BECHYŇSKÝ

DUBEN 1999

STAROSTOU TØI MÌSÍCE
Jak všichni víte, volba starosty probìhla 27. listopadu, do køesla starosty mìsta jsem
usedl 1. prosince 1998. Toto své pojednání píši zaèátkem bøezna 1999, tedy pøibližnì 3
mìsíce po zvolení. Z hlediska historie mìsta to není dlouhá doba, pøesto bych se rád s
vámi podìlil o nìkteré postøehy a pocity, které z tohoto období mám. Navíc si myslím, že
souèasná situace již nazrála k tomu, abynìkterévìci byly vysloveny co nejhlasitìji.
Úplnì na zaèátku musím konstatovat, že mì tìší dùvìra, kterou mi øada obèanù dává
najevo, tìšímì podpora obèanù,kteroumi vyjadøují pøi setkáních. Tìší mì izájem obèanù
o mìsto a všechno, co s ním souvisí.
Musím pøiznat, žeuplynulé tøi mìsíce byly promì velice nároèné, protože jsem se musel
(a neustále musím) seznamovat s obrovským množstvím nových informací, musím
proniknoutdo øadyproblémù, každý denmusímvést nìkolik jednání.
Z nìkterýchakcí, které v Bechyniprobíhají, mám dobrý pocita jsem rád, žeto je tak, jak to
je. Mohl bych jmenovat napø. opravu kanalizace, pøechod kotelny nateplovodní vytápìní,
pøípravu stavby kanalizaèního sbìraèe odpadních vod a rekonstrukci èistièky odpadních
vod, dále je to rozvíjení spolupráce s armádou, jednání s øadou obèanù a rùzných
organizacía sdružení, pøikterýchsi vyjasòujeme své názory na problematiku mìsta.
V Bechyni jsou ale i záležitosti velice problematické, které je nutné zmìnit. Hodnì
problémù v souèasné dobì pro mìsto pøináší Bytenes (není to ale pouze vinou
zamìstnancù této spoleènosti), máme velké dluhy vùèi obèanùm mìsta v zajišování
poøádku a úklidu ve mìstì, je tøeba výraznì zlepšit stavchodníkù a komunikací, problémy
pøináší privatizacebytového fondu, atd.
Nejvìtší problém v souèasné dobì ale vidím v myšlení nìkterých lidí, a to i nìkterých
zastupitelù, kteøí nedokáží pochopit, že nyní jsme na urèité startovní èáøe a musíme mít
jasný plán do budoucna a ten se musíme pokusit splnit, že se nemùžeme stále vracet k
záležitostem minulým, ženemùžeme mìnit všechna rozhodnutí minulé radya zastupitelù,
že nemùžeme rušit všechny smlouvy, které mìsto v minulosti uzavøelo. Navíc
interpretovat vše jako chyby a neschopnost pracovníkù mìstského úøadu, snažit se pod
pláštíkem laciného populismu získávat pøízeò bechyòských obyvatel a tím politický
kapitál, prezentovat jednotlivé záležitosti na veøejnosti neúplnì, nepøesnì a zámìrnì
zkreslenì, je jednání nanejvýš neetické,nevhodné a zavrženíhodné.
Dovolte mi, abych nìkteré záležitosti vysvìtlil ze svého pohledu. Na minulém jednání
mìstského zastupitelstva jsem zdùraznil, že není možné, aby byla úplnì pøerušena
kontinuita vývoje vBechyni. Paning. Smolák má slovao kontinuitì komentoval výrokem,
že kdybychom kontinuitu požadovali, sedìli by èlenové mìstského zastupitelstva na
jednání v pionýrských šátcích. Nejsem si jistý, zda chtìl být jenom vtipný, èi zda dokáže
tato svá slova domyslet se všemi dùsledky. Nemyslím si, že by zrovna mnì hrozil
pionýrský šátek, ale v každém pøípadì by pan Smolákbyl “rudý” úplnì všude a potýkal by
se se stranickou disciplínou té “jediné správné” strany. Kde by budoval svoji kariéru
podle této teorie napø. panHoròák, si netroufámani domyslet.
Pan Horòák na jednání zastupitelstva názornì prokázal, že je mu naprosto cizí umìní
kompromisu, že jemu naprosto cizí pojem korektníhovystupování aže vùbec nechápe, o
èem demokracie vlastnì je, protože není schopný (a ani ochotný) podøídit se rozhodnutí
mìstského zastupitelstva. Pøijmout daná pravidla neumìl ostatnì nikdy, viz napø. jeho
rodinný dùm, pøi jehož stavbì nedodržel projektovovou dokumentaci a postavil
“výškovou stavbu” (dùm je vyšší cca o 1,6 m, než povolovala stavební dokumentace,
stanovená pokuta za tento pøestupek byla smìšnì nízká), která hyzdí charakter sídlištì 5.
kvìtna do dnešní doby. Možná by to mohl být další námìt projednání tìch lidí, kteøí dnes
bojují za to,aby stavby, které výraznì narušují charakter mìsta, zmizely.
V souèasné dobì pan Horòák porušuje právo na ochranu osobnosti a povinnost
nezveøejòovat osobní informace, pokud nemá souhlas dotèených osob (souhlas pana
Valenty je naprosto nedostateèný). Tyto informace zveøejòuje ve vývìsní skøíòce své
politické strany, navíc se jedná oinformace znaènì nepøesné.
Obsah pojmu demokracieje takénaprosto cizídalší èlence zastupitelstva – Mgr. Romanì
Horòákové. To dokázala svým èlánkem v pøedminulém èísle novin Obèanského sdružení
ProLife, kde se snaží veøejnost pøesvìdèit, jak jsme nemorální a že své názory skrýváme,
kdyžnechceme hlasovat ovolbìstarosty a zástupce starosty veøejným zdvižením ruky, ale
trváme na tajné volbì. Právì v tom, že se mohu svobodnì rozhodnout, pøece demokracie
spoèívá a nikdo nemá právo mi naøizovat, jak svùj názor dám najevo. V této souvislosti
musím také pøipomenout, že by bylo nanejvýš vhodné, aby paní magistra vìnovala vìtší
pozornost i vìcné správnosti svých èlánkù. Volba starosty nebyla 18. prosince 1998, jak
ve svém èlánku uvádí, alejiž 27. listopadu 1998.
Manželé Horòákovi (a nìkteøí další èlenové “opozice”) se velice aktivnì v poslední dobì

spolupodílejí na pøípravì dokumentu, který nazvali “Morální kodex pracovníka
mìstského úøadu a èlena mìstského zastupitelstva”. V žádném pøípadì se nebráním
vypracování urèitých zásad, ale myslím si, že pøedkladatelé by sami mìli nároky na
slušnost a morálku automaticky splòovat a svým jednáním to dokazovat. Pan Horòák tuto
problematiku vidí asi jinak, což dokazuje, když si jde s manželkou a kamarády zahrát
volejbal a k manželce se chová tak hrubì a vulgárnì, že ta to psychicky neunese, nemùže
pokraèovat dál ve høe a jde se vyplakat do šatny. Možná je to ale jiný pøípad, který do
navrhovaného morálního profilu nepatøí.
Paní magistra Horòáková nám také ukázala, že si nemyslí, že by zásady, které prosazuje v
“Morálním kodexu”, mínila vážnì a chtìla je dodržovat. Svìdèí o tom její chování bìhem
porady èlenù zastupitelstva na minulém jednání, kde napøed zvedla ruku pro snížení
koeficientu pøi prodeji bytù, protože však pan Horòák pro snížení koeficientu nehlasoval,
okamžitì dala ruku dolù a své hlasování popøela.
Nechápu také pùsobení a vystupování pana magistra Macharta. Pomìrnì dlouho mu
trvalo, než si uvìdomil, že by nemìl neoprávnìnì v rozporu s písemnì uzavøenou
dohodou držet byt Na Libuši a že by ho mìstu mìl vrátit. Také jeho útoky proti vedoucímu
kulturního domu si zaslouží struèný komentáø. Podle názoru pana Macharta pùsobí v
Týnì nad Vltavou velice schopná kulturní pracovnice paní Hanušová (kulturní dìní v
tomto mìstì sleduji také a také si myslím, že otázky kultury a kulturního vyžití obyvatel
øeší na vysoké úrovni), kterou se pokusil “pøetáhnout” do Bechynì. Když mu bylo
vysvìtleno, že vedoucí kulturního domu má smlouvu na dobu neurèitou a že existuje
Zákoník práce, který pøesnì stanoví, kdy pracovník mùže dostat výpovìï a že na dalšího
pracovníka kulturního domu nejsou finanèní prostøedky, pøišel pan Machart s dopisem,
ve kterém navrhuje zastupitelùm mìsta, aby bylo vypsáno výbìrové øízení na místo
vedoucího kulturního domu. Pøitom pan magistr Machart pracuje spoleènì s panem
Brùèkem v kulturní komisi a nikdy nevyužil tìchto kontaktù, aby si s panem Brùèkem
vyøíkal své názory na kulturu v našem mìstì. Názory na kulturu se mohou diametrálnì
lišit, ale o rozdílných názorech je tøeba jednat, vysvìtlovat, ne jednotlivé zamìstnance
“odstøelovat” uvedeným zpùsobem.
Nikdy mì také nenapadlo, že nemohu otevøenì pøiznat, že mám rádhudbu pana Køesana a
jeho kapely Druhá tráva, což jsem si dovolil udìlat právì po volbì starosty, kdy jsem
chvátal na koncert uvedeného zpìváka a muzikanta do Týna nad Vltavou. I tuto informaci
dokázal pan Machart zneužít ve svém tažení proti panu Brùèkovi.
Další “ranou pod pás”od pana Macharta je jeho vyjádøení, které se týká možností získávat
informace a podklady zmìstského úøadu. Vyžádal si k nahlédnutí smlouvu se spoleèností
Erding, která má v souèasné dobì na starosti tepelné hospodáøství mìsta. Poprvé s touto
žádostí pøišel za paní JUDr. Hruškovou v prosinci 1998 a vyzvedl si pouze základní
smlouvu. Paní doktorka ho již v této dobì upozoròovala na to, že se jedná o celý systém
smluv, pan Machart trval na svém a odnesl si smlouvu jednu, která mu prý staèí. Bìhem
ledna a února navštívil paní doktorku Hruškovou ještì nìkolikrát a postupnì mìl
požadavky na další a další podklady a pøílohy k této smlouvì. Protože nìkteré podklady
nedostal ihned, napsal mi dopis, ve kterém uvádí, že hned poprvé žádal o kompletní
dokumentaci ke smlouvì s firmou Erding, že byl od zaèátku února pro dokumentaci
nejménì šestkrát a vyjmenovává podklady, které nedostal. Pan magistr velice dobøe ví, že
nemluví pravdu, a to hned v nìkolika pøípadech. Šestkrát byl na MìÚ od 10. prosince
1998, nikoliv od zaèátku února, nechtìl od zaèátku veškerou dokumentaci, ale své
požadavky postupnì zvyšoval, v dopise, který mi napsal, byl seznam požadované
dokumentace opìt rozšíøený o další položky. Jistì se mnou budete souhlasit, že tímto
zpùsobem se nedá pracovat, tímto zpùsobem se nikdy nemùžeme dobrat závìrù
pøijatelných proobì strany.
Samozøejmì si nemyslím, že by uvedení tøi èlenové zastupitelstva pøednášeli a hájili
pouze své vlastní názory, v øadì pøípadù si nechávají námìty pro svá vystoupení
našeptávat osobami ze “zákulisí”, viz napø. návrh paní magistry Horòákové, aby Bechynì
vystoupila ze Sdružení mìst a obcí regionu jaderné elektrárny Temelín, kdy tento návrh
pouze reprodukovala a nenašla žádné argumenty, kterými by svùj návrh podpoøila, byla
zde “vidìt i slyšet” naprostá neznalost problému. Zde bych doporuèoval, aby se paní
Horòáková vìty, které dostane za úkol vyslovit na zastupitelstvu, alespoò nauèila zpamìti
a neèetla je ze sešitu, kde má pøedem pøipravený scénáø, ve kterém má uvedeno, jak má v
urèitýchsituacích reagovat.
Pøes uvedené problémy si nemyslím, že bychom mìli propadat pesimismu, od pøírody
jsem optimisticky naladìn a pevnì vìøím, že se nám spoleènì podaøí, i když to v øadì
pøípadù bude “bolet”, Bechyni posunout na trochu vyšší úroveò a že se zaèneme pomalu
vracet ke klidnému a pìknému lázeòskému mìsteèku, jak ho zná øada místních obyvatel

(dokonèení na str.2)

CO S VRAKY?

(dokonèení)

a návštìvníkù z minulé doby. Musí k tomu být ale vùlevšech zúèastnìných stran, tzn. že je
nutné pøejítod destrukèníèinnosti k otevøenému, pøímému a konstruktivnímu jednání.
Jaroslav Matìjka, starosta mìsta

Poznámka:
Po napsánítohotoèlánkujsem získal další zajímavouinformaci – pan Horòák vyhrožoval
pracovnici spoleènosti Bytenes, že proti ní použije videozáznam z jednání mìstského
zastupitelstva, pokud munedá kdispozici dokumenty Bytenesu. Nyní chápu, proèse pan
Horòák tak rozèiloval a reagoval tak podráždìnì, když zastupitelé odhlasovali, že se
jednání zastupitelstva nebude kamerounatáèet.

O èem jednalo mìstské
zastupitelstvo
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Rozhodnuto o pozastavení prodeje bytů na 1 měsíc.
Schváleno hospodaření města a finanční vypořádání za rok
1998
K zastupování města ve SMOR Temelín pověřena zastupkyně
starosty paní Božena Vorlová
Jako zástupci ve Vodárenském sdružení Bechyňsko pověřeni
starosta Jaroslav Matějka a člen zastupitelstva pan Josef
Burian
Projednán způsob využití finančních prostředků za prodané
akcie. Byl stanoven termín pro podaní návrhů o kterých
rozhodne MZ.
V souvislosti s některými žádostmi o prodej pozemků bylo
rozhodnuto připravit návrh pravidel na prodej městských
pozemků v rekreačních lokalitách.
Schválené záměry na prodej pozemků p.č.990/2 v k.ú.
Bechyně o výměře 20 m2 a pozemku p.č.2066/6 v k.ú.
Hvožďany o výměře 227 m2. ( Podrobnější informace na úřední
desce případně MěÚ. )
Neodsouhlasen záměr prodeje hájovny v Nuzicích čp.36
Schváleno uzavření smlouvy o dílo na dostavbu ČOV v
Bechyni a převedení odpadních vod z povodí Smutné na ČOV
s firmou EREBOS – podpovrchová výstavba spol. s r.o.

Z policejního deníku
Dne 14. a 21. 3. 1999 v dopoledních hodinách došlo k vloupání
do osobních automobilù, zaparkovaných na parkovišti u høbitova
Bechynì - Lišky. Pachatelé využívají nepozornosti poškozených,
kteøí si nechávají kabelky vèetnì osobních dokladù na sedadlech a
odcizení vìcí po rozbití okna je otázkou nìkolika vteøin, a z místa
okamžitì odjíždìjí. Žádáme obèany, aby si po zaparkování vozidel
nenechávali kabelky a hodnotnìjší vìci ve svých vozidlech a
pøedejdou tak odcizení vìcí a dalším nákladùm, spojeným s opravou
vozidla.
Dne 13. 2. 1999 došlo k vloupání do stavební buòky, umístìné na
stavbì vrakovištì vozidel v katastru obce Bežerovice. Pachatelé zde
odcizili rùzné náøadí v hodnotì 6.000,-Kè. Následující den po
provedeném opatøení PÈR OOP Bechynì byli z uvedeného skutku
usvìdèeni dva pachatelé z okresu Èeský Krumlov, kteøí ještì staèili
vykrást autorádio z osobního vozidla, zaparkovaného pøed budovou
Láznì Bechynì. Oba výteèníci byli “na návštìvì” známého z
Bechynì, který se v nedávné dobì vrátil z výkonu trestu odnìtí
svobody, kde se také seznámili.
Upozoròujeme obèany na dodržování zákazu stání a zastavení,
zejména na ulicích Libušina, Písecká, Na Libuši. Øidièi nerespektují
dopravní znaèenií a u obousmìrné vozovky volné dva jízdní pruhy o
minimální šíøce 6 metrù. Ze strany zdejší souèásti bude této oblasti
vìnována zvýšená pozornost a pøestupci pokutováni dle § 22 1, d)
zák. è. 200/90 Sb.
JUDr. Kohoutek

OZNÁMENÍ CHOVATELÙM PSÙ

Všem chovatelům psů, kteří zaplatili letošní poplatek za svého
miláčka vydává fin. odbor MÚ - p. Klikarová 20 ks sáčků na
výkaly zdarma. Sáčky je možné vyzvednout kdykoli.
MÚ-OVaŽP - připravuje zavedení kontroly dodržování čistoty
ve městě po psech.

V poslední dobì se v našem mìstì zaèal rozmáhat nešvar v podobì odkládání
starých automobilù, tzv. vrakù na veøejných prostranstvích.
Dle zákona 13/1997 Sb. a vyhlášky mìsta Bechynì 20/98 je zakázáno na
silnicích a místních komunikacích a jejich souèástech (všech prostor mimo
komunikace, které jsou v majetku mìsta Bechynì) odstavovat silnièní vozidlo,
které je trvale technicky nezpùsobilé k provozu (vyhláška Ministerstva dopravy
è. 102/1995 Sb.) a není opatøeno SPZ nebo které je zjevnì trvale technicky
nezpùsobilé k provozu (dále jen vrak).
Nejèastìji sevyskytují tyto pøípady:
Obèanovi, kterému automobil dosloužil, je zatìžko ho odvést na vrakovištì
nebo rozebrat do sbìrných surovin, a proto ho ponechá na ulici. V lepším
pøípadì zabírá jen parkovací místo, ale sami se mùžete pøesvìdèit, že postupnì
se z auta zaènou ztrácet vìci až z nìho zbyde nepoužitelná karoserie.
V dalších pøípadech si obèané pøímo poøídí staré auto jako zálohu náhradních
dílù pro svoje auto. Po vymontování všeho potøebného opìt konèí na veøejném
prostranství jako nevzhledná hromada plechu, kteráohrožuje životní prostøedí.
Výsledkem obou pøípadù èinnosti tìchto obèanù je vìtšinou zbyteèné obsazení park. místa nebo
zhoršený prùjezd ulice. Také vzniká
nebezpeèí úrazu dìtí, které vrakypoužívají pøi svých hrách jako skrýše nebo prolézaèky.
Odboru VaŽP pak nezbývá, než
nezodpovìdného obèana zjistit.
Nìkdy to bývácestavelmi zdlouhavá,
nebo obèané se zjištìní vlastnictví
brání rùznými zpùsoby, a to jak
vrácením SPZ, tak odstraòováním
èísla karoserie a motoru. Obèas se
stává, že vrakSPZ má, ale auto bylo
nìkolikrát prodáno bez pøehlášení na
policii a pùvodní majitel dokládá
dalšího majitele, skuteèný majitel je
tøeba i ètvrtý v øadì.
Pøi zjišování majitelù vrakù nám ochotnì pomáhají nìkteøí spoluobèané a
obvodní oddìlení policie v Bechyni, kterým tímto dìkujeme. Zároveò bychom
chtìli požádat spoluobèany o pomoc pøi zjišování majitelù odložených aut
(jako je na fotografii) bez SPZ nebo s ní, ale bez platných známek o technické
zpùsobilosti a technických podmínkách provozu silnièních vozidel na
pozemních komunikacích.
V tìchto dnech bylo nìkolik majitelù vrakù vyzváno MìÚ Bechynì, odborem
VaŽP kjejich odstranìní z Bechynì, další budou postupnìvyzýváni.
Závìrem upozoròujeme obèany, kteøí se chystají vrak opustit, aby tak neèinili
a ušetøili nám èas a sobì peníze za pokutu, která je dle zákona do 10 tisíc korun.

Ing. Blažková, odbor VaŽP

ŽIVOTNÍ JUBILEA - duben 1999
75 let

76 let
77 let

78 let
79 let
80 let
81 let
82 let
83 let
84 let
86 let
90 let

Bendová Květuše, Hrubá Vlasta
Písačka Jan, Pítra Jaroslav
Veselý Květoslav, Hommerová Vlasta
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
Vejvodová Antonie
Kovaříková Božena, Matějková Anna
Korbel Jan
Kohoutek Vladimír, Rybová Božena
Navrátilová Marie
Hrušková Anna, Hrachovinová Vlasta
Kaiserová Božena,
Havel Josef
Ťupová Anastázie

Navždy nás opustili

Knížová Marie, Trnka František, Fichtner Jiří, Podojilová Anna,
Janovský Václav, Koubová Marie

Vítáme nové bechyòské obèánky
Dočekalová Tereza, Vosecký Václav, Hemerová Iva, Ťoupalová
Miroslava, Vičíková Veronika, Šanda Petr

Kulturní dùm

BECHYŇSKÝ

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

e-mail: kdbech@mbox.vol.cz

DUBEN 1999
PØEHLED

1.4.
3.4.
3.4.
4.4.
7.4.
9.4. - 11.4.
12.4.- 18.4.
19.4.
21.4.
23.4.- 25.4.
24.4.
30.4.

Dívčí válka
Čarování kolem malování
Taneční zábava (Markýz John)
Country bál (The Kýbl)
Velikonoční koncert
Jaro 99
Seminář Kum-Nye
Astrovečer
Jaromír Nohavica
Výtvarná hromádka
Ples KPP
Slet čarodějnic

VÝSTAVY

Výstavní síň KD / Vstupné 5.- Kč
Otevřeno: Po - Pá: 15.00 - 17.00 hodin, So - Ne: 14.00 - 17.00
KLAUZURNÍ PRÁCE STUDENTŮ SPŠK
středa 17.3. - pátek 2.4. 1999
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA - Práce občanů města
neděle 4.4. - neděle 11.4. 1999 ( Výstava je podmíněna dostatečným
množstvím exponátů)
MATEŘSKÁ ŠKOLA - JAHŮDKA
středa 14.4. - neděle 25.4. 1999
BLANKA MÁNKOVÁ - OBRAZY
čtvrtek 29.4. - středa 19.5.

PRO DÌTI

ČAROVÁNÍ KOLEM MALOVÁNÍ - Miloš Nesvadba a Jan Susa
sobota 3.4. 1999 / 15.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné: 30,-Kč /
JARO 99 - Jihočeská přehlídka dětských divadelních, loutkářských a
recitačních souborů
pátek 9.4. - neděle 11.4. 1999 / 9.00 hodin - zahájení / Prostory KD
/viz. program /

SOUTÌŽ
POZNEJTE

AUTORA

PØÍSLOVÍ NEBO CITÁTU

Soutìž se týká známých èeských pøísloví od slavných a známých èeských
autorù.

Autora bøeznového citátu Karla Èapka, správnì urèilo všech pìt
soutìžících. Vìcnou cenu vyhrála paní Anežka Kynclová,
Libušina 160 Bechynì.
Citát na duben:

“Kdo honí štìstí, sám je štván.”

Odpovìdi zasílejte do 15. dubna 1999 na adresu Kulturního domu.
Jméno výherce a správnou odpovìï se dozvíte v kvìtnovém kulturním
kalendáøi.

ODPOVĚĎ NA HÁDANKU

Jméno a věk

Adresa

TANEC

TANEČNÍ ZÁBAVA Rocková skupina MARKÝZ JOHN
sobota 3.4. 1999 / 20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné: 70,- Kč
PLES KERAMICKÉ PIVNÍ PERUTĚ
sobota 24.4. 1999 / 20.00 hodin / Prostory KD

HUDBA

JAROMÍR NOHAVICA - SÁM
středa 21.4.1999 /19.30 hod. /Velký sál KD/ Vstup: 140, 120, 100,- Kč

DIVADLO

DÍVČÍ VÁLKA Komedie F. R. Čecha
čtvrtek 1.4. 1999 / 19.30 hodin / Velký sál KD

KONCERT

VELIKONOČNÍ KONCERT
Kytarový koncert v podání Štěpána Raka
středa 7.4.1999 / 10.00 a 19.30 hodin /Velký sál KD/Vstup: 55,- Kč

COUNTRY

VELIKONOČNÍ COUNTRY BÁL
Večerem doprovází a hraje skupina The Kýbl
neděle 4.4. 1999 / 20.00 hodin / Přísálí KD / Vstupné: 45,- Kč

SEMINÁØ

KUM NYE - Tibetské léčebné a relaxační techniky
pondělí 12.4. - neděle 18.4. 1999 / Prostory KD

PØEDNÁŠKA

ASTROVEČER - Doc. dr. Pavel Kašpar CSc. - “ Komunikují s námi
mimozemšťané - únosy”.
pondělí 19.4.1999 / 19.00 hodin / Malý sál KD / Vstup: 35,- Kč

SETKÁNÍ

VÝTVARNÁ HROMÁDKA - Setkání všech, kteří si chtějí hrát.
Tentokrát na téma “návštěva Gaudího”.
pátek 23.4. - 25.4. 1999 / Prostory KD /

SLET

SLET ČARODĚJNIC
Tradiční průvod městem bude navazovat na předchozí ročník.
pátek 30.4. 1999 / Slet čarodějnic u KD /

Mìstská knihovna dìkuje

stavební firmì

SNN, v.o.s.
a

spoleènosti
APS Bechynì, a.s.
za sponzorské dary.
na poslední chvíli ...

Program koncertu Štěpána RAKA (7.4.1999)

Ivan Jelínek
Václav Matějka
Anonym
přestávka
Štěpán Rak
Štěpán Rak
Štěpán Rak

Parthia di bohemia
Sonáta in D
Dávné tance
Píseň pro Davida
České pohádky
Balalajka

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA DUBEN 1999
1. čtvrtek, 2. pátek / 20.00 hod. / Vstupné 41,- Kč / 90 min.

KLEPÁNÍ NA NEBESKOU BRÁNU

Svěží černá komedie, ve které dva hlavní hrdinové nemají už
opravdu co ztratit.
3. sobota, 4. neděle / 20.00 hod. / Vstupné 38,- Kč / 110 min.

STAV OBLEŽENÍ

Neviditelný nepřítel, národ v ohrožení. Denzel Washington a
Bruce Willis v akčním thrilleru.
5. pondělí, 6. úterý / 20.00 hod. / Vstupné 38,- Kč / 137 min.

LOLITA
Příběh vášnivé lásky staršího muže a mladičké dívky.
8. čtvrtek, 9. pátek / 20.00 hod. / Vstupné 41,- Kč / 96 min.

OSCAR WILDE

Všichni se brodíme ve stoce, ale někteří z nás hledí ke
hvězdám. Příběh muže, který měl dost odvahy žít bez
kompromisů.
10. sobota, 11. neděle / 20.00 hod. / Vstup: 38,- Kč / 162 min.

ZACHRAŇTE VOJÍNA RYANA
Slavný oscarový válečný film Stevena Spielberga.
12. pondělí, 13. úterý / 20.00 hod. / Vstup 39,- Kč / 110 min.

PLEASANTVILLE : MĚSTEČKO ZÁZRAKŮ

Nic není tak jednoduché jako černá a bílá. Filmová komedie.
15. čtvrtek, 16. pátek / 20.00 hod. / Vstup: 38,- Kč / 120 min.

ŽIVOT JE KRÁSNÝ

Podmanivá bajka, která dokazuje, že láska, rodina a fantazie
překonají vše. Nejlepší evropský film roku 1998.
17. sobota, 18. neděle / 20.00 hod. / Vstup: 39, - Kč / 96 min.

KŘIŽOVATKA SMRTI

Střet nejrychlejších rukou z východu a nejrychlejších úst
západu. Jackie Chan a Chris Tucker v hlavních rolích akční
komedie.
19. pondělí / 20.00 hod. / Vstupné: 38,- Kč / 93 min.

JAK TA JE ÚŽASNÁ !

Sean Penn a John Travolta jako dva vrcholy milostného
trojúhelníku.
20. úterý / 20.00 hod. / Vstupné: 41,- Kč / 95 min.

BRATR

Budoucnost profesionálního vraha je velmi nejistá.
22. čtvrtek, 23. pátek / 20.00 hod. / Vstup: 38,- Kč / 121 min.

RONIN

Pro peníze jsou připraveni i zabíjet. V hlavních rolích Robert
De Niro a Jean Reno.
24. sobota, 25 neděle / 20.00 hod. / Vstup: 40,- Kč / 101 min.

TAJEMSTVÍ LOŇSKÉHO LÉTA : ROK POTÉ

Zaslouží si druhou šanci. Zemřít. Jennifer Love Hewittová v
pokračování úspěšného horroru.
25. neděle / 17.00 hod. / Vstupné: 40,- Kč / 96 min.

ŽIVOT BROUKA

Rodinný animovaný film. Po “Toy Story” druhý film vyrobený
výhradně počítačovou animací.
26. pondělí, 27. úterý / 20.00 hod. / Vstup: 40,- Kč / 114 min.

VELKÝ JOE
Novodobý King Kong v dobrodružné komedii pro celou rodinu.
29. čtvrtek, 30. pátek / 20.00 hod. / Vstup: 41,- Kč / 98 min.

PRAHA OČIMA

Není jedna pravda, není jedna Praha ...

ZIMACAP 99 - Bechyně
Konečná tabulka o pořadí:
1. FC Bechyně
5 4 1 0 11: 3
13
2. Stavitelství Týn
5 3 2 0 20 : 3 11
3. TJ Chrášťany
5 2 1 0
6:5
7
4. TJ Březnice
5 1 3 1
4:3
6
5. ZD Vlastiboř
5 0 1 3
4: 9
4
6. TJ Mažice
5 0 0 5
0: 23
0
Finálové kolo:
o 5. místo - ZD Vlastiboř - FC Mažice 2:2, na penalty 4:2
o 3. místo - TJ Chrášťany - TJ Březnice 0:0, na penalty 3:2
o 1. místo - FC Bechyně - Stavitelství Týn 0:2
V 17 hodin za účastí zástupce sponzora oddílu firmy BOME s. r. o.
bylo závěrečné vyhodnocení nejlepších hráčů i celkových vítězů.
Nejlepší hráč: Chlumecký - Týn n/Vlt.
Nejlepší střelec: Moule - Týn n/Vlt.
Nejlepší brankář: Froml - FC Bechyně
Vítěz turnaje: Stavitelství Neruda Týn n/Vlt.

Děkujeme: sponzorovi p. Borkovi a všem kteří pomáhali s
organizací turnaje.
TJ Jiskra - oddíl stolního tenisu
DIVIZE MUŽI - konečná tabulka:
1. ČZ
18
2
2
2. Zubčice
14
5
3
3. Pelhřimov 14
5
3
4. Vodňany
12
3
7
5. S. Tábor
12
2
8
6. Sez. Ústí 11
4
7
7. Větřní
10
1
11
8. Bechyně
6
6
10
9. Slavoj ČB 4
6
12
10. Orel ČB
4
4
14
11. Třeboň
5
0
17
12. Písek
1
4
17

211:117
203:147
208:154
185:156
180:153
189:171
168:168
157:188
152:193
136:203
130:204
144:209

60
55
55
49
48
48
43
40
36
34
32
28

Okresní přebor mužů - skupina A
Jiskra B - 4. místo
Jiskra C - 10. místo
Oblastní bodovací turnaj mládeže ve Vodňanech:
dorostenci: 2. Janečka, debly - 3 - 4. Votava, Janečka
dorostenky: 2.Martina Mikolášková, čtyřhra: 1. Martina Mikolášková a
Monika Mikolášková
starší žákyně: 1. Martina Mikolášková, čtyřhra: 1. Martina
Mikolášková - Mašková
Oblastní přebor družstev st. žactva v Kaplici: dívky - 1. Bechyně KP
dorostu ve Vodňanech - družstva:
dorostenci: 3. Bechyně (Janečka, Hošek)
dorostenky: 1. Bechyně (Cvachová, Martina Mikolášková)

TJ Jiskra - oddíl košíkové

KP II muži - skupina B - Bechyně - 6. místo
KP ml. dorostenci - Bechyně - 6. místo

Volejbal
Okresní turnaj v Táboře - ženy:
1. VK Bechyně
2. Loko Veselí n/Lužnicí
3. Spartak MAS Sezimovo Ústí
III. jihoèeská divize - VIII. kolo - SO 27.2.1999

Šachový spolek Zajíèek Bechynì ”B” 4
ŠK Týn nad Vltavou ”B”
1

V zajímavé sestavì nastoupilo naše béèko proti šikovnému soupeøi a dìly se
vìci . Hned vedeme , protože soupeøi chybí jeden hráè a Pavel Malý vítìzí
kontumaènì. A další vylomeniny následují . To Standa Podojil ztrácí jednoho
pìšce za druhým, do toho i figuru . Soupeø se z toho braní tak rozradostnil, že
zapomnìl na krále a dostal mat! A zdaleka to nebylo všechno. Starý rutinér
Standa Mrázek mizerným tahem ztratil figuru a mohl vzdát. Nechtìlo se mu ale
tak brzo domù , a tak hrál dál . Jeho mladièký soupeø , vìdom si své pøevahy ,
hrál jen tak lážo plážo a buch - prohrál . Kavalírem se stal Petr Michlík , který se
nemohl na smutek týnských už koukat a na oplátku tak zmastil výhodu figury ,
že pomohl Týnu alespoò snížit. A tak jediná partie , která se hrála ”normálnì”,
byla na první šachovnici, kde Pavel Houdek nedal svému soupeøi moc prostoru
ani šancí a zaslouženì zvítìzil .
Toto byla už tøetí výhra družstva v øadì a vynesla tým na pìknou 7.pøíèku .
Šastný

V letošním roce pøišlo jaro døíve, než je první jarní den 21.3..
Odtávající sníh odkryl v zahrádkách nádherné kvìty snìženek,
bledulí a krokusù, ale jako kontrast také odpadky, které po mìstì tu
i onde nìkdo pohodil. Na nìkterých veøejných prostranstvích se
nemohla zazelenat ani tráva, nebo tuto plochu kdosi používal nebo
ještì používá pro odstavení svého auta.
Situace je stejná jako v loòském roce, kdy èást obèanù, kterým
patøí podìkování odboru VaŽP MìÚ Bechynì, s úplnou
samozdøejmostí se zapojila do jarního úklidu okolí domu, ve kterém
žije a neèekala, až Bytenes Bechynì svými omezenými prostøedky
provede úklid. Chtìli bychom podìkovat všem, kteøí okolo svých
nemovitostí zametají chodník, udržují ho a èistí od travních porostù,
starají se a udržují veøejnou zeleò kolem svých obydlí a provozoven a
tímto i vyzýváme další spoluobèany k úklidu veøejnì pøístupných
prostranství kolem svých bydliš.
Víme, že mìsto je díky výkopu pro telefonní vedení,
odkanalizování sídlištì 5. kvìtna a výstavbì teplovodu rozkopané.
To ale ještì nikoho neopravòuje k tomu, aby odpadky odhazoval
kdekoliv, neuklízel po svých ètyønohých miláècích a neuklízel,
pokud není rozkopán, chodník u své nemovitosti, jak to ukládá
vyhláška mìsta Bechynì.
Lze jen tìžko pochopit jednání lidí, kterým nevadí, kam odstaví
auto, že rozjedou trávník èi zaparkují svého plechového miláèka na
zelenou plochu, protože se nachází pod okny domu, ve kterém žijí
nebo u provozovny, kterou chtìjí navštívit. Po odjetí zùstanou zde
jen vyjeté koleje. Ty a upraví zase nìkdo jiný, vždy od èeho máme
organizaci, která má nastarost údržbu veøejné zelenì. V lepším
pøípadì je nahlášen viník na odbor výstavby a ŽP a je s ním zahájeno
øízení.
S pøicházejícím jarem bude kontrolováno parkování aut a s viníky,
kteøí parkují auty na veøejné zeleni, bude zahájeno øízení, nebo
porušují vyhlášku mìsta Bechynì è. 17/96 a hrozí jim pokuta 1 tisíc
korun.
Ing. Blažková, odbor VaŽP

Vlákniny užiteèným odpadem
V poslední dobì na základì výzkumù se dostala opìt do popøedí skupina látek,
která se oznaèuje rùznými názvy jako hrubá vláknina, nestravitelné
polysacharidy èi balastní látky. Jejich nedostateèný pøívod se totiž významnou
mìrou spolupodílí na vzniku nìkterých civilizaèních chorob. Vláknina je
rostlinného pùvodu a zažívacím traktem prochází v nezmìnìné formy,
nepodléhá enzymatickému stìpení a nevstøebává se. Na první pohled by se
zdálo, že je nepotøebná. není ani zdrojem energie, ani hlavních živin. V
minulosti se ji lidé snažili rùzným zpùsobem odstraòovat /vymílání mouky
nabílo/. Dnes je právem považována za dùležitou složku zdravé výživy. Význam
vlákniny potvrzuje i nízký výskyt nádorù tlustého støeva u pùvodních obyvatel
Afriky, kteøí si pøipravují jídla zcelých zrn. Právì v rozvinutých zemích, kde jsou
nejoblíbenìjší výrobky z jemné bílé moky , se uvedený nádor èastìji vyskytuje.
Za složky vlákniny považujeme jednak látky nerozpustné ve vodì, jako jsou
celulóza, hemicelulóza èi lignin, jednak látky rozpustné ve vodì, napø. pektin,
slizy. Každá z nich má v lidském organismu specifickou úlohu. Vyjádøeno
zjednodušenì, nerozpustné složky mechanicky proèišují støeva. Podporují
pohyby støev, zvìtšují objem tráveniny a stolice, èímž ulehèují pravidelné
vyprazdòování støev. Vláknina pøirozeným zpùsobem pùsobí proti zácpì,
nahrazuje projímadla, která jsou èasto návyková a mají i vedlejší úèinky.
Rozpustné složky se podílejí na odstraòování urèitých látek z organismu. Jde
zejména o cholesterol, pøièemž nejen zabraòují jeho zpìtnému vstøebávání, ale
blokují i jeho syntézu. Rozpustná vláknina též zpomaluje vstøebávání glukózy
ze støeva do krve. Tento úèinek ovlivòuje hladinu krevního cukru, èímž pøispívá
k léèení diabetu.
Vlákninu obsahují zejména obilniny, celozrnné výrobky, zelenina, ovoce a
luštìniny. Z obilnin je však pøi mlýnském zpracování vláknina vìtšinou
odstranìná, proto její podíl v otrubách èiní 27%, v celozrnném chlebu 8,5%,
ale v bílém chlebu už jen necelá 3%. Nerozpustná vláknina je složkou vnìjších
obalù plodù a semen. Èím jsou rostlinné produkty starší, tím je obsah vyšší,
èasto hovoøíme o zdøevnatìní. Platí to hlavnì o zeleninì. Velmi dobrým
zdrojem nerozpustné vlákniny je pøedevším koøenová zelenina - mrkev, petržel,
celer, øedkev, brukev. Ovoce má více rozpustné vlákniny. Pektin obsahují
hlavnì citrusové plody, èerný rybíz a jablka. V nìkterých zemích se spotøeba
vlákniny liší. Napø. naše doporuèené výživové dávky pro dospìlé v
produktivním vìku pøedstavují 22 - 32 gramù dennì. Vyšší spotøebu vlákniny
možno dosáhnout každodenní konzumací nejménì pùl kilogramu zeleniny a
ovoce, zaøazením pøíloh z naturální rýže nebo celozrnných tìstovin a
konzumací grahomového a celozrnného chleba a peèiva namísto
pekárenských výrobkù z bílé mouky. Lidé trpící cukrovkou by si mìli spotøebu
ovoce a výrobkù z obilnin kontrolovat s ohledem na pøíjem sacharidù a
vyváženost celkové diety.
(Plzeòský deník, Plzeò, 10.2.1999)

Stav pořádku ve městě

Současný stav se v žádném případě nemůže nazvat pořádkem.
Situaci velmi ovlivnily investice Telecomu a Vodních staveb, ale i
počasí, které po několika letech bylo opravdu zimní a tím došlo k
několikanásobným posypům vozovek a chodníků. Se současným
stavem nejsem v žádném případě spokojen. Komunikace, které
jsou v povinnosti úklidu technických služeb Betenesu, budou
uklizeny do velikonočních svátků i za cenu, že nastoupí na úklid
pracovníci z kanceláří. Úpravy a úklid po Telecomu a Vodních
stavbách si provedou tyto firmy samy, podle informaci do konce
dubna t.r. Vyzýváme ostatní subjekty města (České dráhy, Správa
silnic, Lázně), aby rovněž provedly úklid svých komunikací.
Spoléháme rovněž na naše občany, že provedou jarní úklid kolem
domů v nichž bydlí, i na majitele psů, že se budou šetrněji chovat k
veřejným prostranstvím města.
Jaroslav Bakule, jednatel Bytenesu Bechyně s.r.o.

TISKOVÁ ZPRÁVA ÈEZ, a. s. 23. 2. 1999

Zmìny na JE Temelín probíhají v souladu se zákonem
Vrchní soud v Praze vèera projednal spor sdružení Jihoèeské matky s
ministerstvem pro místní rozvoj k rozhodnutí povolujícímu zmìny na
stavbì budovy aktivních a pomocných provozù JE Temelín. Žalovanou
stranou je ministerstvo pro místní rozvoj, které je kompetentní se k celé
záležitosti vyjádøit. “Pøi výstavbì JE Temelín se vždy postupovalo v
souladu se stavebním zákonem, zákon nebyl porušen a výstavba se bude
i nadále øídit rozhodnutími stavebního úøadu v Èeských Budìjovicích,
která jsou pro naši spoleènost závazná,” uvedl tiskový mluvèí elektrárny
ing. Milan Nebesaø. “Na pravou míru je potøeba uvést i informaci, že na
stavbì temelínské elektrárny bylo provedeno více než 4000 tisíce zmìn,
které nebyly posouzeny. Zmìn, které podléhají øízení podle stavebního
zákona, nebylo ve skuteènosti z celkového poètu ani tøicet a všechny
byly na stavebním úøadì øádnì projednány. Ostatní zmìny jsou
charakteru drobných stavebních a technologických úprav, na které se
stavební øízení podle zákona nevztahuje", doplòuje tiskový mluvèí
elektrárny.
Ing. Milan Nebesaø, tiskový mluvèí JE Temelín

KLUB ÈESKÝCH TURISTÙ

vyzývá všechny zdatné jedince k úèasti na tradièním závodu dvojic
“BECHYÒSKÉ SCHODY” v bìhu do zámeckých schodù pro mládež do
99 let v soboru 3.4.99 v 9,00 hod (zápis startujících 8,30 hod).
Informace: Petr Chaloupek, 5. kvìtna 779, 391 65 Bechynì
Chystá na kvìten: “Údolím øeky Lužnice” (25. roè) turistický pochod +
cykloturistická jízda. Trasy 20 a 30 km, cyklo 35 a 45 km z Bechynì a
Milevsko a Tábora. Start - Bechynì 8,00 - 9,00 z parku pøed vlakovým
nádražím. Kontrola všech tras, vydávání diplomù na øetìzovém mostì
pod Stádlcem od 10,00 - 13,00 hod. Informace: tamtéž

Plán Nostalgických jízd

na rok 1999, které bude poøádat Klub pøátel elektrické
dráhy Tábor - Bechynì na traovém úseku Tábor Bechynì
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

19. èervna 1999
3. èervence 1999
10. èervence 1999
17. èervence 1999
24. èervence 1999
31. èervence 1999
14. srpna 1999
28. srpna 1999
11. záøí 1999

Jedná se o termíny vždy v sobotu. Plán schválen dne 4.
listopadu 1998.
Pøedseda Klubu pøátel elektrické dráhy Tábor - Bechynì

Pan starosta vítá jaro po svém

Pìt otužilcù, mezi nimi i pan starosta Jaroslav Matìjka, vítali jaro
koupelí v øece Lužnici 3,8°C teplé (øeditel ZŠ Jan Pekaø, lesník MìÚ
Jan Bakule, Miroslav Topiè, školník ZŠ Libušina ul. a školník ZŠ
Školní ul. Zdenìk Bárta.

Nadace pro transplantace kostní døenì,
alej Svobody 80, 304 60 Plzeò , velice
dìkuje tìm, kteøí se zúèastnili veøejné
sbírky pro podporu jejího programu.
Ing. Pavel Tichý, výkonný øeditel nadace

ZASEDÁNÍ
MÌSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
se koná

ve støedu 7.4.1999
od 16.00 hodin

Pomozte předcházet takovému nepořádku!

Sdružení rodákù a pøátel Bechynì

v malém sále Kulturního domu
Blahopøejeme paní Jarmile Janovcové z Bechynì k
vítìzství v televizní hudební soutìži DO-RE-MI.

zve své pøíznivce na velikonoèní setkání v hotelu
JUPITER v sobotu dne 10.4.1999 ve 14.00hod.
Pøijïte, bude veselo!
Jitka Wodinská

Ceny inzerce v mìstském zpravodaji
1/8 strany - 860 Kč, 1/4 strany - 1760 Kč, 1/2 strany 3600 Kč, celá strana 7300 Kč

Cenné øešení v úsporném balení!
Pakety Favorit a Forman:
originální díl vèetnì montáe s
jednoroèní zárukou za výhodnou
cenu (v Kè, s DPH).
Sada brzdových destièek pro:

! Favorit do 12/92 za 670,! Favorit od 1/93 za 800,-

Sada brzdových destièek a kotouèe,
2 ks pro:
! Favorit do 12/92 za 1 460,! Favorit od 1/93 - 4/94 za 1 570,Nabízíme Vám také pakety s výfuky a
tlumièi. Tato specální nabídka platí do
30.6.1999!
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