BECHYŇSKÝ

DUBEN 1998
Høbitovní kostel sv. Michala

Severnì od mìsta pøed hradbami – ranì barok., postav. V l. 1667 – 70
nákladem Jana Norberta ze Šternberka; autorem stavby patrnì A.de Alfieri
/èinný v Týnì n. Vlt./.
Centrální, kruh., s vých. pùlkruh. presbytáøem, jemuž na záp. stranì
odpovídá prostor kruchty, na sev. a již. stranì presbytáøe dva pìtiboké
pøístavky, v jednom z nich sakristie. Záp. prùèelí rovné, s rustikovanými
pilastry na nárožích, vyvrcholeno volutovým nástavcem s trojúhel. štítem;
po stranách nástavce dvì nízké hranol. vìžièky; v tympanonu vstup. portálu
kartuš se šternberskou osmicípou hvìzdou. Vnìjší stìny kaple a boè.
pøístavkù èlenìny lizénovými rámci. – Loï sklen. kupolí na pendentivech s
lucernou; na pendentivech støídmá štuk. výzdoba, pod kupolí obíhá øímsa se
zuboøezem, v boè. stìnì lodi dvì pùlkruh. okna; presbytáø, kruchta,
podkruchtí i oba boè. pìtiboké prostory sklen. tøemi kápìmi na pásech. –
Zaøízení : barok. /v l. 1884 – 85 silnì obnov. a dodány nové oltáø. obrazy/:
hlavní oltáø sv. Michala, pùv. bohatá portálová architektura; dva protìjškové
boè. oltáøe sv. Floriána aRozálie a kazatelna; po stranáchboè. oltáøù v nikách
s mušlemi sochy sv. Jana Køt., Jana Nep., Josefa a sv.biskupa z 3. ètvrti 17.
stol.
Tak píší o kostelu sv. Michala pracovníci Akademie vìd v
publikaci Umìlecké památky Èech 1 / A/J /Academie, Praha
1977 Vydání 1., str. 47 – 48. V našem povìdomí má však úplnì
jiné místo. Vnímáme jej jako bìžnou souèást prostøedí, ve kterém
žijeme. Jeho minulý stav nás nenabádal pøistupovat k nìmu s
úctou a pokorou, která mu bezpochyby pøísluší. Nejen jemu, ale i
dalším bechyòským památkám. Zøejmì je považujeme za
samozøejmé, trvalé, nemìnné a èasto i nepotøebné. Nebo v nás
zbylo ještì pøíliš mnoho z uèení onìch tøí vousatých pánù, jejichž
rùznì deformovanými myšlenkami se ohánìli a ještì ohánìjí ve
jménu “spravedlivého spoleèenského zøízení“ ti, kterým mnohé
skuteèné hodnoty sloužily za zavrženíhodné symboly “pøežitých
systémù” . Umìlecké památky, tradice, historické a kulturní
souvislosti mnoha míst i zvykù jako takové však symboly nejsou.
Zaøazují nás všechny do kontextu dìjin, ve kterých všichni - a
chceme èi ne – žijeme a podle pøístupu k nim jsme zpìtnì
kulturním svìtem hodnoceni.
Celková oprava kostela sv. Michala mìsto jistì stála a ještì
bude stát hodnì penìz. Pøesto mám pocit, že touto opravou
splácíme pouze nepatrnou èást dluhu z celkové kulturnì historické devastace
naší zemì za léta snad již minulá.
Rekonstrukce této bechyòské památky by mohla
pøinést
našemu mìstu nìco víc než pouhý materiální zisk . Tento
specificky zajímavý vnitøní prostor/ akusticky i architektonicky/ se
má stát místem pro mimoøádná setkání s umìním hudebním,
výtvarným, dramatickým.
Tato doba je tak trochu nakažena symptomy zavrhování,
sobeckosti a ublíženosti. Snad každý máme v naší tìžce se
rodící demokratické spoleènosti tendence osvojovat si právo
rozhodovací, víme jak by to mìlo vypadat , jak to udìlat lépe.
Ale …Zkusme si na chvíli pøipustit, že lidé pracující v takových
institucích jako je Národní galerie, Èeská hudební spoleènost,
nebo na vysokých školách jako je Hudební akademie muzických
umìní, Akademie výtvarných umìní, Divadelní akademie
muzických umìní, jsou odborníci, profesionálové. Sami k nám
jezdí rádi.Vahou své osobnosti již nìkolik let pøivážejí do našeho
mìsta výbìr toho nejlepšího z celého svìta. Jenom adekvátní
prostory pro tyto mimoøádné prezentace byly nìkdy více než
skromné. Snad již v dohledné dobì bude mìsto Bechynì moci
nabídnout pro tato vzácná setkání prostory více než
reprezentativní. A i kdyby to, co bude tento prostor nabízet,
neoslovilo mnoho obyvatel našeho mìsta, pak alespoò
souèasná rekonstrukce vrací této stavbì naši pozornost, obdiv,
úctu. Léta trvající devastace se nedá napravit naráz.
PaedDr. Jan Svoboda, øeditel ZUŠ
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Bechynì v dobì husitské revoluce
(k historii dobývání mìsta husitskými vojsky)

Souèasná doba nepøeje pøíliš zájmovým aktivitám, a to tím spíše, jsou-li tyto iniciativy neplacené èi
dokonce vyžadují po èlovìku “dát nìco ze svého”. O to více by každá snaha pøipravit dobrovolnì
nìco pro druhé a zejména pro dìti, jimž nedostatek možností smysluplného využití volného èasu
otevírá cestu k nejrùznìjším druhùm "zábavy", má být cenìna a hlavnì podporována. V našem
mìstì existuje skupina nadšencù, kteøí nelitují svého èasu a prostøedkù, a jejich pøièinìním se
zaèíná rodit akce, navazující na døívìjší “Dobývání hradu Dobronice”. Jelikož pøipravované klání
je motivováno dobýváním Bechynì táborskými vojsky v 1.polovinì 15.století, má tento èlánek
podat informaci o historii tìchto bojùa o místìBechynì v dìjinách husitské revoluce.
Když po smrti Jana Husa zaèala v Èechách probíhat mohutná vlna nepokojù, jedním z center se
stalo okolí Bechynì, i pøes odpor majitele panství Jindøicha Lefla z Lažan. Jeden z nejvìtších táborù
lidu, na kterém probíhalo kázání a bohoslužby dle rodících se zásad kališnictví a kde kazatelé
seznamovali lid s myšlenkami velkého Mistra, se konalo na vrchu Burkovák na Bechyòsku. Setkání
bylo rozhodující pro další vývoj revoluce, došlo zde k jednání vùdèích postav hnutí a byl zde
dohodnut další postup. Samotné naše mìsto však po odchodu prohusitsky smýšlejících obyvatel
zùstalo na stranì katolické protihusitské skupiny v èele s mocným Oldøichem z Rožmberka.
Bechynì se stala nepohodlnou táborským husitùm, kteøí se postupnì snažili zajistit bezpeènost
svého budovaného centra. K první pøímé vojenské akci došlo brzy po pøíchodu hejtmana Jana
Hvìzdy z Vícemilic, zvaného Bzdinka, na Tábor v polovinì roku 1422. Tehdy byla Bechynì na
základì dohody mezi jejím vlastníkem a Oldøichem z Rožmberka nejsevernìjším správním
støediskem rožmberského panství. Podle téže dohody byla hájena spoleènou posádkou pod
vedením Jana Leskovce. V létì roku 1422 (nìkdy se uvádí 26.èervenec) oblehli táboøi Bechyni.
Mìsto bylo dobyto - dle nìkterých badatelù zradou, hrad odolal. Mezi prvními do mìsta vpadl
velitel Jan Hvìzda a s ním Pøibík Tluksa z Kamene. Husité vypálili mìsto i klášter (stopy požáru
byly zjištìny pøi nedávných archeol. výzkumech), mniši a èást obyvatel zahynula, nìkteøí byli
zajati. Bechynì nedobytým hradem však stále pøedstavovala pro táborské husity možné ohrožení
dùležité spojnice mezi Táborem a husitskými centry Pískem a Prachaticemi. Pomyslné pøímìøí
trvalo až do roku 1428. Bechyòská posádka v bøeznu toho roku využila nepøítomnosti polního
vojska na Táboøe a pokusila se mìsto oblehnout. Spálila èásti opevnìní, ale vìtší škody nenadìlala.
V létì 1428 však situace nahrála táborùm k ráznému vyøešení letitého problému. Bechyòský pán
Hynek Lefl z Lažan, syn Jindøicha, který zahynul pøi bojích pod Vyšehradem na stranì krále
Zikmunda v roce 1420, nemohl po roztržce s Oldøichem z Rožmberka poèítat s jeho pomocí.
8.èervence toho roku se tak kolem Bechynì rozložilo vojsko celé táborské strany pod vedením
Prokopa Holého a ze ètyø ležení byla dosud nedobytá hradní pevnost ostøelována z dìl a prakù až
pøibližnì do záøí(!). Koncemtohoto mìsíce však bylo zøejmé, že Bechynì dlouho neodolá, a zaèala
jednání o pøímìøí, které vstoupilo v platnost v polovinì øíjna. Hrad byl vydán výmìnou za volný
odchod stoèlenného zbytku osádky. Pøi obléhání padl také Žižkùv bratr Jaroslav, zasažen støelou z
hradu, a snad i vrchní hejtman Jaroslav z Bukoviny. Bechynì dostala táborskou osádku a vzhledem
k zásluhám pøi dobývání byl její správou povìøen Jan Bleh z Tìšince - velitel táborského vojska.
Zùstala v jeho držení do roku 1437, kdy ji výmìnou za hrad Krakovec vykoupil Hynkùv bratr Jan,
øeèený Bechyòka z Lažan. A tak, až se letos pod bechyòskýmzámkem ozve tøeskot zbraní a volání
“Hrr na nì”, vmísí sedo nìhomožná i ozvìna bojùz dob slavné historie našeho mìsta.
(Jiøí Beneš)

Životní jubilea - duben 1998
75 let
76 let

77 let
78 let
79 let
80 let
81 let
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83 let
85 let
89 let

Horáček František
Hrachovina Vladimír
Lálová Antonie
Balatý Josef
Dohnal Vladimír
Korbel František
Lososová Marie
Richterová Ludmila
Staňková Marie
Drdová Anna
Smržová Jana
Hladký Jaroslav
Němcová Růžena
Šteflová Anděla
Vejvodová Antonie
Kovaříková Božena
Matějková Anna
Korbel Jan
Kohoutek Vladimír
Rybová Božena
Valenta Jaroslav
Navrátilová Marie
Hrušková Anna
Hrachovinová Vlasta
Kaiserová Božena
Havel Josef
Ťupová Anastázie

Navždy nás opustili:
Bednář Jan, Stachová Marie, Vrůbl Karel, Novotná
Marie, Klajl František, Horák Václav, Vorobjevová
Růžena

Vítáme nové bechyòské obèánky:

Z jednání mìstského
zastupitelstva

16.4.1998 - den
mìsta Bechynì na
Rádiu Prácheò.
Nalaïte frekvenci
89,0 FM.
MìÚ upozoròuje na platnost nových obecnì závazných vyhlášek s
úèinností od 1.4.1998, které schválilo MZ dne 4.3.1998.
Jedná se o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, o
veøejném poøádku a èistotì v povodí øeky Lužnice, zmìna vyhlášky
o ochranì veø. poøádku, živ. prostøedí a èistotì mìsta.
Vyhlášky jsou každému obèanu k nahlédnutí na MìÚ - odbor
výstavby a ŽP.
Z dùvodu zkráceného termínu uzávìrky tohoto vydání nebylo
možné zvìøejnit jejich úplné znìní. Po nabytí právní moci tìchto
vyhlášek se jimi budeme zabývat na stránkách tohoto zpravodaje.

MZ, které se ke svému jednání sešlo 4.3.1998
projednalo následující:
- schválilo hospodaøení mìsta za rok 1997.
Pøíjmy èinily po konsolidaci 53.743.700,86 Kè ke
sku teèn ému roz poèt u 53 .76 9.00 0,-- Kè a
upravenému rozpoètu 56.549.000,-- Kè.
Daòové pøíjmy èinily 24.355.905,50 Kè a byly
splnìny na 96,57 % k upravenému rozpoètu
25.222.000,-- Kè. Rozpoèet nebyl splnìn u danì z
nemovitosti: rozpoèet 1,35 mil. korun, skuteènost
1.282.798,-- Kè, tj. 95,02 % a u danì z pøíjmu
právnických osob, kdy k rozpoètu 8,137 mil. korun
byla skuteènost 6.215.420,-- Kè, což je plnìní
76,38%.
Nedaòové pø íjmy byly k upravenému rozpoètu
16.426.000,-- Kè, skuteènost 16.274.640,36 Kè
splnìny z 99,08 %. Jedná se zde napø. o platby za
pronájem majetku, za stravu, svoz a uložení odpadu,
vodné a stoèné, poplatky v MìLK, reklama v MZ,,
rozhl.relace, poplatek za peè. službu.
Kapitálové pøíjmy: upravený rozpoèet 4,2 mil. korun,
skuteènost 2.365.750,-- Kè, plnìní 56,33 %. Jedná
se o pøíjmy za prodej investièního majetku - prodej
domu èp. 23 Námìstí T.G.M. a prodej domu èp. 33
Valtrova ulice a prodeje pozemkù.
Pøijaté dotace: rozpoèet 4.443.000,-- Kè, po
roz poèt ový c h zm ìná ch 10.7 81.0 00, -- K è,
skuteènost 10.747.405,-- Kè, tj. 99,69 %. Pøi
podrobnìjším pohledu: 5 mil. korun investièní dotace
na výstavbu nájemních bytù, 4.152.080,-- Kè
neinvestièní dotace ze SR v rámci souhrnného
dotaèního vztahu, 900 tisíc korun úèelová dotace na
opravu krovu èp. 8,
(dokonèení na str.3)

Z jednání mìstského zastupitelstva

(dokonèení zestr.2)

TJ Jiskra - oddíl stolního tenisu
Divize - muži - 7.místo - 33 bodů
Okresní přebor - muži B ve skup. A - 8.místo - 36 bodů
muži C ve skup. A - 11.místo - 28 bodů

TJ Jiskra - oddíl košíkové
KP - muži - 12.místo - 17 bodů

Šachy

I.divize - Zajíček Bechyně - 4.místo

TJ BULLDOGS
Volejbalový oddíl
Vstupuje letos již do své 3.sezony. V současné době družstvo mužů
je účastníkem KP 2 a družstvo žen hraje úspěšně v okresním
přeboru. Dále plánuje vybudování šaten, částečné oplocení volej.
kurtů a zvelebení jejich okolí. Pod hlavičkou ŠK a vedením P.Wolfa a
J. Beneše trénuje naše volejbalová mládež.

Karate Club
Oddíl tvoří zhruba 30 začátečníků, kteří se letos připravují na zkoušky stupně technické vyspělosti a asi 15
pokročilých cvičenců, z nichž se někteří v loňském
roce zúčastnili několika soutěží a jejich trenér i MR,
kde získal vynikající 4.místo a účast na ME jako
náhradník družstva ČS reprezentace v Německu.

Sebeobrana
Byla založena v září loňského roku, nyní má 17 členů, z toho 11
mužů a 6 žen. Na jaře proběhne páskování na 1.základní stupeň.
Dále je na jaře v plánu otevření posilovny v sále bývalé hospody
Stadion a rekonstrukce ostatních prostor pro potřeby všech
sportovců města Bechyně.

TJ BULLDOGS zve všechny zájemce o uvedené sporty do
našich řad.

Bechyňské schody 1998
Klub českých turistů - odbor Bechyně - uspořádá v sobotu 4.dubna
1998 25.ročník aprílového závodu dvojic “Bechyňské schody 1998”.
Prezentace v 8.30 hod., zahájení v 9.00 hodin.

Kopaná

Konečné pořadí zimního fotbalového turnaje “O pohár Bechyňska”:
1. Stavitelství Neruda Týn nad Vltavou
2. TJ Sokol Chrášťany
3. Sokol Sudoměřice u Bechyně
4. FC Bechyně B
5. TJ Březnice
6. FC Bechyně A
7. TJ Radětice
8. FC Chališ Mažice

Rekordy - kuriozity.

Roman GROH, Obráncù míru 817, Bechynì, trénuje
pro uskuteènìní a pøekonání GUINNESSOVA rekordu v
bìhu na 1.410 km. Souèasný rekord je 255 hodin a
chce tuto hranici posunout pod 241 hodin. Hledá
sponzory z oblasti doplòkové výživy a sportovního
obleèení. Veškeré informace pøípadným zájemcùm,
firmám apod. podá “Agentura dobrý den” (telefon:
03 66/ 323 163 - Ag ent ura do brý de n, neb o
0602/384982 p.Vanìk, èlen ADD), která se zabývá
veškerými rekordy a kuriozitami v Èeské republice i
mimo ní.

Mateøské školy vyhlašují
zápis dìtí pro škol. rok
1998 - 99 v termínu
od 1. do 30.4.1998

30.750,-- Kè dofinancování 9.tøíd ZŠ, 150 tisíc korun od ÈEA na zpracování
energetického konceptu mìsta, 307.256,-- Kè úhrady sousedních obcí na docházku
dìtí do ZŠ, 57.319,-- dotace na jednotky SDH a 150 tisíc korun dotace na sociální
dávky.
Výdaje: rozpoèet na poèátku roku 66.729.000,-- Kè po rozpoètových zmìnách
69.509.000,-- Kè, skuteènost 58.787.391,13 Kè.
Bìžné výdaje: rozpoèet 45.014.000,-- Kè byl po rozpoètových zmìnách upraven na
41.452.000,-- Kè, skuteènost 37.092.619,36 Kè, tj. 89,48 % upraveného roèního
rozpoètu.
Kapitálové výdaje: rozpoèet 21.715 tisíc korun, upraven na 28.057 tisíc korun,
skuteèné èerpání 21.694.771,77 Kè, tj. 99,91 % schváleného rozpoètu a 77,32 %
upraveného rozpoètu.
Nejdùležitìjší investièní výdaje: pùdní vestavby na sídlišti Na Libuši 5.250.116,60
Kè, zateplení sídlištì Na Libuši 4.605.571,-- Kè. rekonstrukce domu èp. 8 Bílý zvon
2.185.000,-- Kè, rekonstrukce veøejného osvìtlení na Námìstí T.G.M. 1.383.857,-Kè (od a.s. ÈEZ Mìsto obdrželo dar ve výši 1 mil. korun), plynofikace sídlištì Na
Libuši 3.984.984,-- Kè, obytný dùm v Senožatech 600 tisíc korun a nástavba ZŠ
Školní ulice 559.880,70 Kè, digitalizace inženýrských sítí 418.195,-- Kè.
schválilo finanèní vypoøádání za rok 1997. Celkový výsledek
hospodaøení k 31.12.1997: - 15.658.202,16 Kè . Doplòující údaje pro výpoèet
výsledku: Saldo pøíjmù a výdajù po konsolidaci v roce 1997 èinilo: - 5.043.690,27
Kè. Výsledek hospodaøení k 1.1.1997: - 6.517.937,43 Kè, úvìr z roku 1996 a
zúètování výdajù ze ZBÚ: - 4.702.604,50, poskytnuté pùjèky: + 635 tisíc korun ,
sdružené prostøedky: + 1.688,24 Kè a zmìna stavu úèelových fondù: - 30.658,20
Kè.
schválilo rozpoètovou zmìnu è. 1/98: v pøíjmové i výdajové oblasti dojde
k navýšení finanèních prostøedkù u nájemného o 6.200 tisíc korun a u služeb o
10.800 tisíc korun.
schválilo hospodaøení KD za rok 1997.
odsouhlasilo zámìr øešit vybudování kanalizace 5.kvìtna ve vìtším
rozsahu než øeší souèasný projekt. V této záležitosti bude do konce bøezna svoláno
jednání za úèasti projektanta.
odložen byl návrh založit spoleènost, která by se zabývala výrobou a
dodávkou tepla. Touto záležitostí se dále bude MZ zabývat po pøedložení
podnikatelského zámìru v návaznosti na èinnosti provádìné spol. Bytenes.
odsouhlasilo návrh praporu mìsta, který bude odeslán k heraldické
komisi Parlamentu ÈR ke koneènému rozhodnutí.
rozhodlo o setrvání Mìsta Bechynì ve sdružení SMOOT a tímto
zpùsobem øešit pro tento rok dopravní obslužnost. Zdroje pro zaplacení pøíspìvku na
dopravní obslužnost budou pøedloženy na dalším jednání MZ formou rozpoètové
zmìny.
jako podklad a souèást územního plánu byl schválen Energetický
koncept mìsta.
zastupitelé se sejdou se èleny OS Pro Life, kteøí požádali MZ o
spoleènou schùzku nad problematikou, na kterou upozornili ve svých peticích.
ve vìci pozemkových úprav v k.ú. Hvožïany zastupitelstvo vyslovilo
pøedbìžný souhlas k pøípadnému pøevzetí spoleèných zaøízení vybudovaných v rámci
komplexních pozemkovýchúprav.
neodsouhlasilo koupi prodejny Smíšeného zboží a pohostinství ve
Hvožïanech za podmínek stanovených Obchodnímdružstvem Jednota Tábor.
starosta mìsta byl povìøen jednáním ve vìci pøípadného pronájmu
železnice Bechynì - Tábor
došlo ke zmìnì vyhlášky o místních poplatcích za provozovaný VHP.
Provozovatelé tak s úèinností od 1.4.1998 zaplatí místní poplatek ze jeden VHP ve
výši 20 tisíc korun za tøi mìsíce.
dochází ke zmìnì i místních poplatkù za užívání veøejného prostranství k
umístìní prodejních pultù, stánkù, kioskù a ostatních prodejních zaøízení.
schválilo bezúplatný pøevod domu èp. 610 (budovu nyní užívá ÈRS), se
2
stp.è. 1062/2 zastavìná plocha o výmìøe 348 m v k.ú. Bechynì a domu èp.822
(budova hasièské zbrojnice) v k.ú. Bechynì z majetku ÈR do majetku Mìsta Bechynì.
schválilo pøevod èásti pozemku è.par. 204 o výmìøe cca 150 m2 v k.ú.
Bechynì z majetku ÈR do majetku Mìsta Bechynì.
na další jednání MZ je odložen prodej èásti pozemku è.par. 595/3 v k.ú.
Bechynì panu Petru Benešovi, trvale bytem Bechynì, 5.kvìtna 849
schválilo prodej tøí ideálních pìtin domu èp. 43 v Široké ulici v Bechyni
za nejvyšší nabídku pøípadnì i pøímým prodejem za cenu stanovenou znaleckým
posudkem.
schválilo pøímý prodej domu èp. 159 se stp.è. 549 o výmìøe 528 m2 v k.ú.
Bechynì za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši minimálnì 3.303.300,-Kè.
schválilo bezúplatný pøevod nemovitostí z majetku Okresního bytového
podniku Tábor s.p. v likvidaci do majetku Mìsta Bechynì.

Projednávání drobných staveb,
stavebních úprav a udržovacích
prací stavebními úřady:
Ohlášení podléhají tyto stavby a práce na nich:
1.
Drobné stavby
a) - stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (ke stavbě
pro bydlení, občan. vybavení, ke stavbě pro individ. rekreaci apod.)
a které nemohou podstatně ovlivnit životní prostředí a to:
- přízemní stavby - zastav. plocha max. 16 m2 a 4,5 m výška
- podzemní stavby - zast. plocha max 16 m2 a 3 m hloubka
b) - stavby organizací na lesní půdě sloužící k zajišťování lesní
výroby a myslivosti - zastavěná plocha max. 30 m2 a 5 m výška
c) - oplocení (bez ohledu na to, zda se oplocuje pozemek již
zastavěný nebo nezastavěný)
d) - připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci hlavní
stavby
Za drobné stavby se nikdy nepovažují:
- stavby garáží, sklady hořlavin a výbušnin, stavby pro CO,
stavby pro požární ochranu, stavby man. průmyslu a jaderně
energetické zařízení a stavby domovních čistíren odpadních vod.
2. Stavební úpravy: kterými se
- nemění vzhled stavby
- nezasahuje se do nosných konstrukcí
- nemění se způsob užívání
- neohrožují se zájmy společnosti sledováné stavebním zákonem
nebo jinými předpisy
3. Udržovací práce - jejichž provedení by mohlo ovlivnit stabilitu
stavby, požární bezpečnost, vzhled nebo životní prostředí a
jakékoliv udržovací práce na stavbách, které jsou kulturními
památkami.

Stavby, jejich změny, úpravy a udržovací práce na nich,
které nevyžadují povolení ani ohlášení:
- telekomunikační podzemní a nadzemní vedení a opěrné a
vytyčovací body jednotné telekomunikační sítě
- krátkodobá přenosná zařízení, jako jsou prodejní stánky,
konstrukce a zařízení a pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov
- scénické stavby pro film a televizi
- geodetické dřevěné a přenosné měřické věže, signály a pyramidy
- konstrukce chmelnic a vinic (postačuje ÚR)
- stavební úpravy elektrických vedení bez omezení napětí, pokud se
nemění jejich trasa
- udržovací práce, u nichž není předepsáno ohlášení
- menší opravy fasády, opravy vnitřních omítek obkladů stěn,podlah
a dlažeb, oprav střešní krytiny a povrchů plochých střech,
komínových těles, opravy vnitřních instalací, výměna, opravy a
nátěry žlabů a odpadních dešťových svodů, opravy oken, dveří a
jejich nátěry, výměna dveřních a okenních křídel a opravy oplocení,
nemění-li se jimi jejich původní vzhled
- výměna nepodstatných konstrukcí stavby
- opravy zařízení ústředního vytápění, větracího a klimatizačního
zařízení a výtahů, budou-li je provádět oprávněné právnické nebo
fyzické osoby
- výměna zařizovacích předmětů (např. kuchyň. linek, van a jiného
běžného vybavení stavby).

Změny v užívání
- stavební úpravy bytů na sídlišti "Na Libuši" (změna v užívání
místností - kuchyně - chodba) dle vyjádření okresního hygienika a
na základě stavebního zákona nelze povolit.
Dle § 42 ods. 3 stavebního zákona je byt soubor místností a prostorů
pod společným uzavřením, který svým stavebně - technickým a
funkčním uspořádaním a vybavením splňuje požadavby na trvalé
bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup,
předsíň, prostor pro vaření, uskladnění potravin, pro tělesnou
hygienu a pro umístění záchodové mísy. Rozsah a druh vybavení
jednotlivých prostorů musí odpovídat velikosti bytu.
Drobnou stavbu nebo stavební úpravu může stavebník provést, až
obdrží sdělení staveb.úřadu, že proti jejich provedení nemá
námitek.
Udržovací práce může stavebník provést, i když sdělení staveb.
úřadu neobdrží, ale až po uplynutí 30 dnů ode dne podání ohlášení
na úřad nebo podání ohlášení adresovanému příslušnému
stavebnímu úřadu k poštovní přepravě.
Marie Lexová, vedoucí odb. výstavby a ŽP

Dávky státní sociální podpory
pod lupou aneb velká neznámá?
(pokraèování)

Další dávky, o které lze žádat na pøíslušném kontaktním místì
Okresního úøadu, referátu státní sociální podpory, souvisejí s
bydlením. Tìmito dávkami jsou: pøíspìvek na bydlení,
sociální pøíspìvek k vyrovnání zvýšení nájemného a
sociální pøíspìvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné
energie. Obecnì o tyto dávky mùže žádat vlastník bytu nebo
nemovitosti a nájemce bytu, pokud splòuje zákonné podmínky
vlastnictví nebo nájmu bytu. Setkáváme se totiž s tím, že nìkteøí
žadatelé jsou pouze uživatelé bytu bez nájemního vztahu (tzv.
neoprávnìné užívání bytu nebo užívání bytu trvale služebního vojenského, k nìmuž bývalá manželka vojáka nemá nájemní
vztah). Tyto osoby nemají nárok na níže uvedené dávky, a pokud
jim takové dávky byly vyplaceny, jedná se o pøeplatek, zpùsobený
uvedením nesprávných údajù v žádosti o dávku SSP a
pochopitelnì tyto neprávem pøijaté èástky bude nutno vrátit
Okresnímu úøadu. Skuteènost, že osoby bez nájemního vztahu v
bytì trvale žijí a øádnì hradí náklady, spojené s užíváním bytu, a
pøitom nemají nárok na žádnou dávku, není bohužel v zákonì
nijak øešena.
Ještì si dovolujeme upozornit nájemce bytù, kteøí mají uzavøenou
nájemní smlouvu s firmou Bytenes Bechynì na dobu urèitou, aby
vedli v patrnosti datum, ke kterému platnost nájemní smlouvy
konèí a nechali si každoroènì nájemní smlouvu na Bytenesu
prodloužit, jinak nebude možno žádosti o dávky SSP vyøídit.
Poskytování dávek je dále podmínìno øádnou úhradou
nájemného za ètvrtletí pøedcházející tomu, na které žadatel svou
žádost podal. Tím je tedy øeèeno, že se jedná o dávky ètvrtletní,
žadatel podává svou žádost vždy do 30.dne v mìsíci pøíslušného
ètvrtletí (do 30.1., 30.4., 30.7., 30.10.)
Dávku pøíspìvek na bydlení lze pøi splnìní všech podmínek
doplatit zpìtnì až 3 roky od vzniku nároku, ostatní dávky již pouze
jeden rok, poté dávka propadá. Všechny tyto dávky jsou testované
pøíjmem rodiny, èili pøíjmy rodiny nesmí pro nárok na dávku
pøekroèit zákonem stanovenou hranici. Do úhrnu pøíjmù rodiny se
zapoèítávají pøíjmy všech osob, hlášených v bytì èi nemovitosti k
trvalému pobytu, bez ohledu na to, zda v nìm skuteènì žijí a užívají
ho (týká se zejména bývalých manželù, hlášených stále v
pùvodním bytì, nebo dìtí, hlášených v bytì dùchodce, popø.
jiných rodinných pøíslušníkù, kteøí byt dlouhodobì neužívají, ale
jsou v bytì žadatele stále hlášeni k trvalému pobytu - lze zjistit na
matrice obecního úøadu).
Pøíspìvek na bydlení je omezen pøíjmem rodiny do hranice
1,4 životního minima. Výše pøíspìvku je 50 Kè až 532 Kè
mìsíènì, podle pøíjmu rodiny. Nárok na tuto dávku uplatòuje
ètvrtletnì asi 200 rodin.
Sociální pøíspìvek k vyrovnání zvýšení nájemného lze
poprvé uplatnit od 1.7.1997 . Nárok na tuto dávku konèí dne
31.12.2000, kdy dávka pøestává existovat. Týká se nájemcù bytù,
v nichž je regulované nájemné (netýká se bytù s vìcnì
usmìròovaným nebo volným nájemným a družstevních bytù).
Rozhodující podmínkou je, že v bytì došlo od 1.7.1997 k navýšení
nájemného. Koeficient životního minima pro nárok na dávku je
1,6. Výše dávky èiní 50 Kè až 210 Kè mìsíènì v závislosti na
zmìnì výše nájemného a pøíjmu rodiny. Nárok na tuto dávku
uplatòuje ètvrtletnì pøibližnì 93 rodin.
Sociální pøíspìvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné
energie lze poprvé uplatnit taktéž od 1.7.1997 a náleží pøi
splnìní podmínek nejdéle do 30.6.2000. Seznam bytù, na které
lze nárok na tuto dávku uplatnit, je pevnì stanoven, nebo je
nutné, aby na objekt byla poskytnuta dotace na tepelnou energii z
finanèního úøadu. Tuto skuteènost posoudíme na základì
žadatele, zda se jeho byt nachází v uvedeném seznamu. Nárok na
dávku nelze uplatnit na byty, které jsou vytápìny tuhými tuhými
palivy, plynem nebo elektrickou energií. Maximální výše pøíjmù
rodiny nesmí pøesáhnout 1,6 násobek životního minima. Výše
pøíspìvku èiní 50 Kè až 310 Kè mìsíènì v závislosti na pøíjmu
rodiny. Žadatelù o tuto dávku je ètvrtletnì asi 41.
Mgr. Lenka Veselá a Martina Sládková
( pokraèování pøíštì)

Kulturní dùm

BECHYŇSKÝ

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

e-mail: kdbech@mbox.vol.cz

DUBEN 1998
VÝSTAVY
30.3. 1998 - 8.4. 1998 / Výstavní síň KD / Vstupné : 5,- Kč
VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vernisáž : 30.3. 1998 od 17.00 hodin
Otevřeno : Po - Pá : 15 - 17 hodin , So - Ne : 14 - 17 hodin
10.4. 1998 - 17.4. 1998 / Výstavní síň KD / Vstupné : 5,- Kč
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA KD ZE ZÁPŮJČEK OBČANŮ
Vernisáž : 10.4. 1998 od 17.00 hodin
Otevřeno : Po - Pá : 15 - 17 hodin , So - Ne : 14 - 17 hodin
20.4. 1998 - 30.4. 1998 / Výstavní síň KD / Vstupné : 5,- Kč
KDYŽ SI RUCE HRÁLY -VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ Z MŠ JAHŮDKA
Vernisáž : 20.4. 1998 od 17.00 hodin
Otevřeno : Po - Pá : 15 - 17 hodin , So - Ne : 14 - 17 hodin

SOUTÌŽ
Do bøeznové soutìže se pøihlásilo
soutìžících . Dvì
vstupenky na divadelní pøedstavení obdrží
.
Blahopøejeme.

PRO DÌTI

3.4. 1998 / 10.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné : 17,- Kč
O SMOLÍČKOVI - Divadlo DRAK - Hradec Králové
Veselá pohádka , která vedle napínavých momentů nabízí i
prostor pro legraci , blízkou právě nejmenším divákům. Velkou
roli v inscenaci hraje zpěv , hudba a nástroje hudbu vyluzující.
18.4. 1998 / 15.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné : 20,- Kč
O PRINCEZNĚ BARBORCE - Moravská umělecká agentura Brno
uvádí BOBODIVADLO. Nejde o divadlo v pravém slova smyslu.
Počítáme s aktivní účastí dětí.Díky jí bude každé představení svým
způsobem neopakovatelné. V představení zveme děti ke společné
radosti: KE HŘE!

PLES
4.4. 1998 / 20.00 hodin / Prostory KD

PLES PIVNÍ PERUTĚ

Ples pořádá Dobrovolný spolek Keramická pivní peruť a Kulturní
dům v Bechyni. Čistý výtěžek z plesu bude věnován zaplavené
Moravě - obci Hynkov spadající pod OÚ Příkazy.

ASTROVEÈER

7.4. 1998 / 19.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné : 30,- Kč
ČÍNSKÁ TAO MEDICÍNA ( jednoduché cviky staré 6 tisíc let )
přednášející : Ing. Lászlo Vincenc
Pomáhá pro odstranění :
- bolesti hlavy , krční páteře , bederní páteře
- problémy jater , ledvin , cévní soustavy a srdce
- hormonální problémy , podpora imunitního systému
- výživa a čištění organismu

ODPOVĚĎ NA HÁDANKU

Jméno a věk

SEMINÁØ

21.4. 1998 - 26.4. 1998 / Prostory KD
Centrum mezinárodního porozumění a sjednocení a Kulturní
dům Bechyně pořádají seminář Tibetské léčebné a relaxační
techniky KUM NYE . Vede klinický psycholog Matthias Steurich ,
M.A.
Prezence : 21.4. 1998 od 9 do 10 hod. (ukončení cca 12 hod.)
Kursovné : cca 2000,- Kč ( důchodci a studenti sleva )
Ubytování : možnost přespání v místě ve vlastních spacích
pytlích. V případě , že požadujete ubytování hotelového typu ,
informujte se na telefoním čísle KD.
Stravování : možnost stravování v místě ( i vegetariánské )
KUM NYE
Tibetská léčebná relaxace a účinná metoda pro oživení těla a
mysli. Velmi dobře se hodí pro všechny věkové kategorie. S její
pomocí se lze zbavit četných tělesných i psychických napětí ,
zvýšit svůj energetický náboj , zlepšit schopnost koncentrace a
obnovit jasnost svého smyslového vnímání. Cvičení dále
vyrovnává emocionální stránku naší bytosti a uvádí do rovnováhy
a harmonie naše tělo , mysl a smysly. Zahrnuje techniku
dýchání , koncentraci , automasáž a řadu speciálních cvičení ,
která vedou k vyrovnání , stimulaci a transformaci tělesných i
psychických energií.

DISKOTÉKY

20.00 hodin / Prostory KD
11.4. 1998

Adresa

ÈARODÌJNICE

Již tradiènì se 30.4. 1998 slétnou v Bechyni èarodìjnice z celého okolí ,
aby zde oslavily svùj svátek. Sraz èarodìjnic je mezi 18.00 a 19.00
hodinou v Kulturním domì Bechynì , odkud také vyjde prùvod , ale pozor
- tentokráte smìr Záøeèí. Povede totiž ve svém støedu nejkrásnìjší z
nejkrásnìjších - NEVÌSTU , která bude zaslíbena “Záøeèskému krasavci”.
Tím koneènì dojde k definitivnímu zcelení a propojení významných
územních celkù Bechynì a Záøeèí.
Bližší informace pro zájemkynì :
Mezi 18.00 - 19.00 hodinou je možno se v Kulturním domì dokrášlit
(pøepudrovat bradavice , vèesat slámu do vlasù apod.)Do prùvodu
doporuèujeme rùzné hudební nástroje jako napø. : rùzná chøestidla ,
bubínky , palièky , brnkadla , troubítka apod.. Jsou vítány také netradièní
dopravní prostøedky ( košata , kolobìžky , vozíky, káry a rùzné povozy ) èeká nás cesta dlouhá.....
Tak holky, 30.4. startujte svá košata!!!

PØIPRAVUJEME NA KVÌTEN

Divadelní soubor TYL Daèice uvede komedii 1+1=3
Pohádku - Snìhurka a sedm trpaslíkù
Diskotéky

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA DUBEN 1998
2. čtvrtek / 20.00 hodin / Vstupné : 30,- Kč / 100 nimut

MRTVEJ BROUK

Osobité a mimořádně zasvěcené svědectví režiséra Pavla Marka o
současné mladé generaci.
3. pátek , 4. sobota / 20.00 hodin / Vstupné : 31,- Kč / 99 minut

SPAWN

“ Zrozen v temnotě , veden smyslem pro spravedlnost” . Film na
motivy příběhů jednoho z nejznámějších amerických komiksových
hrdinů , plný špičkových speciálních efektů a vynikající hudby.
5.neděle, 6.pondělí, 7.úterý / 20.00 hodin / Vstupné: 36,-Kč / 139 minut

SEDM LET V TIBETU
Příběh rakouského horolezce Heinricha Harrera o jeho dlouhé cestě
ze zajateckého tábora , přes Himaláje , až k vlastnímu srdci.
9. čtvrtek , 10. pátek / 20.00 hodin / Vstupné : 35,- Kč / 128 minut

HRA

Michael Douglas v hlavní roli napínavého thrilleru.
11. sobota , 12. neděle / 20.00 hodin / Vstupné: 35,- Kč / 100 minut

TAJEMSTVÍ LOŇSKÉHO LÉTA
Někdo zná jejich tajemství , někdo jim nahání strach. Někdo ví , co
dělali minulé léto!
13. pondělí , 14. úterý / 20.00 hodin / Vstupné: 35,- Kč / 117 minut

ŠAKAL

Akční film s hvězdným hereckým triem - Bruce Willis , Richard Gere
a Sidney Poitier.
16.čtvrtek , 17. pátek /20.00 hodin / Vstupné: 40,- Kč / 92 minut

SPICEWORLD
“ Perný den” tentokrát s fenomenální dívčí skupinou Spice Girls.
18. sobota , 19. neděle / 20.00 hodin / Vstupné : 37,- Kč / 110 minut

PŮLNOC V ZAHRADĚ DOBRA A ZLA

Vítejte v Savannah , městě žhavých nocí a chladnokrevné vraždy .
Režie Clint Eastwood.
19. neděle / 17.00 hodin / Vstupné : 10,- Kč / 56 minut

MYŠKA A SOVA
Pásmo pohádek pro nejmenší diváky.
20.pondělí , 21. úterý / 20.00 hodin / Vstupné : 30,- Kč / 118 minut

THE PEACEMAKER
Všechny atomové zbraně jsou přesně evidovány - až na jednu. V
hlavních rolích akčního thrilleru G.Clooney a N. Kidmanová.
23.čtvrtek , 24.pátek / 20.00 hodin / Vstupné : 37,- Kč / 144 minut

ĎÁBLŮV ADVOKÁT

Kdyby sám satan vystoupil na zem , nikdy by to nebyl pouliční
prodavač hamburgerů - byl by to právník. V hlavních rolích thrilleru
Kean Reeves a Al Pacino.
25.sobota , 26.neděle / 20.00 hodin / Vstupné : 36,- Kč / 89 minut

STŮJ , NEBO SE NETREFÍM

Střelecká komedie s jediným výstřelem.
27.pondělí , 28.úterý / 20.00 hodin / Vstupné : 39,- Kč / 170 minut

POSEL BUDOUCNOSTI
Píše se rok 2013. Válka zpustošila Zemi , technologie je zničena.
Jedinou nadějí je neohrožený hrdina. V režii i v hl. roli K. Costner .
30.čtvrtek , 1.pátek / 20.00 hodin / Vstupné : 37,- Kč / 100 minut

DEN OTCŮ
... více otců nemusí být někdy na škodu! Robin Williams a Billy
Crystal v hlavních rolích úspěšné komedie režiséra Ivana Reitmana.

NAŠE ŠKOLA
Jistì všichni víte, že 30. ledna 1998 skonèilo 1. pololetí
školního roku 1997/1998.
Co nám toto období pøineslo?
Pøe dìtmi se objevily nové uèitelské tváøe: Kamila Gatialová,
Svìtlana Panovská, Martina Perièková, Alena Pikrtová a Jitka
Vítková. jejich pøíchodem došlo k výraznému omlazení
pedagogického sboru.
Žáci 3. a 4. tøíd absolvovali 10 dvouhodinových lekcí plavání,
žáci 7. roèníku se zúèastnili týdenního lyžaøského výcviku.
Pro žáky 8. a 9. roèníku byla pøipravena beseda “Øekni
drogám ne”, vybraní žáci školy se zúèastnili v Opaøanech
akce “Stonožka” a nakreslili øadu pohlednic s vánoèními
motivy. Z výtìžku tìchto akcí jsou finanènì podporovány
ústavy pro handicapované dìti.
Žáci zhlédli pøedstavení “Divadla marionet”, dále žáci
pøipravili pod vedením vychovatelek školní družiny kulturní
vystoupení pro domov dùchodcù, program pro Mìstský úøad
(vítání obèánkù) a starší dìvèata nacvièila pøedtanèení, se
kterým se pochlubila na diskotéce v MìKS.
Pro vycházející žáky a jejich rodièe jsme zorganizovali
setkání se zástupci støedních škol a uèiliš, na kterém získali
potøebné informace k volbì povolání.
Na škole pracuje velice úspìšnì kroužek keramický,
informatiky, pohybových aktivit a kroužek taneèní.
Pracovníci školy se mohli zúèastnit besedy s øeditelem
Školského úøadu v Táboøe s panem Václavem Prùchou, který
strávil na podzim loòského roku 6 týdnù v Himálajích a byl
ochotný se s námi podìlit o své zážitky, uèitelé nìkolikrát
zmìøili své síly s 2. základní školou v rùzných druzích sportu
(kopaná, volejbal, basket, tenis).
Pravidelnì každý mìsíc se scházejí zamìstnanci školy (vèetnì
dùchodcù) v bechyòských kavárnách, aby si mohli spoleènì
popovídat a odpoèinout si od školního prostøedí.
Uèitelé dùchodového vìku se zaèali scházet jedenkrát v
mìsíci v jídelnì školy a pod vedením paní uèitelky Trèkové
zorganizovali nìkolik výletù do rùzných jihoèeských mìst.
Bohužel nás potkala i velice smutná záležitost. Navždy nás
opustil dlouholetý pracovník školy - školník pan Josef Líkaø.
Na jeho místo nastoupil pan Josef Bárta.
Nyní mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky školy:
poèet žákù
388
prospìlo
382 (98,45%)
vyznamenání
49 (27,28%)
neprospìlo
6 (1,48%)
prùm.prospìch
1,59
pochvala TU
44 (11,44%)
napomenutí TU
13 (3,35%)
dùtka TU
10 (2,58%)
dùtka ØŠ
4 (1,03%)
2 z chování
3 (0,77%)
3 z chování
1 (0,26%)
Z uvedeného je zøejmé, že øada žákù dosáhla velice pìkných
výsledkù.
Tìmto žákùm a všem pracovníkùm školy v uvedeném období
dìkuji.
Jaroslav Matìjka, øeditel ZŠ Bechynì, Školní 293

Divadelní soubor Radìtice slaví v letošním roce
malé jubileum - ètvrt století obnovené èinnosti.
Jak jinak toto jubileum oslavit, než klasickou hrou.
Radìtický soubor proto v souèasné dobì pøipravuje
hru - by málo známou, od Josefa Kajetána Tyla "Lesní panna - aneb cesta do Ameriky".
Premiéru této "kouzelné hry o šesti dìjstvích"
plánují radìtiètí ochotníci na velikonoèní nedìli, tj.
12.4.1998 a to odpoledne v 15 hod. a veèer pak ve
20 hod.
Vìøíme, že inscenace, na kterou zveme širokou
veøejnost bude stejnì úspìšná, jako loòská "Maryša"
bøí Mrštíkù.
Divadelní soubor Radìtice

Jezme jablka

Jablka ve vodě nebobtnají, lze po nich bez obav pít.
Nejzdravější jsou syrová, sušené slupky se užívají k
přípravě čaje. Slupky nebo křížaly, květy, příp. listy
smíchejte s citrónovou kůrou a vhoďte do vroucí vody.
Odstavte a pod pokličkou nechte zapařit. Připravit si
můžete i salát z 8 kvalitních jablek a 200 g ovesných
vloček. Vločky můžete nahradit 150 g naklíčené pšenice.
(Maxi magazín pro celou rodinu, Praha 1/1998)

Vážení diabetici z Bechyně a okolí!
Územní organizace v Bechyni zve všechny členy i nečleny
na třetí setkání diabetiků v klubovně č. 3 Kulturního domu,
ve středu 15.4.1998 v 16 hodin spojené s přednáškou o
metabolických poruchách, seznámení s činností svazu a
hospodaření. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Svaz diabetiků

Mìsto Bechyni navštívila delegace
zástupcù mìsta Primorsko. Byla
podepsána vzájemná dohoda o
spolupráci.
Kdo z obèanù bude mít zájem využít
nabídku a zajistit si tak levnìjší pobyt
v BLR, bez mezièlánku CK, obrate se
na MìÚ o informace.
Víte jak tøídit odpad ve Vaší obci?

Proè?

Protože nejlepší odpad je ten, který nevznikne a pak ten, který se stane
surovinou pro další využití!
Protože tøídìním: šetøíme pøírodní zdroje, šetøíme energii - výroba z
recyklovaných surovin je úspornìjší než výroba z pøírodních zdrojù
šetøíme svoji kapsu - nevydáváme tolik penìz za popelnici a šetøíme
místa ve spalovnách a skládkách

Proto ukládejte:

Papír - modré kontejnery
Pouze
noviny, èasopisy, prospekty, letáky, poèítaèový papír, sešity,
knihy,
balicí papír, kartony, krabice, lepenka
Všechno nezneèištìné
Nepatøí sem použité papírové pleny (PAMPERS) a další hygienické
potøeby, mastný, mokrý papír, nápojové krabice od mléka a limonád
(TETRAPAK), voskovaný papír (krabice od mléka), celofán, mikroten,
pytle od chemikálií (cement, hnojiva)
PET - lahve - žlutý kontejner
Pouze
platové PET lahve (èiré, namodralé), bez zátek (úsporné je
sešlápnout odøíznout vršek lahve a nasunout co nejvíce lahví do sebe.
Do kontejneru se jich vejde více!)
Nepatøí sem smìsové a ostatní plasty, které nejsou oznaèeny znaèkou
PET tj. kelímky od jogurtù, vanièky od tvarohù, molitan, polystyren,
laminované pryskyøice
Sklo - zelený kontejner
Pouze
nevratné lahve prázdné, èisté, bez kovových uzávìrù,
sklenice prázdné od kompotù, marmelád, zeleniny, okenní sklo,
sklenìné støepy
Nepatøí sem sklo s drátìnou výztuží , zrcadla , žárovky a záøivky,
automobilová skla, tel.obrazky, keramika, porcelán
Rady na závìr:
nepoužívejte zbyteènì nevratné obaly, vždy za obal zaplatíte,
když si koupíte:
džus v krabici
4,80 Kè
mléko v krabici
3,20
mléko v sáèku
0,50
nápoj v PET lahvi
4,10
nápoj v hliníkové plechovce 3,10
mléko ve vratné lahvi
0,30
minerálka ve skl.vratné
0,10
minerálka ve vratné PET
0,60
kupujte výrobky balené ve vratných obalech!
pøipravil Rumpold s.r.o. Tábor

Sportovní kalendář - Bechyně 1998
(Neregistrované organizace)

Duben
14.4. Kuželka Cup - Kuželky, J.Kůta, tel. 811001
Květen
8.5. Zbytek světa Cup - Nohejbal, ZS, J.Benda, Libušina ulice,
Bechyně
16.5. Okresní kolo ASPV - Malá kopaná Leader, M.Sedlák, tel.
811274
22.5. FC - Štola - FC - Pietro Filipi - Fotbal, FC - Štola, M.Bambule,
tel. 811238
30.5. Turnaj OLD MEN ZS - FOTBAL, Zbytek světa, B.Drexler, tel.
811096
Červen
6.6. Letní PEDAGOG CUP - Nohejbal, Pedagog, M.Čábela, tel.
811451
13.6. FC - LEADER CUP - Malá kopaná, FC - Leader, M.Sládek,
tel. 811274
20.6. BURSÍK CUP - Nohejbal, J.Bursík, tel. 961291
27.6. HVOŽĎANY CUP - Malá kopaná,
J .F á b e ra, t el.
811049
27.6. TURNAJ STARÝCH PÁNŮ (Slabčice) - Fotbal, K.Černý,
Borovany 10
Červenec
4.7. BOROVANY - ZBYTEK SVĚTA - Fotbal, K.Černý, Borovany
10
11.7. ŽELEZNÝ MUŽ HVOŽĎANSKA - Triatlon, J.Fábera, tel.
811049
18. - 20.7 LÁZEŇSKÝ TURNAJ - Tenis,
J i s k r a ,
M.Hlaváček, tel. 961293
25.7. KOLOBĚŽKOVÁ GRAND PRIX - Koloběžky, Zbytek světa J.Dvořák, Plechamr, Bechyně
Srpen
8.8. LÁZEŇSKÝ TURNAJ - Fotbal, FC - J.Balčík, tel. 961425
15.8. BODY GUARD - Víceboj, Zbytek světa . Ž.Pazourek, tel.
811231
Září
5.9. TURNAJ O POHÁR BECHYNĚ - Nohejbal, Pedagog M.Čábela, tel. 811451
12.9. TENIS CUP ZS - Tenis, Zbytek světa - M.Beneš, tel. 962163
Říjen
3.10. TURNAJ PP ŠTOLA - Fotbal, PP Štola - M.Bambule, tel.
811238
28.10. BEN CUP - Nohejbal, Zbytek světa - J.Benda, Libušina
ulice, Bechyně
Listopad
11.11. KUŽELKA CUP - Kuželky,
J.Kůta, tel. 811001
Prosinec
29.12. MEMORIÁL J.MATĚJKY - Nohejbal, J.Matějka, ul.
Dne 3.1.1998 byla vyvìšena na domovních dveøích informace
firmy ROKL, která provádí pro Bytenes odeèty vodomìrù dle
smlouvy o dílo, o termínech návštìv v bytech za úèelem zjištìní
stavu vodomìrù. Vìtšina nájemníkù tuto výzvu akceptovala dle
oznámeného termínu, ale cca 170 rodin pøístup do bytu
neumožnilo, z toho cca 50 bytù je pøidìleno pøíslušníkùm AÈR,
kteøí jsou dlouhodobì mimo posádku. Tito nájemníci byli
žádáni znovu s tím, že mohou údaje z vodomìru oznámit lístkem
na dveøí bytu v pøípadì, že nebudou opìt doma. Zaèátkem února
byl znovu proveden pokus o odeèet zbývajících vodomìrù, pøi
kterém bylo zastiženo pouze 10 rodin. Nìkolik nájemníkù
nahlásilo stav vodomìru telefonicky nebo osobnì. Pøes veškerou
snahu pracovníkù firmy ROKL se nepodaøilo do 6.3.1998
provést všechny odeèty, takže nájemníkù, kteøí údaje neposkytli
(jedná se cca o 80 bytù) bude spotøeba úètována dle smìrných
èísel uvedených v pøíloze k vyhlášce è. 144/78 Sb.
Kristian Smažík, výkonný øeditel Bytenes Bech.s.r.o

Sdružení rodákù a pøátel Bechynì
zve všechny své pøíznivce na jarní
posezení s programem v penzionu
JUPITER v sobotu 4.dubna 1998 ve
14.00 hodin.

ČS-stavební spořitelna,

dceřiná společnost České spořitelny

Hledáme

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
pro oblast Táborska

očekáváme muže či ženy
- s dobrými komunikačními předpoklady
- připravené radit jiným při financování nejen bydlení
- kteří chtějí získat vyšší ohodnocení za dobrou práci

nabízíme

- získání všestranných znalostí v oblasti stavebního spoření
- odměnu závislou na vlastním výkonu a schopnostech
- možnost profesního růstu
- úspěšným zdarma vícestupňové vzdělávání i v oblasti psychologie prodeje a
úvěrování
- zázemí silné prosperující společnosti
- činnost na vedlejší pracovní poměr nebo živnostenský list

Zájemci získají bližší informace na tel. èíslech:

038/37759, 038/34756 nebo 0363/522495

Sbor
dobrovolných
hasièù v Bechyni
dìkuje všem,
kteøí pøispìli na
èinnost sboru a
akci "Hasièský
ples" konaný
28.února 1998.

JITEX P ísek, a .s. oz namu je, že od dubna 1998 byl v pro dejně PPP,
U nádraží 706, zahájen prodej l evnéh o zboží z Ji texu.

Škoda Felicia
Komfort v nových rozmìrech.
Zveme Vás na pøedvádìcí jízdu.
Tìšíme se na Vaši návštìvu!

Elegance, prostor, jízdní komfort
v atraktivních barvách.
A Vaše jistota aktivní i pasivní
bezpeènosti.
To je Felicia. Neváhejte a pøijïte!
Další výhody Vám sdìlíme
osobnì.

AUTOSERVIS
NOVOTNÝ
s. r. o.

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