BECHYŇSKÝ

KVÌTEN 2000

SLOUPEK STAROSTY
Opravy panelových domù
sídlištì Obráncù míru
V závìru loòského roku byly zahájeny opravy panelových domù na
sídlišti Obráncù míru. Zároveò je provádìno i zateplení tìchto objektù..
Jedná se zde o pokraèování programu z roku 1994, kdy byly podobné
úpravy provedeny na nìkterých domech na sídlišti Na Libuši..
Zateplením bychom se mìli dostat na hodnoty tepelného odporu, které
jsou v souèasné dobì požadovány, a ty jsou 2x – 3x vìtší než souèasné.
Toto opatøení by mìlo pøinést spolu s regulací topné soustavy úsporu na
vytápìní 35 – 40 %, a to podle druhu a stáøí objektu.V letních mìsících
by nemìlo díky tìmto úpravám docházet k neúmìrnému pøehøívání
objektù, protože budou odstranìny sklenìné meziokenní pásy a budou
nahrazeny izolací s omítkovinou.
Bude tak de facto vyøešena lety zanedbávaná oprava domù, která se s
vyjímkou oprav plochých støech prakticky neprovádìla.
Velkou pozornost si v tomto pøípadì zasluhují balkony, které jsou ve
velmi špatném stavu a které budou s fasádami podle finanèních
možností rovnìž opraveny.
Financování celé akce probíhá sdružováním prostøedkù Mìsta,
spoleènosti Bytenes a získáním dotací z rùzných státních podpùrných
programù. Èást dotací již Bechynì získala, èást by mìla být získána v
letošním roce.
Vìøím, že po úspìšné realizaci této akce dojde k celkové humanizaci
celého sídlištì, bude prodloužena životnost objektù, zlepší se úroveò
bydlení našich spoluobèanù a díky zajímavému barevnému øešení bude i
estetický vzhled tohoto sídlištì na vyšší úrovni, než tomu je doposud.
Jaroslav Matìjka, starosta mìsta

Minulé století v našem mìstì
(1931-1940)

Starostové:
do r. 1931
Václav Kolafa (od r. 1922)
1931 – 1940
Karel Homér (do r. 1941)
Události tohoto desetiletí:
1931
Založen sportovní klub SK Rapid
Keramickou školu absolvoval akad. sochaø Bohuslav Burian, úèastník
zahranièního odboje
1932
V Praze byl ustaven Kruh rodákù a pøátel Bechynì, prvním pøedsedou
zvolen JUDr. Petr C. Nesý
1934
Postavena nová moderní lázeòská budova
1935
V kreslírnì mìšanské školy poøádal Klub radioamatérù pøednášku
doc. Šafránka o televizi s názvem “Fyzikální základy televize a
pokusy”
Na keramické škole zaèal vyuèovat modelování prof. Bohumil
Dobiáš, u této práce setrval až do své smrti v r. 1964
1937
Keramickou školu absolvoval akad. sochaø Jan Simota, rektor Vysoké
školy umìlecko prùmyslové v Praze
1938
Do novì získané budovy na námìstí byly pøemístìny sbírky
Mìstského muzea
Jak f ungovala pošta v Bechyni v r. 1936

Bechyòští skauti jubilují
Je to až neuvìøitelné, ale bechyòskému støedisku organizace Junáka je již
letos 80 let…
V prùbìhu tohoto období spoleènì s politickou situací v naší zemi byla
skautská organizace zakazována, ale po zmìnì režimù znovu ožila. Za toto období to
bylo celkem tøikrát. Osmdesát let je dosti dlouhá doba. Tak se ve vedení støediska,
oddílù i družin vystøídala øada dobrýchvedoucích a organizací prošla i plejáda skautù a
skautek, kteøí se ipøes svùj pokroèilý vìk, stále hlásíke skautským ideálùm. Zajisté není
bez zajímavosti, že na starém høbitovì je pochován jeden z blízkých spolupracovníkù
A.B.Svojsíka – profesor Miloš Saifrt. Oba se podíleli na založení skautskéorganizace v
Èechách.
Junák v Bechyni byl obnoven potøetí 21.12.1989. Støedisko mìlo
chlapeckýa dívèíoddíl asmeèku vlèata svìtlušky. Pomocnou rukupøiložili podlesvých
možností i bývalí èlenové oddílù z minulých let. Tak vznikl klub oldskautù. Za pøispìní
všech a díky mìstu tak byly vybudovány nejenskautské klubovny, ale v dalším období i
stálá pøírodní základna na øíèce Smutná. Hlavnì tam smìøují kroky všech Junákù v
prùbìhu celého roku. Vyvrcholením je letní tábor. Skauti se podílejí též na øadì akcí ve
mìstì. Jde pøedevším o humanitární sbírky, ale i úklid. Støedisko navázalo øadu
kontaktù se skauty z Polné, Strakonic, Volynì a Tábora, ale i z Neratovic a Kostelce.
Dlouho byl udržován styk se švýcarskými skauty. Kromì táboøení v jižníchÈechách, se
skupiny skautù vydaly právì do Švýcarska, na Slovensko i Zakarpatskou Ukrajinu. O
veškerém dìní jsou vedeny kroniky. S tìmi, i nejstaršími, se zájemci budou moci
seznámit na pøipravované výstavce k 80.výroèí dne 13.5.2000. V tomto termínu ožije
také Bechynì skautským mládím. Právì pro význam tohoto skautského svátku rozhodla
OR Junáka v Táboøe, že se zde uskuteèní okresní kolo “Svojsíkova závodu” svìtlušek a
vlèat. Po celou tuto dobu budou pro veøejnost otevøeny skautské klubovny, výstavka a
celá skautská zahrada. O dobrou èinnost nejen organizace této akce se po celý rok
obìtavì starají bratøi a sestry z øad vedoucích Jan Valenta, Jana Vrublová,Pavel Toman,
Hana Dvoøáková, ale i øada dalších. Kladem je, že “vlády” se pomalu ale jistì ujímá
nejmladšígenerace. Proto na tyto pro nás významnédny srdeènì zveme nejen všechny
bývalé pøíslušníky Junáka, ale celou bechyòskou veøejnost.
Otto Waldhaus

Foto: knihovna v Klášterní ulici

Z jednání mìstského zastupitelstva
22.3.2000
Hospodaření města Bechyně za rok 1999
Zastupitelé projednali a schválili hospodaření města za rok 1999,
které skončilo jako přebytkové. Příjmy byly naplněny ve výši
127.944.009,- Kč, výdaje dosáhly výše 107.596.597,-Kč. V příjmové
oblasti došlo k překročení rozpočtu u prodeje akcií a jejich
hlasovacích práv. Prodejem akcií VaKu a.s. město získalo 1.362.100,Kč , JP a.s. 4.874.250,-Kč a JČE a.s. 19.202:200,-Kč. Do konce roku
město zhodnotilo finanční prostředky na úrocích z termínovaných
vkladů, depozitních směnek a vložením do podílového fondu ve výši
1.252.147,-Kč. Část finančních prostředků byla zapojena do výdajů
roku 1999. Z větších investičních akcí stojí za připomenutí dokončení
půdních vestaveb na sídlišti Na Libuši (3.982.689,- Kč), nástavba a
zateplení Základní školy Školní ulice (7. 915.383,- Kč) dokončení
kanalizace ze sídl. 5. května (1.477.208,- Kč), odkanalizování
trafostanice (1.899.999.- Kč), zateplení sídl. Obránců míru
(2.726.000,- Kč). Celkové kapitálové výdaje činily 20.632.662,- Kč.
Městské zastupitelstvo bylo rovněž seznámeno se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření města Okresním úřadem v
Táboře, které skončilo bez výhrad.
Zadání regulačního plánu pro služby, podnikání a komerci
Schválením návrhu zadání regulačního plánu zóny pro služby,
podnikání a komerci může jeho zpracovatel přistoupit k zpracování
konceptu při kterém budou již respektována stanoviska dotčených
orgánů státní správy a
brán zřetel na ostatní připomínky.
Z praco va te lem plán u je UA Proje kc e Č Budějov ice Ing.arch.Štěpánka Ťukalová.
Příspěvek na nemocnici
Bez definitivního závěru zatím skončilo jednání o příspěvku pro
Okresní nemocnici v Táboře. O možnosti finanční pomoci pro
nemocnici by zastupitelstvo mělo jednat po schválení rozpočtu
Okresního úřadu.
Prodeje pozemku na stavbu patrové garáže
V lokalitě pod bývalým OSP budou nabídnuty k prodeji dva poslední
pozemky města na výstavbu patrové garáže. Prodej se uskuteční
obálkovou metodou, přičemž nejnižší nabídka je 500,-Kč za m2 .Bližší
podmínky musí ještě stanovit městská rada.
Schválení záměru prodeje pozemků
Byl schválen záměr prodeje pozemků č.par.1962/4, části pozemku
č.par.1562/1 a části pozemku č.par. 1562/3 v k.ú. Bechyně (jedná se o
bývalý areál drobné provozovny ).
Město si vyhradilo možnost zpětné koupě za stejnou kupní cenu v
případě, že zamýšlená stavba nebude kolaudována nejpozději do
dvou let ode dne podpisu kupní smlouvy.
Předmětem dalšího schváleného záměru jsou pozemky č.par
1978/177, 1978/178, 1978/179, 1978/180 a 1978/186 v k.ú. Bechyně.
Tyto pozemky v současné době užívá Jednota spotřební družstvo
Č.Budějovice na základě nájemní smlouvy a v souvislosti s
rekonstrukcí prodejny Na Libuši má zájem tyto pozemky získat do
svého vlastnictví.
Nákup nové techniky na úklid města
Zastupitelé si vyžádali od Bytenes Bechyně spol.s r.o. předložit na
další jednání návrh na nákup nové úklidové techniky.

Z jednání mìstského zastupitelstva
29.3.2000
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy se Státním fondem
životního prostředí, na základě které budou Městu Bechyně
poskytnuty finanční prostředky na akci “Kanalizace a ČOV Bechyně”.
Podle této smlouvy získá Město dotaci ve výši 34.200.000,-Kč a
půjčku s úrokem 3% ve výši 39.900.000,-Kč. Zbývající část
financování bude zajištěno formou půjčky u finančního ústavu, o
jehož výběru bude v brzké době rozhodnuto. Stavební práce mají být
zahájeny v květnu 2000 a předpokládané ukončení akce je květen
2002. Celková cena díla je stanovena na 114.880.000,-Kč.

Z jednání mìstského zastupitelstva
5.4.2000
Městské zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2000 jako
vyrovnaný. Příjmy dosahují 119.236.000,-Kč , výdaje 169.121.000,Kč,financování 49.885.000,-Kč.
K nejdůležitějším investičním akcím roku 2000 patří výstavba
kanalizace a čistírny odpadních vod v Bechyni, pro rok 2000 se
plánuje investice ve výši 57.380.000,- Kč, z těchto finančních

prostředků obdrží město dotaci ze Státního fondu životního prostředí
v Praze ve výši 15.390.000,- Kč, a dalších 19.950.000,- Kč dostane
město od SFŽP jako půjčku s 3 % úrokem. 2.090.000,- Kč bude
město hradit z vlastních zdrojů. Na zbývajících 19.950.000,- Kč si
město vezme úvěr od Komerční banky, a.s. Praha, o.p. Tábor. K
podpisu úvěrové smlouvy dojde do konce měsíce dubna 2000,
úroková sazba bude pohyblivá 6M PRIBOR + 2,10 % p.a.., což v
současné době představuje celkový úrok ve výši 7,51 % p.a.
Investiční akce Kanalizace a ČOV Bechyně bude
pokračovat ještě v roce 2001 a 2002, kdy souhrn nákladů činí
57.000.000,- Kč. Výše podpory SFŽP zůstane zachována, 35% tvoří
půjčka s 3 % úrokem, 30 % dotace, přičemž dotace je poskytována
pouze do výše 90 % celkové částky dotace. 10% doplatek dotace
bude poskytnut až po provedeném posouzení a odsouhlasení
závěrečného vyhodnocení akce. Zbývajících 35 % tvoří finanční
prostředky, na které si město vezme úvěr od Komerční banky, úvěrová
smlouva , k jejímuž podpisu dojde v dubnu 2000, bude podepsána na
čerpání na celou investiční akci v průběhu let 2000 - 2002.
K dalším kapitálovým výdajům roku 2000 náleží projektové
práci na kanalizaci a ČOV Bechyně ve výši 3.129.000,- Kč a
Odkanalizování trafostanice TR 110/22kV částka 1.456.000,- Kč.
Pokračovat se bude v odstraňování vad panelové výstavby
a zateplení panelových domů na Obránců míru rozpočtované výdaje
4.744.000,- Kč. V roce 2000 dojde k dokončení nástavby a zateplení
Základní školy ve Školní ulice – výdaje pro rok 2000 1.000.000,- Kč. K
investičním výdajům dále patří nákup nového hasičského vozu pro
SDH v Bechyni ve výši 6.100.000,- Kč na který poskytne MV ČR
dotaci ve výši 2.500.000,-Kč.
Do běžných výdajů jsou zahrnuty běžné provozní výdaje na
školství, vnitřní správu, kulturu a tělovýchovu, vodní hospodářství a
životní prostředí, bytové hospodářství, zdravotnictví, sociální
zabezpečení a údržbu komunikací . Pokračovat se bude v opravách
komunikací, Městského muzea, domu čp.8.

Rozpoèet Mìsta Bechynì na
rok 2000
Příjmy
položka 1111 - Daň z příjmu fyzických osob ze
závislé činnosti a funkčních požitků
8.610.000,položka 1112 - Daň z příjmu fyzických osob ze
samostatné výdělečné činnosti
7.690.000,položka 1121 - Daň z příjmu právnických osob
7.297.000,položka 1122 - Daň z příjmu právnických osob za
obce
15.999.000,položka 1311 - Správní poplatky
481.000,položka 1341 - Poplatek ze psů
113.000,položka 1342 - Pobytové poplatky
400.000,položka 1343 - Poplatek za užívání veřejného
prostranství
250.000,položka 1344 - Poplatek ze vstupného
18.000,položka 1345 - Poplatek z ubytovacích kapacit
20.000,položka 1347 - Poplatek za provozovaný výherní
hrací přístroj
240.000,položka 1511 - Daň z nemovitosti
1.310.000,položka 4112 -Neinvestiční přijaté dotace ze
státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního
vztahu
6.809.000,položka 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od
obcí
430.000,pokračování na str.5

Bechyňský

květen 2000

U Nádraží 602, 391 65 Bechyně, tel.: 0361-813338, tel./fax 0361-812433
VÝSTAVY - VÝSTAVY

GALERIE U HROCHA

VÝSTAVY - VÝSTAVY

Otevřeno: po - pá 15.00 - 17.00 hod., so - ne 14.00 - 17.00 hod./ Vstupné: 5,- Kč

e-mail: kdbech@mbox.vol.cz

PŘEHLED

3. - 30. května 2000

B L Í Z K Á S E T K Á N Í - Společná výstava autorů:

JAN HEJKAL ( Pha ) olej, akad. sochař ANTONÍN BARTOŠ ( Pha ) plastiky,
TOMÁŠ PITLÍK ( Bech ) obrazy.
Vernisáž ve středu 3. května v 17.00 hod.

PRO DĚTI
Sobota 20. května / 13.00 hod./ Klášterní zahrada ( v případě špatného počasí Kulturní dům)
DĚTSKÝ DEN S CHAOSEM - III. ročník. Pořádá COUNTRY KLUB CHAOS mediální
partner ELDORÁDIA ve spolupráci s Kulturním domem. Začátek 13.00 v Klášterní zahradě.
Ve 14.00 hod. Šermířská a divadelní společnost Zikmunda Wintera. Diskotéku uvádí Kateřina Křížová
z Eldorádia a známé hity Rádia Faktor a Rádia Prácheň hraje DJ Andrej a DJ Gejza. Na všechny se těší
Country Klub Chaos.
Úterý 23. května / 1. představení 9.00 hod., 2. představení 10.00 hod. / Vstupné 20,- Kč

5. května
BIG BAND
( Canada )

9. května
ŽALMAN A SPOL.
VE ZNAMENÍ
RYB

VYPRÁVĚNÍ STARÉHO STROMU

Pohádku pro děti zahraje Divadlo Matěje Kopeckého ml. Praha na motivy D. Mrázkové " Haló Jácíčku"..
Sobota 27. května / 16.00 hod./ Velký sál KD / Vstupné: 30,- Kč
DĚTSKÁ DISKO SHOW s Kateřinou Křížovou, moderátorkou Eldorádia.
Tentokrát na téma "Studený máj, v kulturáku ráj". POZOR SOUTĚŽ ! Kdo zašle na adresu KD
správné znění květnové pranostiky, bude zařazen do losování o věcné ceny. Odpovědi s jménem a adresou
zasílejte do pátku 26. května 2000. Soutěž je pro děti do 15 let.

PRO MAMINKY
Neděle 14. května / 15.00 hod./ Přísálí KD
DEN MATEK - Program pro maminky připravili děti z MŠ Jahůdka a taneční skupina z 1. ZŠ
Školní ulice pod vedením Zdeny Habrové.

12. května
ZACHRAŇTE
MILENKY

14. května
DEN MATEK

KONCERT
Pátek 5. května / 19.00 hod./ Velký sál KD / Vstupné: dospělí 40,- Kč, děti 20,- Kč
BIG BAND - Galakoncert swingové kapely Big Band Vincent Massey School Brandon
( Manitoba - Canada ), která vystoupí s programem sestaveným pro koncerty v České republice.

20. května
DĚTSKÝ DEN
( CK CHAOS )

Úterý 9. května / 19.30 hod./ Velký sál KD / Vstupné: 90,- 80,- 70,- Kč
ŽALMAN A SPOL: VE ZNAMENÍ RYB - Křest nového CD "Ve znamení ryb".
Nalaďte si život do c-dur ta stupnice nemá žádných křížků.

DIVADLO
Pátek 12. května / 19.30 hod./ Velký sál KD / Vstupné 110,- 105,- 100,- Kč

ZACHRAŇTE MILENKY - Hezké písničky, povídání o životě, divadle, ale i smích a dobrá
pohoda nebudou chybět v páteční večer. Zveme Vás, přijďte si poslechnout Lukáše Vaculíka
s Jakubem Smolíkem. Pořad připravila agentura MAX Praha ve spolupráci s Kulturním domem.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
Čtvrtek 1. až Neděle 4. června

DIVADELNÍ BECHYNĚ 2000

XXIX. ročník Armádního festivalu divadelního a slovesného
umění, přehlídka folkové a country hudby, komorní hudby aVI. soutěžní přehlídka mažoretek.

27. května
DĚTSKÁ
DICKO
SHOW

1.-4. červen
DIVADELNÍ
BECHYNĚ 2000

Čtvrtek 1. června
18.00 hod./ Exteriéry KD
KONCERT POSÁDKOVÉ HUDBY TÁBOR
18.00 / Galerie U hrocha KD
VERNISÁŽ VÝSTAVY " ČESKÁ KRAJINA"
19.00 hod./ Velký sál/ Slavnostní zahájení festivalu
DIVADLO V CELETNÉ PRAHA
Niccolo Machiavelli MANDRAGORA

ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
ZÁMECKÝ PIVOVAR

MEZINÁRODNÍ SYMPOZIA KERAMIKY Bechyně 1966 - 2000
Nová rozšířená expozice k Intersympoziu 2000
Termín výstavy: 29.4. - 1.10. 2000
115 LET STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY KERAMICKÉ V BECHYNI
Termín výstavy: 29.4. - 1.10. 2000
Otevřeno denně 9.00 - 12.00 / 12.30 - 17.00 hod.

Pátek 2. června
10.00 / Velký sál - DS PDA DRÁČEK BRNO
Svatopluk Kouřil STRAŠIDELNÝ MLÝN
10.00 / Malý sál DS DIVOCH-Junior PDA Stříbro
Radoslav Lošťák
PONĚKUD ZTRACENÁ PRINCEZNA
10.00 / Sokolovna Sudoměřice
DS RUBIKON DA TÁBOR
V. Novák - S. Oubram STRAŠIDLO BUBLIFUK
13.00 / Malý sál
VERŠE HUDBOU ODĚNÉ - Soutěžní přehlídka
uměleckého přednesu a komorní hudby.
18.00 / Velký sál AŤ SE MÚZY POPEROU
Soutěžní přehlídka malých forem, zábavných
vystoupení a programů slova, pohybu a hudby.
Sobota 3. června
10.00 / Velký sál
BECHYŇSKÝ DIVADELNÍ SPOLEK LUŽNICE
Karel Svoboda SÓLO PRO ČERTA
14.00 / Velký sál - DS TRDLA PDA VYŠKOV
Arnošt Goldflam TŘI HRY
18.00 / Klášterní zahrada (mokrá var. Velký sál KD)
ZPÍVÁNÍ DO DUŠÍ - Přehlídka folkových
a country zpěváků a skupin. Zábavný program
s hosty: Pavel Dobeš, Zdeněk Srstka,The Kýbl.
Neděle 4. června
13.30 / Exteriéry KD (mokrá var. velký sál KD)
FINÁLE 2000
SOUTĚŽ MAŽORETEK - Zábavný program
v němž vystoupí: Iveta Bartošová, imitátor Václav
Faltus, Skupina historického šermu Wagner
a host festivalu - překvapení a to si necháme zatím
pro sebe........... Pořad uvádí Alexander Hemala.
Změna programu vyhrazena.

INFORMACE O NOVÝCH EXPOZICÍCH
V PROHLÍDKOVÉ TRASE ZÁMKU BECHYNĚ
Expozice představí zejména historicky nejvýznamnějšího majitele
bechyňského zámku - Petra Voka z Rožmberka a jeho dobu.
Za cíl si kladou ukázat mnohovrstevnatou osobnost posledního
Rožmberka od dob bouřlivého mládí přes jeho dozrávání
a zmoudření v uvážlivého vladaře a uměnímilovného mecenáše.
Veřejnosti předloží písemnosti z třeboňského a dalších archivů
(např. fotokopie korespondence s bratrem Vilémem či dopisy
Kateřině z Ludanic), ukázky rožmberských portrétů ( ve spolupráci
s Roudnicko-lobkowiczkou sbírkou v Nelahozevsi ), dobové
originály a reprinty některých knih, jaké se nacházely ve Vokově
knihovně a některé z předmětů, jimiž se Vok během svého života
obklopoval. Zavede návštěvníky do tzv. Vokova svatebního sálu
s unikátními nástěnnými malbami zemských soudů Království
českého a do Vokovy ložnice s dobovou výbavou. Do doby, kdy se
Vok rozhodl velkoryse přestavět bechyňský zámek na sídlo,
odpovídající potřebám šlechtice jeho významu a vyhovující jeho
vkusu, uvede scéna v tzv. zbrojnici, která představí setkání Petra
Voka s Rožmberka, jeho manželku Kateřinu z Ludanic v doprovodu
jejího duchovního rádce a Viléma z Rožmberka při jednání nad
plány o přestavbě zámku do podoby, v níž se zachoval dodnes
- s rožmberským dvorním stavitelem Baltazarem Maggi z Arogna
a malířem Bartolomějem Jelínkem-Beránkem. Scénu znázorňují
postavy v životní velikosti a v dobových kostýmech ( realizace
Markéta Stormová a kol.). Další scéna nazvaná Svět kronikáře
Březana rozprostře před diváky kus rožmberského dominia se zhruba
30 nejdůležitějšími a nejzajímavějšími postavami pohybujícími
se v různých životních údobích kolem posledního Rožmberka - tak,
jak je ve svých kronikách do dnešních dnů zachoval Václav Březan.
(Realizace scény ak. malířka Renata Štolbová a loutkář Tomáš Štolba
z Dobré Vody u Českých Budějovic.) Expozice zahrnou zhruba
700 metrů čtvereční plochy sestávající ze tří sálů západního
křídla zámku, Vokovi ložnice, tzv. zbrojnice ( Vokova pracovna ),
Vokova svatebního sálu a mázhausu. Autorkou námětu, scénáře
a realizace je Alena Schelová, odbornou konzultantkou dr. Jiřina
Psíková, ředitelka Státního okr. archívu Jindřichův Hradec.

OTEVÍRÁNÍ NÁVŠTĚVNICKÉ SEZÓNY 2000 NA ZÁMKU BECHYNĚ
Účinkují: Šermířská a divadelní společnost Merlet, Divadlo Studna Hosín

10.00 hod.
zámecký park
zahájení
renesančního trhu
zpřístupnění
Muzea
Vladimíra
Preclíka

14.00
zámecký park
"Praktiky
mistra
kata"

10.30 hod.
kostýmovaný
průvod
kolem
náměstí

14.30
zámecký park
renesanční
hudba

Vstupné na renesanční program
do zámeckého parku 70,- Kč
(děti a další slevy 40,- Kč)

11.00 hod.
zámecký park
"Otevírání brány
zámku"
renesanční
program
k otevření
nově vybudované
prohlídkové
trasy

15.00
zámecký park
šermířská
scéna

11.30
zámecký park
renesanční
hudba

15.30
zámecký park
divadelní
představení

Vstupné 13. května do Muzea
Vladimíra Preclíka - poloviční
30,- Kč ( děti 20,- Kč )

12.00
zámecký park
divadelní
představení

16.30
zámecký park
slavnostní
střelba
k ukončení
renesančního
programu

13.00
zámecký park
šermířská
scéna

17.00
19.00
zámecký park
zámek
vernisáž expozic
Vokův sál
Muzea
koncert Pavla
Vladimíra Preclíka Šporcla (housle)
s výstavou malířů
Kateřiny
skupiny Umělecká Englichové (harfa)
beseda - úvodní
s večerní
slovo
prohlídkou nové
Marek Eben
expozice

Vst upné 13. květn a za
prohlídku nové zámecké trasy
50,-Kč
( děti 30,-Kč )

Koncert včetně večerní prohlídky
nové zámecké trasy 200,- Kč

Zámek Bechyně a Muzeum Vladimíra Preclíka budou otevřeny v následujících dnech do 17. září od 10 do 17 h denně mimo pondělí

Rozpočet Města Bechyně na rok 2000

pokračování ze str.2

položka 4116 - Ostatní neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu

přijaté

72.000,položka 4213 - Investiční přijaté dotace ze
státních fondů
15.390.000,položka 4211 - Investiční přijaté dotace z
všeobecné pokl. správy
2.500.000,Skupina 1) Zemědělství a lesní hospodářství
paragraf 1012 - Podnikání a restruktulizace v
zemědělství a potravinářství
35.000,Skupina 2) – Průmyslová a ostatní odvětví
hospodářství
paragraf 2310 - Pitná voda
144.000,paragraf 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly
1.579.000,Skupina 3) - Služby pro obyvatelstvo
paragraf 3111 - Předškolní zařízení
574.000,paragraf 3113 - Základní školy
103.000,paragraf 3143 - Školní družiny a kluby
100.000,paragraf
3141
Školní
stravování
při
předškolním a základním vzdělávání
3.822.000,paragraf 3314 - Činnosti knihovnické
38.000,paragraf 3392 - Zájmová činnost v kultuře
395.000,paragraf
3349
Záležitosti
sdělovacích
prostředků j.n.
45.000,paragraf 3419 - Tělovýchovná činnost j.n.
50.000,paragraf 3612 - Bytové hospodářství
37.671.000,paragraf 3612 - Bytové hospodářství – prodeje
nemovitostí a jejich částí
3.200.000,paragraf 3632 - Pohřebnictví
50.000,paragraf 3634 - Lokální zásobování teplem
1.000,paragraf 3639 - Komunální služby a územní rozvoj
j.n.
1.490.000,paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
2.020.000,Skupina 5) – Bezpečnost státu a právní ochrana
paragraf 5512 - Požární ochrana – dobrovolná
část
1.000,Skupina
4)
–
Sociální
věci
a
politika
zaměstnanosti
paragraf 4314 - Pečovatelská služba
23.000,Skupina 6) – Všeobecná veřejná správa a služby
paragraf 6171 - Činnost místní správy
66.000,paragraf 6310 - Obecné příjmy a výdaje z
finančních operací
200.000,-

Příjmy celkem

119.236.000,-

Výdaje
Skupina 1) - Zemědělství a lesní hospodářství
paragraf 1012 - Podnikání a restruktulizace v
zemědělství a potravinářství
15.000,Skupina 2) – Průmyslová a ostatní odvětví
hospodářství
paragraf 2212 - Silnice
3.643.000,paragraf 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy
300.000,paragraf 2310 - Pitná voda
10.000,paragraf 2321 Od v ád ěn í
a
č i št ěn í
odpadních vod a nakládání s kaly
62.030.000,Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo
paragraf 3111 Předškolní zařízení
1.535.000,paragraf 3113 - Základní školy
4.724.000,paragraf 3143 - Školní družiny a kluby
113.000,paragraf 3141
Školní
stravování
při předškolním a základním vzdělávání
5.354.000,paragraf 3122
Střední odborné školy
2.000,paragraf 3231 - Základní umělecké školy
2.000,paragraf 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina
a shromažďování audiovizuálních archiválií
30.000,paragraf 3314 - Činnosti knihovnické
243.000,paragraf 3319 - Záležitosti kultury j.n.
135.000,paragraf 3392 - Zájmová činnost v kultuře
1.875.000,paragraf 3322
Zachování a obnova
kulturních památek
1.000.000,paragraf 3329
Záležitosti ochrany
památek a péče o kult. dědictví
100.000,paragraf 3315 - Činnosti muzeí a galerií
500.000,paragraf 3341 - Rozhlas – městský
100.000,paragraf
3349 - Záležitosti sdělovacích
prostředků j.n.
130.000,paragraf 3399 - Záležitosti kultury, církví a
sděl. prostředků j.n.
147.000,paragraf 3419 - Tělovýchovná činnost j.n
628.000,paragraf 3429 - Zájmová činnost a rekreace j.n.
4.000,paragraf
3421 - Využití volného času dětí a
mládeže
8.000,paragraf 3513 - Lékařská služba první pomoci
390.000,paragraf 3612
Bytové hospodářství
41.587.000,paragraf 3631 - Veřejné osvětlení
1.150.000,paragraf 3632 Pohřebnictví
103.000,paragraf 3635 - Územní plánování
510.000,dokončení na str 6.
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ÈIŠTÌNÍ KOMUNIKACÍ A CHODNÍKÙ

paragraf 3639 - Komunální služby a územní
rozvoj
530.000,paragraf 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
1.920.000,paragraf 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů
470.000,paragraf 3741 - Ochrana druhů a stanovišť
6.000,paragraf 3745 Péče
o
vzhled
obcí
a
veřejnou zeleň
1.363.000,paragraf 3749- Ostatní činnosti k ochraně
přírody a krajiny
20.000,Skupina
4)
–
Sociální
věci
a
politika
zaměstnanosti
paragraf 4314 - Pečovatelská služba
363.000,paragraf 4319 - Sociální péče a pomoc starým a
zdravotně postiženým a j.n.
74.000,paragraf 4329 Sociální
péče
a
pomoc
mládeži j.n.
3.000,paragraf 4179 Dávky sociální pomoci j.n.
3.150.000,paragraf 4180 Dávky zdravotně postiženým
občanům
650.000,Skupina 5) – Bezpečnost státu a právní ochrana
paragraf 5512 - Požární ochrana
6.756.000,Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa a služby
paragraf 6112 - Místní zastupitelské orgány
1.387.000,paragraf 6171 - Činnost místní správy
10.018.000,paragraf 6310 Obecné příjmy a výdaje z
úvěrových fin. operací
1.000,paragraf
6320
Pojištění
funkčně
nespecifikované
220.000,paragraf 6399 - Finanční operace j.n.
15.800.000,paragraf 6409
Ostatní činnost j.n.
22.000,-

V kvìtnu letošního roku bude probíhat zametání komunikací a
chodníkù v Bechyni. Majitelé vozidel, která parkují v níže uvedených
ulicích, by mìli ve vlastním zájmu respektovat
zákaz zastavení a parkování po dobu úklidu. Jen tak se vyhnou
pøípadnému odtahu na své náklady , poplatku za jeho uložení a
finanènímu postihu do výše 1000,- Kè.
Úklid bude provádìn vždy od 7 do 13 hodin.

dokončení ze str.5

Výdaje celkem
Třída 8 - financování

Splátky úvěrů – Volksbank
spořitelna a.s. Praha

169.121.000,a.s.Brno,

Česká

3.301.000,-

Splátka půjčky SFŽP Praha
1.572.000,Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček
celkem – pol.8124
4.873.000,Úvěr – kanalizace a ČOV
19.950.000,Půjčka – SFŽP Praha - kanalizace a ČOV
19.950.000,Dlouhodobé přijaté půjčky – položka 8123
39.900.000,Změna
stavu
krátkodobých
prostředků
na
bankovních účtech - pol.8115
14.858.000,-

Třída 8 – Financování celkem
49.885.000,-

9.5.2000 - ulice Písecká (vèetnì parkoviš)
16.5.2000 - sídl. Obráncù míru (vèetnì parkoviš)
23.5.2000 - ulice Èechova (vèetnì parkoviš)
30.5.2000 - ulice Libušina a Novodvorská (vèetnì
parkoviš)
Akce bude pokraèovat i v èervnu 2000, o èemž budou ètenáøi BMZ
informováni.
Bytenes Bechynì spol. s r.o.

Z jednání komise dopravy a ŽP
ze dne 17. 4. 2000.

1.Komise øešila stání aut zásobující prodejeny proti restauraci Na Rùžku
v Bechyni, kde auta zásobování èasto stojí ve vozovce v nepøehledné
zatáèce a køižovatce. Zde doporuèila obnovit zákaz zastavení a
nepøipustit stání vozidel na chodníku pøed obchody.
2.Komise navrhla øešení dopravní situace v sídlišti Písecká a to
následovnì: zjednosmìrnit vjezd do sídlištì z ulice Písecká a výjezd
øešit jednosmìrnou ulicí kolem kotelny do ulice Èechova.
3.Parkovištì pøed hotelem U Draka oznaèit jako kolmé a zároveò
umožnit vjezd aut až k chodníku posunutím kvìtníkù
4.Vyhrazená parkovištì povolovat s tím, že pro jednu rodinu
nepovolovat více vyhrazených míst než jedno.
5.Zlepšit dopravní znaèení køižovatky u èerpací stanice pohonných
hmot zmìnou návìstí od Senožat.
6.Obnovit vodorovné dopravní znaèení na místních komunikacích a
jednat s SÚS o obnovì vodorovného znaèení na silnicích v jejich
správì.
7.Komise doporuèila nepovolovat vystavování zboží na chodníku v
ulici Libušina.
Doporuèení na pøípadnou zmìnu dopravního znaèení musí být
projednáno ze Službou dopravní policie Tábor.

ŽIVOTNÍ JUBILEA - kvìten 2000

95 let
87 let
85 let
83
82
80
79
78

let
let
let
let
let

77 let
76 let
75 let

Reinerová Marie
Milisdörferová Milada
Sehnoutková Anna, Peterková Božena,
Petrychová Anna
Hrušková Milada
Volfová Zdeňka, Komárková Zdenka
Havlová Milada
Krejčí Josef, Dvořák Josef
Chmelařová Dobromila, Lososová Věra,
Štrossová Marie
Rotta František, Skalák Josef,
Hynková Věra, Sobíšková Miloslava
Korbel Ladislav, Vosecká Anna,
Hajská Anna, Jindráková Helena
Posedělová Anna, Nováková Milada

Navždy nás opustili

Hodný Ladislav, Šabatka František, Houska Miroslav,
Pauknerová Ludmila, Petrová Marie

Vítáme nové bechyòské obèánky
Tolinger Daniel, Štengl Jan, Krejčová Eliška, Zeman Luboš,
Galajda Matěj

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA KVÌTEN 2000

TENIS

1. pondělí , 2. úterý / Vstupné 40,-- Kč / 94 min

POČETÍ MÉHO MLADŠÍHO BRATRA

Dobří lidé nemohou dělat špatné věci. Filmová komedie s
hvězdným hereckým obsazením.
4. čtvrtek / Vstupné 40,-- Kč / 172 min

MILOVANÁ

Brilantní filmová adaptace prestižního románu.
5. pátek, 6. sobota / Vstupné 45,-- Kč / 109 min

HRANICE LÁSKY

Príběh lásky a nenávisti podle bestseleru Grahama Greena.
6. neděle / Vstupné 45,-- Kč / 169 min

LAZEBNÍK SIBIŘSKÝ

Byl to Rus, což mnohé vysvětluje. Režie Nikita Michalkov.
8. pondělí, 9. úterý / Vstupné 40,-- Kč / 96 min

TÉMĚŘ BEZ ŠANCE

Drsný příběh o naivitě a nelítostném trhu s drogami.
13. sobota, 14. neděle / Vstupné 42,-- Kč / 81 min

SOUTH PARK

Takhle ostrá slova jste ještě v žádném filmu neslyšeli. Celovečerní
film natočený pode populárního animovaného seriálu.
14. neděle / Vstupné 43,-- Kč / 92 min

TOY STORY 2: PŘÍBĚH HRAČEK
Hračky jsou zpátky a dobrodružství pokračuje.
15. pondělí, 16. úterý / Vstupné 45,-- Kč / 85 min

BLBEC K VEČEŘI

Francouzská komedie, komerčně nejúspěšnější film roku 1998.
18. čtvrtek, 19. pátek / Vstupné 45,-- Kč / 157 min

INSIDER: MUŽ, KTERÝ VĚDĚL PŘÍLIŠ MNOHO
Strhující drama s Al Pacinem v hlavní roli

20. sobota, 21. neděle / Vstupné 40,-- Kč / 90 min

HANUMAN

Dobrodužný pohádkový příběh pro všechny věkové kategorie.
22. pondělí, 23. úterý / Vstupné 48,-- Kč / 118 min

MUŽ NA MĚSÍCI

Dostal se až na vrchol, ale osud tomu chtěl jinak …V režii Miloše
Formana v hlavní roli Jim Carrey.
25. čtvrtek / Vstupné 40,-- Kč / 117 min

KUŘE MELANCHOLIK

Nový český film režiséra Jaroslava Brabce.
26. pátek, 27. sobota / Vstupné 40,-- Kč / 110 min

ÚTOK Z HLUBIN

Tak dlouho si výzkumníci laboratoře Aquatica hráli na boha, až se
dočkali hrůz soudného dne.
28. neděle, 29. pondělí / Vstupné 43,-- Kč / 130 min

DOGMA

Tenisový oddíl, vedený dlouholetým předsedou Miloslavem
Hlaváčkem bilancoval úspěšný minulý rok. K úspěchům roku patří
především to, že všechna tří smíšená družstva, staršího žactvo,
dorostu i dospělých se i nadále udržela v krajském přeboru.
V jakých sestavách družstva hrála?
Starší žactvo: Tomáš Hlaváček, Lukáš Vrchota, Jan Bakule, Matouš
Novák, Simona Vontorová, Šárka Kohoutová, Gabriela Taliánová
Dorost: Patrik Hartl, Tomáš Hlaváček, Ondřej Ženožička, Ladislav
Klobása, Jan Bakule, Jana Krejčová, Simona Vontorová
Dospělí: Patrik Hartl, Ing. Milan Šeiner, Jan Simota, Vendelín Wágner,
Jan Chmelař, Ing. Miloslav Hlaváček, Jitka Podlahová, Jana
Krejčová, Šťěpánka Lichtblauová, Simona Vontorová
Oddíl uspořádal tenisovou školu a rád uvítá i další zájemce o tenis. Z
pověření okresního tenisového svazu uspořádal oddíl okresní přebor
staršího žactva. Do semifinále dvouhry a finále čtyřhry se probojoval
Tomáš Hlaváček, Okresní přebornicí ve dvouhře se stala Simona
Vontorová. Tomáš Hlaváček byl nominován na krajský přebor staršího
žactva, kde se probojoval v singlu do čtvrtfinále a v deblu do finále.
Tradičního letního lázeňského turnaje se zúčastnilo 43 hráčů z 25
oddílů. Vítězem se stal Michal Blažek ze Slavoje Český Brod, čtyřhru
vyhrála dvojice Krejčík-Schmidtmaier ze společenství TJ Most –
Kaučuk Kralupy.
Nejlepším hráčem loňské sezóny byl vyhodnocen Tomáš Hlaváček,
nejlepším funkcionářem Dr. Stanislav Šmíd.
V letošním roce uspořádá oddíl již 34. ročník populárního lázeňského
turnaje.
upraveno z podkladů předsedy oddílu Miloslava Hlaváčka

Rozlosování jihočeského přeboru smíšených družstev dospělých v
tenise pro rok 2000
1. kolo - TJ Č. Krumlov “A” - Jiskra Bechyně 29.4., NT 30.4.
2. kolo - Jiskra Bechyně - TK Prachatice 1.5., NT 6.5.
3. kolo - SKP Č. Budějovice - Jiskra Bechyně 7.5., NT 8.5.
4. kolo - Jiskra Bechyně - TK Gym. Milevsko 13.5., NT 14.5.
5. kolo - Jiskra Bechyně - ZVVZ Milevsko “B” 20.5., NT 21.5.
6. kolo - LTC Velešín Jiskra Bechyně 3.6., NT 4.6.
7. kolo
Jiskra Bechyně
Č. Krumlov “B”
10.6., NT 11.6.
Rozlosování jihočeského přeboru smíšených družstev dorostu v
tenise pro rok 2000
1. kolo - TK Pelhřimov “B” - Jiskra Bechyně 30.4., NT 1.5.
2. kolo - Jiskra Bechyně - TK Zedník Deštná 6.5., NT 7.5.
3. kolo - Jiskra Bechyně - TK Kaplice 8.5., NT 13.5.
4. kolo - TK MANE Hluboká n. Vlt. - Jiskra Bechyně 14.5., NT 20.5.
5. kolo - Jiskra Bechyně - TK Prachatice 21.5., NT 3.6.
6. kolo - TJ Spartak Sez. Ústí “B” - Jiskra Bechyně 4.6., NT 10.6.
7. kolo
- Jiskra Bechyně - Start Č. Budějovice 11.6., NT 25.6.
Začátky všech jsou v 9.00 hodin, odjezdy k mistrovským utkáním
budou upřesněny kapitánem družstva. Poslední družstvo sestupuje z
jihočeského přeboru do okresního přeboru.

Připravte se! Padlí andělé přicházejí.
30. úterý / Vstupné 45,-- Kč / 96 min

TIK – TAK

Lidský život se měří na léta, ale řídí jej momenty
Dne 8. dubna probìhl první roèník “Aprílového” turnaje ve volejbale žen na
1.základní škole v Bechyni. Zúèastnilo se celkem šest družstev: TJ Jiskra Týn nad
Vltavou, TJ Spartak Sezimovo Ústí, VK Tábor, Sokol Malšice, Pedagog Bechynì a VK TJ
Jiskra Bechynì. Pøesto, že jsme poøádali samostatnì první turnaj, byly všechny hráèky
spokojeny a díky sponzorùm byly i zajímavé ceny. Chtìli bychom jmenovitì podìkovat
tìmto sponzorùm: Petr Káïa Chaloupek, Italmarket Vavøièka, Potraviny u Lososù a
Jihotvar Bechynì.Turnajmìl kvalitní úroveò a vkoneèném poøadí tovypadalo takto:
1. VK Tábor
2. TJ Spartak Sezimovo Ústí
3. VK TJ JiskraBechynì.
Pro naše hráèky to byla zajímavá zkušenost v organizaci tohoto turnaje a doufáme, že
pøíští roèník se námvydaøí stejnìdobøejako tenletošní.
Na závìr bychom ještì chtìli podìkovat øediteli školy panu Pekaøovi za
vstøícné jednání a paní Kratochvílové, která byla velice ochotná otevøít i v sobotu
“svaèinku”ve škole a prodávat obèerstvení, kterého hodnì hráèek využilo.
Berešová Marie

Fotbal – Stadion
6.5.
12.5.
20.5.
21.5.

17,00
14,00
17,00
14,00

Sokol Lom
- muži
Sokol Suchdol
- dorost
TJ Březnice - muži
FK Humpolec - dorost

Pozvání na Bechyňskou
“AKRO”
V sobotu 20. 5. 2000 pøádá Leteckomodeláøský klub v Bechyni veøejnou soutìž
motorových akrobatických modelù na
zkrácené dráze letištì u Hodonic. Zahájení soutìže bude v 9,00 hodin. Bechyòstí
modeláøi zvou všechny zájemce, velké i
malé, na zajímavou podívanou. Vstup je
volný, nutno však respektovat z hlediska
hladkého prùbìhu soutìže a bezpeènosti soutìžících i divákù pokyny poøadatelù.

Dva rozdílné přístupy k našemu životnímu prostředí

PRODEJ POZEMKŮ PRO STAVBU
ŘADOVÝCH PATROVÝCH GARÁŽÍ
Mìsto Bechynì nabízí k prodeji poslední dva volné pozemky v lokalitì pod
býv. OSP pro stavbu øadových patrových garáží (dva pozemky pro stavbu
celkem ètyø garáží). Pozemky budou prodány prvním ètyøem zájemcùm,
2
kteøí podají nejvyšší nabídku, pøièemž nejnižší nabídka je 500 Kè za m tj.
5.000 Kè na jednu garáž.
Nabídky mohou zájemci podávat v dobøe zalepené obálce s výrazným
oznaèením “NEOTVÍRAT-GARÁŽ” ve lhùtì do støedy 31. kvìtna 2000
11.00 hod osobnì na Mìstský úøad Bechynì nebo zaslat poštou.

Bližší informace lze získat na tel. 0361/811012 nebo
811071 - Dr. Hrušková, nebo na
http://www.mestobechyne.cz/mu/nabidky.htm

PRODEJNA HRAÈEK
Renata Trnková

• VÁS OPĚT ZVE NA VELKOU
•

LEGO AKCI

30 - 50%

• SLEVA
• VYUŽIJTE TÉTO JEDINEČNÉ
NABÍDKY SLEV VYBRANÝCH
STAVEBNIC JIŽ V KVĚTNU!!!
• Tyršova 399 (pod Sokolovnou),

Týn nad Vltavou, tel. 0334/732951,
e-mail: hracky_trnkova@volny.cz

• Otevírací hodiny:
• Po-Pá 8:30-12, 13-17:30, So 8-11:30

“Zbytek svìta” zvítìzil

SOS Dìtské vesnièky

Dne 1. 4. 2000 probìhl pod záštitou starosty Dlouhé Lhoty na
Soukeníku u Sezimova Ústí,
fotbalový turnaj za úèasti mužstev z Veselí nad Lužnicí, Sezimova Ústí,
Dlouhé Lhoty,
Hvožïan a Bechynì reprezentované “Zbytkem svìta”, kde “Zbytek
svìta” obsadil pod vedením kapitána mužstva V. Kaštánka první místo.

Pokud jste žena ve vìku od 25 let do 42 let, svobodná,
rozvedená èi ovdovìlá, bezdìtná, popø. s jedním dítìtem, a
máte dostatek mateøského potenciálu, který jste ochotna
vìnovat svìøeným dìtem, jsou tyto øádky urèeny právì pro
Vás.
V SOS dìtské vesnièce budete mít možnost spojit
zamìstnání s životní náplní, vést vlastní domácnost a
vytvoøit se svìøenými dìtmi rodinu. Mùžete tak dát nìkterým
dìtem, kterým vlastní rodina selhala, lásku, pocit bezpeèí a
životní jistoty.
Ozvìte se, prosím, a my Vám zašleme podrobné informace.
První kontakty jsou zcela nezávazné.

Trenéøi Beneš a Škrha poslali do boje sestavu: Ing. Šidndeláø, Ing.
Drexler, Ing. Vaníèek, Grogik, Brynych, Novotný, Vítovec, Kubíèek,
která svým vìkovým prùmìrem zdaleka nezaruèovala takový úspìch.
Pevný kolektiv a známá houževnatost tohoto klubu však tuto nevýhodu
eliminovala a porazil všechna mužstva.
Padesát pìt èlenù a pøíznivcù tohoto klubu fotbalových veteránù,
oslavilo tento úspìch a zaøadilo pohár k mnoha dalším, které za svoji
historii získalo.
Na výroèní schùzi kladl pøedseda “Zbytku svìta” ing. Bøetislav Drexler
všem èlenùm na srdce, aby nepolevovali v aktivitì a zúèastnili se všech
turnajù v roce 2000, které sami poøádají a na které jsou zváni. A již v
tenise, ping-pongu, nohejbale, kuželkách èi fotbale.
Vrcholem roèního snažení klubu je organizace a poøádání Velké ceny
Bechynì v kolobìžkách. Ve spolupráci s uèitelským sborem místních
škol se jim daøí pøilákat na tuto sportovnì humornou akci dìti i dospìlé z
celé republiky a my jim pøejeme, aby i letošní “kolobìžky” byly dobrou
zábavou a elán èlenù “Zbytku svìta”,aby nevychladl.
Karel Bílek

hledají nové maminky

Sdružení SOS dìtských vesnièek
tel., fax: 02/311 54 52, tel. 02/24 37 32 42
119 01 Praha – Hrad
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Kornacki

Co chystá Zářečí na červen? Tradiční pouť s
bohatým programem.

Hledám muže z Ukrajiny – jedná se
o výpomoc 1x nebo 2x týdně na
chatě mezi Bechyní a Opařany.
Cena dohodou. tel.: 0603/968 702
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