevřena
místnost, v níž je shromážděno 15 aktuálních studií o vlivu
elektrárny na životní prostředí. Zájem o seznámení se s těmito
materiály byl ze strany veřejnosti minimální (dosud 3 zájemci),
stejně jako o výsledky státního úkolu “Výzkum vlivu Jaderné
elektrárny Temelín na hydrosféru a další složky životního prostředí”,
které byly taktéž od 1.září k dispozici v čítárně Výzkumného ústavu
vodohospodářského T.G.Masaryka v Praze. Přesto ČEZ, a.s.
přistoupil k dalšímu kroku a projednal se Státním úřadem pro
jadernou bezpečnost (SÚJB) zpřístup nění dalších informací. Jedná
se o informace týkající se bezpečnosti Jaderné elektrárny Temelín.
Od začátku ledna 1998 jsou v jejím informačním středisku k
nahlédnutí nejen výše uvedené studie o vlivu elektrárny na životní
pros tředí, ale i jednotlivé d íly základního bezpečnostního
dokumentu Jaderné elektrárny Temelín - dodatku Předběžné
bezpečnostní zprávy. Zveřejněny nemohou být ty části dodatku,
které jsou předmětem obchodního tajemství, know-how, anebo mají
vztah k zajištění fyzické ochrany elektrárny. Celý dodatek v
současné době prochází připomínkováním SÚJB a konečnou
podobu bude mít bezpečnostní dokumentace až v Předprovozní
bezpečnostní zprávě. Ta bude půl roku před zavezením paliva do
reaktoru předložena odborníkům z SÚJB a poté i veřejnosti, za
stejných podmínek jako dodatek Předběžné bezpečnostní zprávy. S
materiály, shromážděnými v informačním středisku Jaderné
elektrárny Temelín, se může seznámit každý občan. Stačí předchozí
telefonická domluva s pracovníky odboru komunikace JE Temelín
na tel. č. 0334/782639.
Ing.Milan Nebesář
tiskový mluvčí JE Temelín

Nové ceny za svoz odpadu

Mìstská rada schválila navýšení ceny popelnic o 10% nárùst
oproti roku 1997:

Cena popelnice pro soukromé osoby
Cena popelnice pro podnikatele
Cena kontejneru pro nájemní domy
Cena kontejneru pro podnikatele
Cena známky za jedn. svoz - soukr.osoby
Cena známky za jedn. svoz - podnikatelé

830 Kè
1300 Kè
9200 Kè
10300 Kè
44 Kè
54 Kè

...Vážení spoluobèané
(dokonèení ze str.2)

neholduji a nic na tom nezmìní ani Vaše pochybovaènost, když
vzápìtí píšete, jak jste mnohokrát vidìl auto mìst. úøadu a úøedníka
kupovat velké množství alkoholu. Pro koho? Na to Vám odpovím.
Nenakupujeme velké množství alkoholu, ale nakupuje se alkohol spolu
s pohoštìním pro úèely pohoštìní a pøípitku pøi akcích napø. Divadelní
Bechynì a Jihoèeský hudební festival apod., kdy si zástupci a úèastníci
tìchto akcí velmi pochvalují pøijetí u starosty, spoleèné posezení a pøi
tom hledání dalších možností jak zlepšit a zatraktivnit kulturní akce v
našem mìstì. Mohu øíci, že se setkáváme se špièkovými svìtovými
umìlci napø. z USA, Španìlska, Francie, Nìmecka, Izraele, Ruska …
kdy toto posezení a pohoštìní je pro tyto význaèné umìlce (spolu s
dárkem - upomínkou na mìsto - vìtšinou nìjaká keramika) naším
podìkováním za jejich vystoupení, které ve vìtšinì pøípadù je
bezplatné. Toto je také náš vklad k rozvoji kultury a cestovního ruchu.
Všechny nákupy pohoštìní vèetnì dárkù z keramiky jsou placeny z
rozpoètu mìsta. Pane Macharte, když mi chcete dìlat mravokárce a já
souhlasím s tím, že si má zamést nejprv každý pøed svým prahem, co
kdybyste vy pojal za svojí mravní a morální povinnost a byt, který Vám
byl pøidìlen pro Vaše bydlení a v souèasné dobì v nìm nebydlíte, ale
Vy jej pronajímáte, jste vrátil mìstu a mìsto jej mohlo øádnì pøidìlit
dalšímu zájemci? To víte, v pronajímání pøidìleného bytu já Vás
podporovat nebudu. Stejnì tak jsem nepodpoøil Vaše úsilí o
odkoupení èásti pozemku veøejného prostranství - námìstí. A aby
spoluobèané vìdìli, jakým Vaším snahám musíme èelit, objasòuji: pan
Machart se dopisem ze dne 11.11.1997 obrátil na mìsto se žádostí o
bezúplatné pøevedení pozemku, nebo jeho odkoupení za symbolickou
cenu, který je pøilehlý k domu èp. 142, jehož je vlastníkem. Svoji
žádost mimo jiné odùvodòuje neshodami s pí. Habešovou - cituji: “Pro
mne je situace velice nepøíjemná a boj s takovým šlendriánem jaký
paní Habešová vytváøí, je už dokonce nad mé síly.” A protože mu
mìstské zastupitelstvo pozemek neprodalo, dopisem 19.1.1998 se
podivuje nad postojem a jednáním pøedevším zastupitelstva. Nyní
obèané posuïte sami, kdo obhajuje, a to nezištnì, zájmy mìsta pøed
takovýmito požadavky, a jak by asi vypadalo, kdybychom mìli
rozprodávat èásti námìstí. Pane Macharte, toto jen krátce k Vašemu
otevøenému dopisu a to neuvádím Vaše dopisy z pøedcházejících let,
kdy jste dle Vašich pøedstav chtìl z èásti muzea udìlat hospodu apod.
Po všech takovýchto zamítnutích je mi jasné, že stoupám ve Vaší
“oblibì”. A jsem pro Vás veliká pøekážka pøi uskuteèòování Vašich
osobních zájmù. Víte, pane Macharte (teï se opìt pochválím), já mám
totiž i v tomto proti Vám výhodu. Já jsem od mìsta žádné pozemky,
nemovitosti èi byty nezískal, a to ani pro sebe, pro svoji rodinu nebo
nejbližší pøíbuzné. Vám, vážení spoluobèané, musím sdìlit, že je pro
mì velmi nepøíjemné èelit a odepisovat na to co všechno se snáší na
mojí hlavu. Ono to èasovì ani obsahovì nejde na vše reagovat, proto
budu reagovat tak, abych Vám podal pravdivé a doložitelné
skuteènosti. Vše o èem píši, je na mìstském úøadì uloženo k
nahlédnutí èi pøeètení. Všem, kteøí jste doèetli tyto øádky, dìkuji za Vaši
trpìlivost a ubezpeèuji Vás, že i nadále zústávám optimistou v práci pro
naše mìsto.

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

Jan Charypar, starosta mìsta

VETERINÁRNÍ AMBULANCE
MALÝCH ZVÍØAT
U nádraží 610
MVDr. Eva ROUSEKOVÁ
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:
Ne:

ORDINAČNÍ HODINY :
15.00-19.00
9:00-12.00
15:00-19:00
15:00-19:00
9:00-12:00
15:00-19:00
15:00-19:00
14:00-17:00

Tel. 0603-253343
Privat: 0361-811445

ZHUBNOUT ZDRAVĚ

Už jste se pokoušeli zhubnout bez
úspěchu? Zkusíme Vám pomoci.
Nabízíme Vám program vyvážené
kaloricky regulované výživy.
Nebudete-li spokojeni, vrátíme Vám
Vaše peníze.

INFORMACE:

Šárka Čermáková
Písecká 919, Bechyně
tel. 0361/811785
po - pá 8-11 hod.
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