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94 let Poláková Anna
91 let Pekárková Jarmila
89 let KotěšovecVáclav, KynclováAnežka
86 let Klímová Jarmila

84 let Kotěšovcová Libuše
83 let Bohuslavová Milada
82 let Kloudová Růžena
80 let Dvořáková Marie
79 let Matějková Libuše
78 let Dousek František, Podholová Helena
77 let Černoch Josef
76 let Dousková Marie, Fílová Jarmila
75 let Janoutová Julie

85 let Třešňáková Marta, Zelenková Růžena

Krátce z jednání
zastupitelstva 14. 1. 2008

- Zastupitelstvo odsouhlasilo záměr
společnosti Energy 21 a.s. vybudovat
fotovoltaickou elektrárnu na území města
Bechyně, konkrétně na pozemcích č.par.
(PK) 1568 a (PK) 1603v k.ú. Bechyně.

- Zas tupite lé projednal i právní
stanovisko k realizaci projektu firmy Erding
a.s. na využití biomasy pro zásobování
teplem města Bechyně a souvisejícím
usnesením zastupitelstva, z něhož je patrné,
že zastupitelstvo svými předcházejícími
usneseními neporušilo zákon o obcích, ani
zákon o zadávání veřejných zakázek resp.
zákon o koncesních smlouvách a koncesním
řízení a je možné v tomto projektu dále
pokračovat.

Všechna ostatní usnesení zastupitelstva
a jejich úplná znění jsou zveřejněna na
úřední desce a na webu města, případně
jsou knahlédnutí na MěÚ.

(fs)

Havarijní program
Ministerstva kultury

na rok 2008
Tento program je určen na obnovu

nemovitých kulturních památek, které se
nalézají mimo městskou památkovou zónu,
konkrétně na obnovu střešního pláště
a opravy statických poruch těchto staveb.
Žádosti i se všemi povinnými přílohami je
nutné doručit na Národní památkový ústav
do 28. 2. 2008. Neúplné žádosti a žádosti
doručené po tomto termínu nebudou do
programu zařazeny. MěÚ Tábor, odbor
územního rozvoje však žádá vlastníky, kteří
budou mít o příspěvek z tohoto programu
zájem, aby o tom MěÚ Tábor informovali co
nejd říve (tel. 381 486 204, e-mail
marie.vlckova@mu.tabor.cz).

Formulář žádosti je možné si vyzvednout
naMěÚTábor, odbor územního rozvoje nebo
na na MěÚ Bechyně, odboru investic. Na
MěÚ Bechyně, odboru investic je také možné
nahlédnout do seznamu kulturních památek,
které senacházejí v k.ú. Bechyně, Hvožďany
a Senožaty.

Povinné přílohyk žádosti:
- doklad osvědčující vlastnické

právo ke kulturní památce, tj. výpis z katastru
nemovitostí a kopie snímku katastrální mapy,
které nejsou starší než 6 měsíců

- závazné stanovisko příslušného
orgánu státní památkové péče, tj. MěÚ
Tábor, odbor územního rozvoje, vydané k
obnově kulturnípamátky

- stanoviskopříslušného stavebního
úřadu (stavební povolení, sdělení k ohlášení
stavebních prací, popř. nařízení o udržo-
vacích nebo zabezpečovacích prací), popř.
posudek znalce o havarijním technickém
stavu kulturní památky

- smlouva o dílo se specifikací druhu
a rozsahu prací, event. odborný odhad
ročních nákladů na obnovu s prohlášením
vlastníka, že obnovuprovádí svépomocí

- podrobná fotodokumentace
současného stavu kulturní památky nebo
jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke
kterým se vážežádost o příspěvek

- zámě r prezentace kul tu rn í
památky zpřístupněné veřejnosti pro
kulturně vzdělávací účely, pokud jde
o kulturní památku využívanou tímto
způsobem anebo k tomuto využit í
uvažovanou

- doklad o zřízení účtu vlastníka
u bankovního ústavu

I.Z.

Mě by zajímalo, jak je to s firmou GR
Electronic, už požádala o prodloužení
smlouvy? Pokud ano, tak na jak dlouho?
Nebokoncem ledna ukončí provoz?

Na Obránců míru se prý zatím
nebudou měnit okna. Co když si je
nechám vyměnit na vlastní náklady?
Mohu pak požadovat snížení nájemného?
V tomto případě neplacení nájemného na
hodně dlouhou dobu, cena je cca 50 000
Kč. Je to sice pro mne zátěž v podobě
úvěru, ale ta okna jsou hrozná.

Město Bechyně skutečně nemá
s budovou bývalého Jitexu nic společného.
Budova je v majetku společnosti Jitex,
a proto ani provozní záležitosti ohledně
fungování nově sídlící firmy nezná.

Pro podobné případy jsou stanovena
pravidla, přesněVám situacivysvětlí jednatel
sp o l . Byt e nes pan Kr á l , e - ma i l :
bytenes@centrum.cz, tel.: 603 892 616.

Ptali jste se

mailto:marie.vlckova@mu.tabor.cz


Skauting v Bechyni - pokraèování
Jak jsme se již zmínili, vše

po skonèení války dostalo jiný,
nadìjný pohled. Nebyl to jen
vzpomínaný skautský tábor na
Šumavì, ale i jiné aktivity.
Vzpomínky jdou po tìch létech
tak trochu na pøeskáèku. Ve
váleèné dobì byl v zámeckém

parku vybudován montovaný
døevìný barák pro tehdejší pøíslušníky nìmecké
armády. Tento objekt pak vìnoval Alfons
Paar=Alouš skautùm a ti si ho umístili do stránì na
cestì nad øíèkou Smutná, naproti Zlýmu víru, jak
jsme jí tehdy øíkali v Eliášce. To byla klubovna! Její
pozùstatky byly pak použity pro stavbu lodìnice
u øeky. Skauti spolu s letci použili zbytky pro klub,
srub ve Fuèíkovì aleji, kde ji dotvoøili skauto-
pionýøi, jak to nazvat, kde mìli svou základnu.
Bohužel, již shoøela, ani nevíme proè.

Hned po válce našli skauti i vlèata svùj útulek
v domì v Židovské (Široké) ulici.

Je tøeba vzpomenout i na klubovnu pro vlèata
v zámeckém areálu ve vstupní èásti do zámeckého
parku, kdev prvním patøe bydlela stará paní knìžna
Paarová, rozená Windischgrätzová, která
s trpìlivostí, jako ostatnì celá rodina, snášela naše
rozpustilémládí, elán anadšení.

Otevøení této klubovny pro vlèata bylo
obestøeno velkým tajemstvím, které pøipravil
Oldøich Plachta =Akéla se svými rádci Baghírou
a Balú (R.Plachta a B.Dobiáš) z družiny Pardálù
a Medvìdù. Po vymalování této dlouhé místnosti
s jedním oknem do bývalého hradního pøíkopu
umístili dlouhý stùl a po jehostranách lavice. V èele
bylo køeslo pro Akélu. Na levé stranì byl
namalován skautský tábor, na pravé stranì vlèácký
slib a podobizny pana presidenta a br. Svojsíka.
V rohu okna byl umístìn totem. Na vnitøní stìnì
nad vchodem byl vymalován èerný pardál Baghíra
a medvìd Balú. Akéla, pùvodním skautským
jménem Ježek, vymyslel na motiv známé skautské
hry „Honba o poklad“ obdobu, hru, která zaèínala
ve skautské klubovnì v Židovské ulici a konèila
posledním bodem s plánkem nové klubovny
s klíèem od ní, zavìšeným na provázku na sudu ve
vodì na dvoøe klubovny. Akéla s obìma rádci sedìl
a èekal v pøipravené klubovnì na soutìžící smeèku
vlèat. Tìžko popsat pøekvapené oblièeje chlapcù,
když otevøeli dveøe a vstoupili do klubovny
dìtských skautských snù.

A o tom Ježkovi, pozdìji Akélovi; vzpomeòme
malou ukázkou zjeho „Èernéhodinky“:

První vlèácký tábor po válce byl u rybníka
Rytíøe (Starý) v létì 1946. Vlèata jela vlakem
s Akélou do Sudomìøic, pak pìšky Oborou na
táboøištì. My starší jsme naložili stany, podsady
a jiné vìci potøebné k táboøení na pronajatý
nákláïáèek dopravce pana Trojáèka. Po postavení
tábora a urèení táborového rozvrhu zaèal tábor žít
svým životem. Asi 2 metry za stany byl pøíkop,
který vytyèoval okresní hranici a byl zarostlý
mladými doubky, borùvèím a jinou zelení. Tento
pøíkop byl rájem rùzných živoèichù, nejne-
bezpeènìjší byly však zmije. Proto jedno z prvních
školení vlèat byla rada nelézt do pøíkopu, aby se
vyhnula nebezpeènému uštknutí. Zmije neublíží,
pokud je pøi jejich vyhøívání nedráždíte,
neznepokujete, nechte je v klidu. Pro jistotu mìl
Akéla, který studoval farmacii, v bohaté lékárnièce
i sérum proti hadímu uštknutí, které ve své slovní
fantazii nazýval „sérum antizmijárum“.

Tábor byl obestøen velkou romantikou,
koupáním v rybníce, výlety, tábornickým vaøením,
výstupy u táboráku. Velký rozdíl byl mezi
táborovým služebním ohnìm a posvátnýmohnìm,
na kterém se nikdy nesmìly opékat buøty, byl
opravdu slavnostní.

V táboøe byly vypsány služby, chodilo se pro
pitnou vodu a denní dodávku mléka do hájovny
zvaná Èertovna, na nákupy do Hlavatcù pro chleba
a ostatní potøeby pro vaøení. Služba dostala pøísný
zákaz si kupovat nìjaké laskominy, aby si
nepokazili žaludek. Po návratu se museli hlásit
Akélovi, který vždy poznal, kdy zhøešili a jim bylo
záhadou, jak to poznal. „Máte ještì èervené fousy
od limonády!“

Byly to nezapomenutelné zážitky na celý život.
V roce 1947, když již byla poøízena klubovna vlèat
v zámku, Akéla spolu s rádci si vzpomnìli na
krásné místo na Židovì strouze blízko Hodonic na
louèce; tam jsme vidìli náš pøíští tábor. Vyjednali
jsme s majitelem pozemku pronájem louèky pro

tábor, museli jsme se však zavázat, že po našem
táboøení nezùstanou nikde žádné høebíky, skoby a
pod., aby se dobytek pøi pastvì nezranil.

Veskladišti klubovnyjsme bìhem jara vyrábìli
podsady pod získané nìmecké stany „jehlany“,
bylo jich asi deset. Bylo tøeba také provést výbìr
vlèat pro letní tábor podle zásluh, nebylo to snadné
rozhodování. Vedoucí družiny Kopecký - seržant,
který bydlel v Kamenném dvoøe, pøistavil na
nádvoøí pøedklubovnu valník, nakterý jsme naložili
podsady a další potøeby ktáboøení.

V osudný den se vlèata vydala pìšky k táboøišti
a seržant pøivedl voly, abychom náklad odvezli.
Cesta k táboøišti probíhala celkem dobøe až
k lihovaru na Radostné, kde se voli na prudším
svahu vzepøeli jít dál. Ani domlouvání, ani krutìjší
pobouzení bièem nepomohlo. Nezbývala jiná
možnost, nežaby seržantpøivedl dalšípár volù jako
posilu. Toto ètyøspøeží nás už v poøádku dovezlo
témìø až k vybranému táboøišti. Náklad se pøenesl,
stany se postavily do obvyklé podkovy, vztyèil se
stožár, postavila táborová kuchynì a velký stan
„tropièák“ po nìmecké armádì pro spoleèenské
úèely. Užili jsme si spoustu dobrodružství, legrace,
byla tradiènì vypsána soutìž o poøádek a mimoto
soutìž o nálezy høebíkù, skob,špendlíkù, jehel.
Aktivita všech byla tak veliká, že se pak v celém
táboøe nenašla potøebná jehla k zašití, ani høebík na
zatluèení.

Blízko táboøištì byla na Židovì strouze tùò,
kterou jsme využívali pro rùzné skopièiny:
napøíklad na vìtvi stromu nad tùní viselo lano, na
které jsme se vyšplhali, rozhoupali a skákali do
tùnì. Tehdy se hodnì zpívala písnièka „Na tú svatú
Katerinú…“ s refrénem „Èobogaj, nebogaj, èáry
nebogaj…“, a tak se našemu lanu dostalo
pojmenováníèobogaj.

V každémtáboøe se držely noèní hlídky, vždy to
byla dvì vlèata. Na stožáru byl budík, aby vìdìla,
kdy jim hlídka zaèíná a kdy konèí. Lidská i ta dìtská
povaha trochu ráda nìkdy švindluje, a tak skautíci
posunovali ruèièky budíku a až ráno se zjistilo, že
není už7 hodin, ale teprve6.

Táborová kuchynì semusela pøizpùsobit chuti
malýchdìtí, byly karbanátky z konzervUNRY, kaše,
palaèinky; hlavnì však byly v oblibì švestkové
knedlíky. To byl zábìr pro kuchaøe! Pøi jednom
„knedlíkovém“ obìdì se jich uvaøilo 360.
Samozøejmì, pìkná hromádka zbyla. (Bylo
6 vedoucích a 20 vlèat.) Rádce Kopecký - seržant,
velký jedlík, se s tímto zbytkem vypoøádal. Pro
vlèata, která ho sledovala, to bylo velké
pøedstavení, když tìch spoøádaných knedlíkù
napoèítala 80!

V tomto roce 1947 bylo veliké sucho, tragické
pro úrodu, ale pøíznivé pro naše táboøení. Je tìch
zážitku moc, ale jsou spíše než na stránky
Zpravodaje na osobní vyprávìní.

Málo se ví o dívèím skautingu, proto se ve
struènosti o nìm zmíníme. Pøed II. svìtovou
válkou byl oddíl Svìtlušek (Vìra Míková, Vìra
Nováková a další). Po válce byly dva skautské dívèí
oddíly:katolický, vedený paní uèitelkouSvatkovou,
a svazový, vedený sleènou uèitelkou Slávkou
Habadovou. Svazový oddíl mìl dvì družiny -
Vlaštovky a Srnky. O prázdninách v roce 1947 se
oddíl zúèastnil letního tábora na øece Otavì pod
Štìdronínem nedaleko Oslova na „Sedláèkovì
stezce“. Dnes je tento malebný kout pod vodou.
Tábor si postavili chlapci v èele s br. Blafkou, po
jejich táboøení ho využil dívèí oddíl, pak chlapci
pøijeli tábor zbourat. Tábor mìl stany s podsadami,
slamníky opravdu naplnìné slámou, pravou polní
kuchyni, o kterou se staraly sestry Alena Lamková
a Miluška Junková. Tábor vedla Slávka Habadová
se svojí kolegyní Mankou Jetonickou. Nechybìl
táborový øád,vlajka, ohništì, noèní hlídky…

„Ježkova první hlídka. Tož, milá vlèátka,
sednìte si pìknì kolem mne a budeme si povídat.
O èem? Inu o skautování! O èem jiném? Vždy� jsme
skauti, ne? Také si povíme nìco o vlèatech, a když
budete hodní, tak si trochu podrbeme o bratrech
vedoucích. A aby ta èerná hodinka nebyla tak
docela èerná, zapálíme svíèku a postavíme si ji
doprostøed klubovny na podlahu. To budenáš malý
táboráèek. Mauglí ještì pøiloží do kamen amùžeme
zaèít.

Myslím, že bych se vám mìl napøed
pøedstavit, viïte? Tož je to tak. Víte, já už jsem moc
starý skaut a hodnì jsem pøi tom skautování prožil.
Nìkdy to bylo pøíjemné, jindy jsem z tohozase moc
velkou radost nemìl. Inu, však víte, jak to v tom
svìtì chodí.

Kdysi jsem byl takovým malým vlèkem jako
jste vy. Jak jsem se k vlèatùm dostal? Abych vás
dlouho nenapínal, øeknu vám to rovnou: Tìžko! Nu
ano, milí vlèkové. Tenkrát se dívali lidé na skauty
trochu jinak než dnes. To proto, že se tenkrát po
svìtì potulovalo mnoho všelijakých takových tìch
divokých trampù a ti nám kazili povìst. Lidé mezi
trampy a skauty nedìlali rozdílù. Spíš venku pod

stanem, nosíš na zádech batoh, tak si tedy skaut
a hotovo! Nu, dnes již divocí trampové vyhynuli,
jako ostatnìmusízaniknout vše, co není dobré, tak
se tedy nemáte èeho bát.

Nakonec jsem tatínka jakžtakž umluvil, že mi
pøihlášku do skautù pøece jen podepsal. Pøesto
však stále ještì huboval: prý chodit spát nìkam do
lesa mezi mravence a škvory, kdo to jakživ slyšel!
Jako bych doma nemìl poøádnou postel!…Je to
takové cikanování.“

(pokra ování na str.4)č
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KULTURNÍ KALENDÁØ únor 2008

Pátek 8. února / 19.00 hodin / Velký sál KD
Pro absolventy základních tanečních a také pro ty, kteří se
chtějí pobavit a naučit se něco nového. Vstup pouze pro
frekventanty.

TANEÈNÍ PRO VŠECHNY

Začátečníci: pondělí 18. a 25. února / 18 h / Klubovna KD
Pokročilí II: pondělí 18. a 25. února / 19 h / Klubovna KD
Mírně pokročilí I: úterý 19. a 26. února / 18 h / Klubovna KD
Mírně pokročilí II: úterý 19. a 26. února / 19 h / Klubovna KD
Přihlášky a bližší informace : Raeesah - Kristýna Procházková
tel. 721 503 325 a nebo na stránkách www.raeesah.wz.cz

ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE

Středa 13., 20., 27. února / 18.30 hodin / Klubovna KD
Čtvrtek 14., 21., 28. února / 18.30 hodin / Klubovna KD

ANGLIÈTINA

DIVADLO

Úterý 19. února / 19 hod. / Velký sál KD / 210,- 180,- 150,-Kč
Komedie Vše o ženách vás rozesměje a zaútočí i na vaše city.
Smích a slzy, to je Vše o ženách - dámská jízda i pro muže. Nic
zde není tak, jak se na první pohled zdá, dokonce i láska
a nenávist ksoběmají blíž, nežsi umíme přiznat.
Tři skvělé herečky a každáz nich v pěti rolích.
Hrají: JitkaSchneiderová,Anna Šišková, Jana Krausová.
Předprodej Cafe-BarU Hrocha

KURZY, SEMINÁØE

Pátek 1., 8., 15., 22. a 29. února / 1. skupina od 8 hodin,
2. skupina od 13 hodin / Klubovna KD
Počítačový kurz pro maminky s dětmi.

O-STO-MYŠ!

Sobota 1. března / 15 hod. / Velký sál KD / Vstupné: 30,- Kč
Tradiční odpoledne plné her a soutěží v maskách
ve spolupráci s VÚ35 17.

MAŠKARNÍ ODPOLEDNE

VŠE O ŽENÁCH Studio DVA Praha

PLESOVÁ SEZÓNA
RYBÁØSKÝ PLES 16. února
MATURITNÍ PLES SPŠK 23. února
SPOLEÈENSKÝ PLES VÚ 3517 29. února
HASIÈSKÝ PLES 8. bøezna

BECHYÒSKÉ PERLENÍ

XIV. ročník

Změna programu vyhrazena

Pátek 1. února

Sobota 2. února

20.00 – 20.25 (MS) Měxus Sezimovo Ústí

(VS) DS Tábor, o. s.

10:00 - (VS) SUD Suchdol nad Lužnicí

11.40 – 12.25 (MS) Kámen Praha

(VS) Odevšad

15.00 –16.00 (MS) LUNA Stochov

18.05 – 19.15 (MS) Komorní studio Áčko Benešov

20.30 – 22.15 (VS) Divadlo bez zákulisí Sokolov

KRÁL LÁVRA

LÉKAŘEM PROTI SVÉ VŮLI

PAMFILO A SPOL.

ŽÁBY

REK+LAMA a....

ACH, TA NĚHA NAŠICH DAM!

KRVAVÁ SVATBA

DIVADELNÍ KOMEDIE

21.00 – 22.00

11.30

14.05 – 14.50

Celostátní přehlídka klasické amatérské divadelní tvorby
v duchu

“ZA MÁLO PENÌZ HODNÌ MUZIKY”
vstupné 20 - 40,- Kč

Pátek - sobota 1. - 2. února / začátky dle programu / KD

Sobota 15. března / 15 hod. / VS / Vstupné: 70,- 60,- 50,- Kč
Hastrman Tatrman bydlí v rybníčku na kraji lesa. Tam ho mají
všichni rádi, nejvíce však víla Malvína. Jemu to, ale nestačí.
Chtěl by se stát vodnickým králem a bydlet v rybníku Svět.
A jak to všechno dopadne se dozvíte, když se přijdete podívat
na výpravnoupohádkuDivadelní společnosti JulieJurištové.
Předprodej vstupenek od 15.února v Cafe-Baru U Hrocha

DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA
TATRMANA - minimuzikál

PØIPRAVUJEME NA BØEZEN

HUDBA

Sobota 9. února / od 12 hod. / Velký sál KD / vstupné 99,-Kč

Ve 22 hodinproběhne vyhlášení.

Studio b, Petr Vymětal, město Bechyně a KS města Bechyně
zvou všechny příznivce a fanoušky rockové muziky na
soutěžní přehlídku 10 rockových amatérských kapel zČech.

Poté bude akce pokračovat koncertem milevské skupiny

ČEKÁ NA VÁS SILNÝ ZVUK A SKVĚLÁ SVĚTLA!!! Přijďte si
poslechnout a podpořit právě tu vaši oblíbenou kapelu.
Více informací na

TICHO DE PRE CUPÉ BAND - www.ticho.net

www.hybajnaplac.wz.cz

HYBAJ NA PLAC 2008

mailto:reditel@kulturnidum.cz
http://www.raeesah.wz.cz
http://www.ticho.net
http://www.hybajnaplac.wz.cz


Skauti se zúèastnili v létì r.1945 Žòového
tábora v Bøeznici, kde byli konány i nováèkovské
zkoušky a první bobøíci.

V r. 1946byl tábor naOtavìna Sv.Annì,
v r.1947 na Staré øeceu Tøebonì,
v r.1948 pu�ák po Jizerských horách

a Krkonoších (1.oddíl Bechynì spoleènì
s 1. oddílemFrýdlant),

v r.1949 pu�ák na kolech Praha - KarlovyVary -
Domažlice - Klenèí -Písek- Bechynì

…
Nebyla to vždy jen idyla, schùzky, výlety,

soutìže, tábory, pu�áky, ale vznikaly i hádky
a nevraživost kolem vedoucích, organizace,
náplnì; nìkdy až takové, že se to nesluèovalo se
skautským duchem. Velkou osobností byl v dobì
1946-47 støediskový vedoucí Oldøich Plachta,
který tyto rozpory øešil s citem, ale zároveò
rozhodnì. Vedoucími oddílù byly Evžen Illín se
zá stupc i Majkou Èechem a Františkem
Kocourkem. Okresním velitelem byl Alfons Paar.
Družiny se tehdy jmenovaly Jeleni, Tygøi a Šedí vlci.

Nu, pak byl konec, jak jsme naznaèili, zatím ten
druhý po slavném únoru 1948.

V roce 1968 pøišla „obleva“,dne 27.4.1968 byl
vBechyni obnoven Junák.

Majka Èech si svolávacími lístky, které ukryl na
nìkolika místech po mìstì, sjednal schùzku dìtí
v prostoru keramické školy. Na tuto schùzku se
dostavilo cca 110 dìtí a ani o dospìlé nebyla
nouze. Této první schùzky se zúèastnili:
s. J.Èechová, Halamová, br. Èech, Brom,
Mikšovský, Tázler, Bosák, Urban, Hruška, Šimon,
Kudìj, Kontor, Karafiát, Valenta a Èejka. Po
nìkolika úvodních slovech br. M. Èecha bylo
dojednáno rozdìlení dìtí do oddílù. Skauty od této
chvíle povede Majka Èech, pomáhat mu bude
br. Valenta a vlèata povede br. Kudìj. Skautky se
Svìtluškami povede s. Jiøina Èechová. Do èela
svazu pøátel Junáka se postavil br. Luboš Kontor.
Tímto byl položen základní kámen k obnovení
èinnosti skautské organizace v Bechyni.

V roce 1969 vedli oddíly: 1. chlapecký Majka
Èech s družinami Sovy (br. Štefl), Lišáci
(br. Sivera), Tygø i (br. Nìmec), Rackové
(br. Šimon). 1. dívèí oddíl s. Jiøina Èechová
s družinami skautek Veverky (s. Hrbková),
Svìtlušky - Vèelky (s. Hrušková), Lišky
(s. Doròáková), Srnky (s. Hrbková). 1. smeèku
vlèat vedl br. Vláïa Kudìj se smeèkou Žlutá, Fialová
a Zelená a 2. smeèku vlèat vedl br. Jar. Urban se
smeèkou Modrá, Hnìdá aOranžová.

2. chlapecký oddíl vodních skautù vedl
br. Tázler a Bosák s družinami Delfínù (br. Kavan),

Albatrosù (br. Kudìj)a Kormoránù (br. Ku�ák).
Støediskovou radu pozaložení v roce 1968 vedli:

vedoucí Majka Èech
zástupce Luboš Kontor
pokladník Josef Èejka
hospodáø Mirek Mikšovský
zpravodaj Majka Èech

a vroce 1969 vedoucí Majka Èech
zástupce Luboš Kontor
pokladník a hospodáø M.Mikšovský
zpravodaj Jarka Brom

Tito všichni zapálení skauti zorganizovali v roce
1968 letní tábor v Záblatí u Prachatic, letní tábor
vodních skautù na Komarovském rybníku, v roce
1969 letní tábor Mlázovy, letní tábor vodních
skautù Rujana v Bechyni, letní tábor vodních
skautù na Šumavì u Nové Pece, v roce 1970 letní
tábor Mlázovy. Kromì toho zbudovali klubovnu ve
Fuèíkovì aleji v Bechyni. Jejich èinnost byla
násilnì pøerušena na jaøe v roce 1971. Kolik
mladých dušièek toužících po dobrodružství a
nìjaké smysluplné èinnostibylo ochuzeno?

A dostáváme se do snad koneènì obnoveného
skautingu v roce 1989.

Obnova Junáka v Bechyni zapoèala dne
21. 12. 1989, kdy br. Miki Mikšovský a br. Štefl
svolali do spoleèenského domu skauty z Bechynì
a blízkého okolí. Ihned se zaèalo pracovat: byli
jmenováni prozatímní èlenové pro obnovu
èinnosti.Vedoucím støediska byl jmenován br.Otta
Waldhaus a zástupcem br. J. Štefl. Ustavujícího
jednání se zúèastnili: br. Valenta, Vozábal,
Novotný, Toman, s. Podlahová, Polláková,
Vrùblová, Burianová, br. Kuèera, Waldhaus,
Mikšovský, Štefl. Do konce roku byl založen
chlapecký oddíl skautù a smeèka vlèat (J. Novotný,
P. Toman), dívèí oddíl skautek a roje svìtlušek
(s. V. Burianová), oldskauty vedl br. Kuèera.
Støediskovou radu tvoøili tito vùdci: br. Waldhaus –
v r.1989, J. Valenta (1990-91),vùdci oldskautù
br. Kuèera (1990-97), Waldhaus (1997-2004), od
r. 2004 Valenta. Následují oddíloví vùdcové skautù
(A. Novotný, Pazourek, J. Novotný) se zástupci
(Pásler, Vozíval, Vosáhlo, Honsa) a vlèat (Toman,
Vozíval, Pazourek) se zástupci (Topiè, Fák, Sokol).
Oddíloví vùdci svìtlušek a skautek (Burianová,
L. Radová, K. Radová, Dvoøáková, Fleková).

Byla vybudována klubovna (bývalá školka
jeptišek), táborový kruh, budoval se letní tábor na
krásném místì poblíž Bechynì na øíèce Smutné
YUKON. Jsou poøádány rùzné akce: pøípravy
nováèkù na zkoušky, slib, odborné a speciální
zkoušky, tematické i branné výlety, setkání s jinými
skautskými oddíly (vèetnì zahranièních), úèast na
junáckých snìmech, pomoc mìstu a okolí
úklidem… Vyvrcholením roku jsou letní tábory,
pøevážnì konané na YUKONU, ale i pu�ák po
Šumavì (1992), Èeské Kanadì (1994 a 2001),
Vysoké Tatry (1995), Vyhnanický rybník
(1996,1997), pu�ák do Krkonoš (1996), pu�ák do
Novohradských hor (1999)… Hojná je i úèast na
Svojsíkových závodech skautù a skautek

„O putovní totem náèelníka“, „O putovní vlajku
náèelní“ vlèat a svìtlušek, vždy s dobrým
umístìním.

O veškerém skautském dìní jsou vedeny
kroniky, se kterými, i tìmi nejstaršími se mohli
zájemci seznámit na výstavce k 80.výroèí
13.5.2000, kde byly také odznaky, fotografie,
skautská pošta a øada zajímavostí. V tu dobu
probíhalo okresní kolo „Svojsíkova závodu“
svìtlušek a vlèat. Bechynì žila skautským mládím,
ale ani roveøi a oldskauti nechybìli.

Je toho k zaznamenání z historie skautingu
mnohem a mnohem více, zážitky a vzpomínky na
tuto novìjší a novou dobu necháváme na mladších
èlenech.

Je tøeba podìkovat generacím vùdcù, èlenù
skautingu, pøíznivcù, rodièù, kteøí všichni pøispìli
k rozvoji skautingu.

„Ó, Velký Manitou, nedej, aby upadla
v zapomenutí spoustachlapeckých snù, romantiky
a lidské práce! Vra� chlapcùm a dìvèatùm
táborové ohnì, totemy,nìžné písnì, aby vyrùstali v
pevné a citovì ustálené lidi!“

(L.Koláø: Kronika II.oddílu, v r. 1956)

Vzpomeòme na zemøelé skauty a podìkujme jim.
Štìpánka Šteflová (11 let) - †30. 6. 1995
EdaKuèera (65 let) - † 14. 8. 1997
Miki Mikšovský (72 let)- † 3.9. 2004
Slávka Habadová - † kvìten 2007
Vlasta Podlahová (77 let) - † 7. 6. 2007

Texty, obrazové ifotografickémateriály poskytli:
M. Èech, J. Karafiát, F. Kocourek, L. Koláø,
M. Mikšovský, O. Plachta, R. Plachta, P. Toman,
J. Veselá,O. Waldhaus.

sest.-ap-

M. Čech, F. Kocourek, K. Kabeláč, F. Losos,
V. Tůma, Marek, R. Vodička, J. Blafka,

F. Karafiát, R. Plachta

Láďa Kyrian



Zprávièky z Jahùdky
Prosinec byl v MŠ Jahùdka mìsíc plný

vánoèní pohody a radovánek: dìti navštívil Mikuláš
sandìlem a èerty (podìkování dívkámz Keramické
školy). Dìti zdobily stromy pro ptáèky, navštívily
výstavu „Betlémy ve stodùlce“ ve Hvožïanech.
Pøedškolní dìti navštívily obì ZŠ, kde pro nì uèitelé
i dìti pøipravili pìkný program, dále vystoupily
s vánoèním programem v KD na Setkání seniorù
a v Domì pro seniory. Pro pøedškoláky zaèal
plavecký výcvik v Táboøe. Dìti navštívily velmi
pìkné pøedstavení v KD „Vánoce s kamarády“.
Vánoèní atmosféra vyvrcholila besídkami pro
rodièe a vánoèní nabídkou. Touto cestou velmi
dìkujeme všem sponzorùm, kteøí se na vánoèní
a Mikulášské nadílce podíleli svým pøíspìvkem.
V lednu probìhl zápis pøedškolákù do ZŠ. Únor
bude pro dìtiplný karnevalového veselí a masek.

Pøijímání žádostí k pøedškolnímu vzdìlávání
probìhne 20. kvìtna 2008. Tiskopisy žádostí jsou
k dispozici v MŠ.

DT/BV

Talent roku 2007
studuje v Bechyni

V èervenci 2007 pøinesl Mìstský zpravodaj
informaci o tom, že Støední prùmyslová škola
keramická v Bechyni dosáhla skvìlého úspìchu
v mezinárodní designérské soutìži Mladý obal
2007. Zasloužila se o nìj žákynì 4. roèníku
studijního oboru „tvarování prùmyslových
výrobkù – prùmyslový design“ Marta Palasová. Ta
vtéto prestižní soutìži mladých designérù obsadila
1. místo v kategorii studentù støedních škol, a to
mezi 174 soutìžícími z 18 zemí všech svìtadílù.
Škola proto nominovala Martu Palasovou do
soutìže Talent roku 2007, kterou již desátým
rokem vyhlašuje Mìstský úøad v Táboøe. Soutìž si

klade za cíl oceòovat individuální úspìchy mládeže
vevìku od 10 do 19 let, bydlící v okrese Tábor nebo
studující na školách táborského regionu. Odborná
komise porovnala výsledky všech nominovaných
a pøiøkla 1. místo v kategorii umìlecké právì Martì
Palasové. Finanèní I vìcné ceny vítìzka pøevzala na
slavnostním veèeru, který se konal 10. ledna 2008
v malém sále Divadla Oskara Nedbala v Táboøe.
Všichni vítìzové jednotlivých kategorií pak byli
nominováni do krajského kola soutìže, v nìmž se
utkají o titul Talent Jihoèeského kraje roku 2007
s vítìzi okresních kol z ostatních oblastí jižních
Èech. Pevnì vìøíme, že Marta Palasová není bez
šancí na úspìch také na krajské úrovni této
soutìže.

M.Vágner

Mateřská škola Jahůdka Bechyně
vyhlašuje

pro školní rok ,
které se bude konat ve středu
pro děti narozené od 1. 9. 2006 a starší.
Před tímto datem je třeba si v MŠ
vyzvednout

K zápisu je třeba přijít s touto řádně

Ten, kdo nerespektuje datum zápisu,
vystavuje se nebezpečí, že nebude místo
v MŠ.

bude pro nově
zapsané děti

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

2008/9
20. 5. 2008

tiskopis Žádost o přijetí
a přihlášku doMŠ.

vyplněnou žádostí, se zdravotním
průkazem, průkazem totožnosti
a potvrzením o očkování dítěte na
přihlášce do MŠ podle §50 zákona
č. 258/2000 Sb.

Ve čtvrtek 22. 5. 2008
Den otevřených dveří v MŠ

od 8,00 do 10,00 hodin.

Co možná netušíte...

Holby

Městské muzeum
Bechyně

Náš seriál o starožitných předmětech,
které jsou dodnes k nalezení v některých
domácnostech začínáme představitelem
nápojového nádobí. Je jím holba, lidově
řečeno korbel. Jako holbu označujeme
válcovitou číši s rovným okrajem, jedním
uchem a velmi často s víčkem. Tyto nápojové
nádoby udávaly míru 0,708 l, tj. půl mázu
(1,415 l) a to až do zavedení metrické
soustavy v roce 1876, kdy byly nahrazeny
nádobami jiných objemů, a tak se prakticky
přestaly používat. Dnes jsou spíše
sběratelským zájmem. Pokud si myslíte, že
doma něco tak specifického nevlastníte,
sledujte následující text. Možná se u vás
najde např. dřevěná holba, vyráběna za
účelemsuvenýruv minulémstoletíapod..

Stejně jako v rozmanitosti tvarů, tedy ta
válcovitá nádoba může být nějakým
způsobem deformována - do soudku, či
zeštíhlení, můžeme sledovat bohatou
rozmanitost v používání materiálů. Známe
holby keramické, cínové, skleněné, dřevěné
a plechové. Zajímavé je pak prolínání
materiálů, kdy je například skleněná či
keramická holba doplněna cínovým víčkem.
Některé exempláře jsou nádherně zdobené,
odkazují na bohatého vlastníka, pro kterého
byl takový předmětprezentacía demonstrací
své úrovně. Často narazíme dokonce na
vyryté monogramy, nebo na motivy, které
mají ke svému majiteli nějaký vztah. Na
těchto nádobách se můžeme setkat
s náboženskými či žertovnými výjevy,
pracovními scénami, jindy odkazují
k cechům, nebo jsou na nich vidět květinové
čizoomorfní motivy (z oblasti myslivosti).

Holba cínová se objevovala právě ve
zmíněném vyššímprostředí (také cechy). 19.
stol. bylo obdobím, kdy se více rozšířily holby
skleněné (známe od 16.stol.),porcelánové či
z kameniny, často ztvárněné v duchu
historismu. V této době se také setkáme
s holbami plechovými či smaltovanými -
levná varianta. Od 2. pol. 19. stol. byly
oblíbené holby d řevěné, vyráběné
v horských oblastech jako suvenýry. Po
II. světové válce se tyto kuriozity objevují
s vypáleným portrétem vojáka Švejka podle
Ladovy předlohy. Nabízíme vám pohled do
sbírek místního muzea. I u nás naleznete
tvarovou a materiálovourozmanitost.

Ozve se nám nějaký vlastník holby, ať
cenné či kuriozní? Rádi si jí prohlédneme,
vyfotíme (do dalšího čísla Zpravodaje)
a vrátíme.

děkuje za darované kopie časopisu
Lázně Bechyně a za další tiskoviny. Dále do
svých sbírek přijme veškeré historické
předměty každodenní potřeby, fotografie,
dokumenty, vše v souvislostí s Bechyní
a jejím okolím. Předem děkujeme za ochotu
věci darovat a tak doplnit vzácnou sbírku, ze
které bude vytvořenastáláexpozice.

za Městské muzeum JJ (774 911 067)
Použitá literatura:
Lidová kultura, Národopisná encyklopedie
Čech, Moravya SlezkaA-N, Praha 2007.
Rukověť starožitníka a sběratele 3, Olomouc
1999.
Vondruška, V.,Sklářství, Praha2004.

JJ, správce

Ze starého svìta
vìcí kolem nás



KINO BECHYNÌ
ÚNOR 2008

1. pátek 20h

Premiéra širokoúhlého filmu USA
Již třetí pokračování akčního sci-fi hororu,

natočeného podle počítačové hry.

2. sobota, 3. neděle 20 h

Premiéra barevného filmu Velké Británie
Cate Blanchetová a Clive Owen

v hlavních rolích historického dramatu.

4. pondělí 20h

Premiéra širokoúhlého filmu USA
Nové zpracování slavné severské ságy

v režii Roberta Zemeckise.

7. čtvrtek, 8. pátek 20 h

Premiéra širokoúhlého filmu Francie
Nemá jméno, nemá minulost, nemá

slitování.... Strhující akční sci-fi thriller.

9. sobota 20h, 10. neděle 17h

Premiéra filmu USA v českém znění
Svého pana Dokonalého potkala, až když

opustila pohádkový svět.

11. pondělí 12. úterý 20h

Premiéra českého barevného filmu
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou
v oblacích a jedné svatbě, která skončila

málem jako bitva u Waterloo.

14. čtvrtek, 15. pátek 20h

Premiéra širokoúhlého filmu USA
Na zemi vypukne peklo... Pokračování

úspěšného akčního sci-fi hororu.

16. sobota, 17. neděle 20h

Premiéra českého barevného filmu
Komedie o lásce a jejích následcích.

22. pátek, 23. sobota 20 h

Premiéra barevného filmu USA
Russell Crowe a Denzel Washington
v hlavních rolích vynikajícího thrilleru

v režii Ridleyho Scota

24. neděle 17h, 25. pondělí 20h

Premiéra barevného širokoúhlého filmu
USA v českém znění

Vedle našeho světa existují i jiné světy.
Zlatý kompas k nim může ukázat cestu.

Vzrušující fantastické dobrodružství.

28. čtvrtek, 29. pátek 20h

Premiéra barevného filmu USA
Nemůžete zastavit to co přichází. Josh
Harnett v hlavní roli kultovního hororu.

RESIDENT EVIL: ZÁNIK

KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK

BEOWULF

HITMAN

KOUZELNÁ ROMANCE

SVATBA NA BITEVNÍM POLI

VETŘELCI vs PREDÁTOR 2

CHYŤTE DOKTORA

AMERICKÝ GANGSTER

ZLATÝ KOMPAS

30 DNÍ DLOUHÁ NOC

Do 15 let nepřístupno, 90 min, 70,-Kč

Do 12 let nevhodné, 114 min, 60,-Kč

Do 12 let nevhodné, 114 min, 65,-Kč

Do 12 let nevhodné, 92 min, 60,-Kč

Mládeži přístupno, 108 min, 65,-Kč

Do 12 let nevhodné, 100 min, 70,-Kč

Do 15 let nepřístupno, 94 min, 65,-Kč

Mládeži přístupno, 95 min, 65,-Kč

Do 15 let nepřístupné, 156 min, 65,-Kč

Mládeži přístupno, 13 min, 65,-Kč

Do 15 let nepřístupno, 113 min, 60,-Kč

Co, kdo, kde, kdy...
Adventní představení

v klášteře
V neděli 16. 12. 2007 od 17 hodin

proběhlo adventní představení všech oborů
ZUŠ Václava Pichla. V klášterním kostele
Nanebevzetí Panny Marie se představil
literárně -dramatický obor „Vánočním
příběhem o malém klukovi“ společně
s „Vánočním koncertem“ hudebního oboru.
Cestou ambity se více než 300 návštěvníků
posilnilo čajem, punčem a vánočkou
a příjemný podvečer zakončilo návštěvou
výstavy výtvarného oboru „Vánoční kabinet
kuriozit“, umístěné v sále ZUŠ, původně
refektáři (jídelně) kláštera.

Z reakcí návštěvníků usuzujeme, že se
nám třetí adventní neděli podařilo mnohé
potěšit, mnohé přimět k zamyšlení, mnohé
k usebránív předvánočnímčase.

Závěrem mi dovolte jménem ZUŠ
Václava Pichla v Bechyni popřát všem
hudbě, výtvarnu a dramatice nakloněným
lidem zdraví, lásku, toleranci a velkorysost
v novém roce 2008.

Mgr. Ivana Blažková
(výtvarný obor ZUŠ)

Ohlédnutí za výstavou
betlémů ve Hvožďanech

Sedmého ledna 2008 se uzavřely dveře
dvanácté výstavy betlémů ve Hvožďanech
u Bechyně. Na návštěvníky „Betlémů ve
stodůlce“ čekalo tentokrát 122 Ježíšků
v různých provedeních. Malovaných
a vyřezávaných na překližce, dřevěných,
keramických, paličkovaných, ze šustí,
z kůže, z vizovického a kynutého těsta, či
jako podmalby na skle. Velkou pozornost
vzbudil u návštěvníků voskový betlém,
betlém ze pštrosího vejce a děti jako
každoročně upoutal mechanickýbetlém.

Těší nás velký zájem jednotlivých
návštěvníků, ale i větších skupin, ať už jsou
to děti z MŠ Jahůdka, obyvatelé z DS
Bechyně, lázeňští hosté a bechyňští skauti.
Letos přijeli i děti ze ZŠ Chrášťany, senioři
z DS Netolice, skupina turistů z Týna nad
Vltavou a turistický kroužekz Malšic.

Naší snahou je opět v letošním roce
pokračovat v této hvožďanské tradici a díky
ochotným betlemářům můžeme slíbit opět
nové, dosud nevystavované exponáty. Jsme
rádi, že i někteří návštěvníci nabízí na
výstavu své betlémy, za což bychom jim
chtěli ještě jednou poděkovat. Mnohdy jsou
to betlémy vzácné, dochované z 19., či
začátku 20.století.

Velmi nás těší i zájem o účast na
slavnostním zahájení výstavy. Letos bychom
chtěli ještě touto cestou poděkovat
„seniorkám z Malšic“ a Václavu Jandovi za
krásně zazpívané a zahranékoledy.

Děkujeme MÚ Bechyně a panu
starostovi Mgr. Jaroslavu Matějkovi za
podporu a za každoroční hřejivá slova při
zahájení výstavy, které násvždy povzbudí do
dalšípráce.

Vš e m č t en á řům B e chyň ské h o
městského zpravodaje přejeme hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v letošním roce
2008.

Jana a Luděk
Pokorných

Odboru Klubu českých
turistů v Bechyni je 90 let

V roce 2008 oslaví náš odbor KČT
Bechyně „devadesátku“. Otiskujeme proto
dnes stručnou zprávu z Časopisu turistů
z roku1918, čís. 3, 4 o založení odboru:

Nový odbor Klubu č. turistů v Bechyni byl
založen ustavující valnou hromadou dne
13. ledna t.r. Myšlenka, zříditi v Bechyni
odbor KČT, vznikla na podnět pokladníka
Klubu pana Dra. J. Hrubanta a došla brzo
ohlasu u místních osobností. Zvláště pan
arch. Eduard Haup tmann, profesor
keramické školy v.v., se jí činně chopil
a provedl velmi ochotně všechny práce
přípravné. Hned po ustavující valné hromadě
ustaven byl výbor odboru takto: předseda
profesor Ed. Hauptmann, místopředseda
Rud. Franzl, kníž. lesmistr, jednatel inž. Karel
Hineis, ředitel c.k. keramické školy,
pokl ad n ík JUDr. R udo l f Vondr ák ,
c.k. soudce; výboři: Frant. Kraus, stavitel,
starosta obce, Karel Plaňanský, majitel realit;
náhradníci: Frant. Novák, kníž. lesní
kontrolor, Jan Esch, kníž. lesní; přehlížitelé
účtů: Ant. Procházka správce městské
spořitelny, a Julius Vogel, c.k. pošmistr, -
Členů př ihlásil nový odbor prozatím
19 a připravuje program své příští činnosti:
vedle pořádání a stanovení výletů do okolí
Bechyně na Příběnice, místy dosud méně
schůdná, pak cesta z Bechyně do Týna při
Lužnici a j. – Ústřední výbor KČT uvítal
založení tohoto odboru s upřímným
potěšením, jsa přesvědčen, že bude moci
s úspěchem působ it i ve prospěch
bechyňského kraje proturistiku tak vděčného
a tím ipro zájmy našeho Klubu.

Zuzana Ursínyová
místopředsedkyně odboru KČT Bechyně

Výstavy v roce 2008
Knihkupectví a galerie m
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

D

D

D

D

D

D

D

D

Marie Jedličková
12. 1. - 16. 2.

Šárka Křapová
16. 2. - 22. 3.

Volné sdružení umělců Jižních Čech
22. 3. - 26. 4.

Novotný Miroslav
26. 4. - 31. 5.

Marie Hudečková
31. 5. - 30. 7.

Zunt Martin
30. 7. - 6. 9.

Vladimír Nosek
6. 9 . - 11. 10.

Volné sdružení umělců JižníchČech
11.10.-22.11.

Vánoční expozice vybraných autorů
22. 11. - 10.1. 2009

- České Budějovice

- Praha

- Novohradsko

- Hvožďany

- Týn nad Vltavou

- České Budějovice

D



SDH Senožaty
oslavil 80 výročí

V závěru roku 2007 si dobrovolní hasiči
ze Senožat připomenuli na své výroční valné
hromadě 80 let trvání sboru dobrovolných
hasičů v obci Senožaty. Podle matriky
zakládajících členů z 10. ledna 1927 čítal
sbor 28 členů činných a 2 přispívající.
Chloubou místních hasičů je unikátní ruční
hasičská stříkačka tažená koňským
potahem, která je díky současným
dobrovolníkům stále funkční a její ukázky na
mnoha akcích vyvolávají zaslouženou
pozornost.

DÍVČÍ FOTBAL
V předvánočním čase se v soběslavské

hale odehrál turnaj v dívčím fotbale.
Zafungovala spolup ráce Bechyně -
Soběslav, k tomu se přidala ochota holek ze
škol OA a zdravotky v Táboře a životního
prostředí ve Veselí, k tomu ochota jejich
kantorů a 2. ročník turnaje se mohl hrát.
Sešly se hráčky začátečnice s pokročilými
a objevily se i holky fotbalově velice dobře
vybavené. Hrálo se 4 hráčky v poli
+ brankářka 1 x 15 minut.

A jak si vedly bechyňské „keramičky-
fotbalistky“. Vzhledem k tomu, že se
v letošním prvním ročníku náramně urodilo,
neváhali jsme a postavili vedle týmu starších
hráček i družstvo prvaček, které tak měly
možnost si pořádně zahrát získat plno
zkušeností. V prvním zápase ale zaplatily
těžkou daň nervozity a prohrály rovný zápas
se „Zdrávkou“. Ve druhém zápase řádně
potrápily své starší kamarádky. V nejhezčím
zápase turnaje držely ještě dvě minuty před
koncem senzační stav 3:4 a celkových 3:7 je
pro ně dost kruté. Potom předvedly krásný
nadšený výkon proti Veselí a k náramné
radosti (i starších holek!) vyhrály 3:0.
S velkým favoritem z OA dlouho držely
bezbrankový stav a zlomila je až nešťastná
penalta. Výsledek 0:4 ale není rozhodně
ostuda. V posledním zápase proti Soběslavi
byly lepší, ale neproměněné šance a smolný

gól soupeřek přisoudil konečné 5. místo.
Možná i trochu zklamání, ale holky zahrály
svůj první turnaj moc dobře. V brance se
vystřídaly Jitka Nguyen a Peťa Hilasová (ta
hrála i v poli), před nimi pak Karolína
Hlaváčová (+ gól), Martina Hliňáková
(2 góly), Jiřka Homolková, Monika Hrachová
(+ gól), Denisa Królová (1 gól), Barča
Kylsánová a byla s námi i zraněná Markéta
Všetečková. Nejlepší hráčky? Určitě Jitka
v brance a v poli D. Królová, M. Hliňáková
a K. Hlaváčová. Všechny ale zasluhují
velikoupochvalu za bojovnosta nasazení.

Starší holky patřily jednoznačně s OA
k favoritům turnaje. Stejně jako OA své
soupeře jasně přehrávaly a vše směřovalo
k p ředpokládanému f inále. Postupně
porazily Veselí 4:0, naše prvačky 7:3,
Soběslav 6:0 a „zdrávku“ 3:1. V posledním
zápase turnaje pak musely proti OA vyhrát.
V týmu soupeře hrají 2 ligové hráčky (Sparta
a Tábor), takže jednoduché to rozhodně
nebude. Naše holky ale zahrály skvělou
obranu a soupeřky nepustily do žádné
šance. A když už se náznak nějaké objevil,
všechno suverénně řešila opět výborná
Markéta Souhradová v naší brance. V 9.
minutě pak přišla rozhodující akce finále.
Naše kapitánka Markéta Kalivodová
rozehrávala z poloviny hřiště trestný kop,
který k velkému překvapení OA a naší
ohromné radosti skončil v brance! OA zvýšila
úsilí, do hry se vytáhla i brankářka a málem
na to doplatily. Těžký míč si stáhla Adélka
Kopfová a přes polovinu hřiště vystřelila do
prázdné branky a trefila - břevno! Potom už
naše holky s perfektní obranou přečkaly

nekonečné tři poslední minuty a celá hala
pak s jásotem odpočítala deset posledních
vítězných vteřin. Náramný urputný boj
skončil naším vydřeným zaslouženým
vítězstvím. Naše družstvo bylo navíc
oslabené o dva výborné zadáky Pavču
Hrychovou a Janu Novákovou, o to je
vítězství cennější. Kdo se o další velký
úspěch našeho dívčího družstva zasloužil?
Určitě musíme začít u tradiční opory Markéty
Souhradové, perfektní v brance i při
vybíhání. Hvězdy týmu i turnaje Markéta
Kalivodová (obránce a 6 gólů), Adélka
Kopfová (4 góly) a náš nejlepší střelec Kája
Ranglová (8 gólů). Náramně turnaj odehrála
Gita Hůrková (2 góly), která zaskakovala za
nemocné zadáky. Výborně je doplňovaly
Štěpánka Hůrková, Andrea Majerová a
Markéta Vávrová (1gól).

Turnaj tedy vyhrála SPŠK Bechyně -
 starší, 2. byla OA Tábor, 3. SZdravŠ Tábor,
4. Gymnázium Soběslav, 5. SPŠK Bechyně -
mladší a 6. SOŠ OTŽP Veselí. Na závěr byly
vyhlášeny i kategorie jednotlivců. MISS
turnaje byla Radana Hrubá, nejlepším
střelcem byla Markéta Doubková (obě OA
Tábor), nejlepší brankářka byla Michaela
Příbramská (SzdravŠ Tábor) a nejlepší
hráčka byla naše „starší“ kapitánka Markéta
Kalivodová.

Turnaj byl výbornou akcí. Přinesl
náramnou snahu a bojovnost všech
družstev. Všem holkám také patří uznání
a  po děk ov án í . Vš ec h n y p ar ád ně
reprezentovaly své školy.

V.Šťastný

TÌLOVÝCHOVA & SPORT

Knihovna v novém kabátě
První vykročení knihovny v roce 2008

jsme naplánovali po 18.lednu a opravdu se
nám podařilo vše uklidit a přivítat prvního
návštěvníka v úterý 22.ledna. A jak se celé
naše snažení povedlo, už musíte posoudit
vy! Interiér se díky kvalitní výmalběponořil do
veselésluníčkovéžlutia převedením nanový
knihovn í systém Clavius do tovaný
Ministerstvem kultury ČR se určitě zkvalitní
i knihovnické služby pro čtenářskou
veřejnost. Rozšířením systému o modul
WWW katalog, ve kterém byste měli po

internetu začít listovat už v měsíci únoru, se
chceme lépe zapojit do veřejné sítě
knih oven . P řes t avěn ím něk t e rýc h
komponentů jsme získali větší prostor pro
čítárnu a studovnu. I letos můžete vybírat z
velkého množství titulů časopisů i knih a
potěšující zpráva na závěr : poplatky
zůstávají stejné!

Zveme všechny návštěvníky na další
výstavku fotografií pana Gärtnera Okno do
duše oko a na hliněná zvířátka spěchající k
Betlému keramického kroužku ZŠ ze Školní
ulice.

EH



ŠACHISTI

5. ledna 2008 - 5. kolo: 3. j divizeč

Reality Hor ák Bechyn B

Reality Hor ák Bechyn C
- Jind ich v Hradec B 1,5:3,5

Reality Hor ák Bechyn A - Z
Strakonice A 4,5:3,5

ň ě
- Šachklub Tábor A 4:1
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Další „povinné“ vít zství zaznamenalo
naše bé ko, když zkušenosti tentokrát m ly
p evahu nad nadšením mládí. Honza Marek
na první šachovnici využil výhodu bílých
figurek, Marek Br ák trp livou hrou p ehrál
svou soupe ku, Míla Hrubant využil
nepochopitelnou ob st elce a Karel
Karafiát v souboji generací udolal svižn
hrajícího klu inu. Jediný výpadek nastal na
t etí šachovnici, kde Jarda Alexa ve vyhrané
poziciumožnil soupe iuplést matovou sí

Lepšící se hru potvrdili hrá i cé ka
a získali „rekordních“ jeden a p l bodu. Na
zisk v zápase to ale op t nesta ilo. Cenné
jsou zejména remízy na prvních dvou
šachovnicích, kde Honza Malý udržel úto né
ambice zkušeného protihrá e a Václav
Kupský aktivní hrou udržel vyrovnanou
pozici. První p lbodový úsp ch zaznamenal
Zden k Vanýsek, když nedovolil protivníkovi
otev ít pozici a tomu nezbývalo než p ijmout
remízu. Naši žá ci Petr Byrtus a Vlá a
Vanýsek tentokrát nesta ili na své soupe e,
ale p edevším sbírají cenné zkušenosti.

Podle o ekávání p ijel soupe v plné síle,
nebo si cht li vylepšit postavení v tabulce,
které neodpovídá ambicím tohoto družstva.
Zápas byl vyrovnaný a mnohý z nás to vid li
v pr b hu boj dost ern Štefan Bernáth
nezabránil protihrá i zjednodušit pozici,
a proto p ijal jeho remízovou nabídku -
0,5:0,5. Lojza Bartoš se od za átku zakousl
do svého soupe e, neváhal ob tovat jezdce a

partii zakon il efektním matem - 1,5:05.
Jarda Alexa udržel po celý as vyrovnanou
partii a po mnohonásobné vým n skon ila
partie smírn šek se udatn
bránil, ale soupe byl tentokrát vždy o krok
nap ed - 2:2. Pepík Jane ek v partii, kterou
n kte í z náspovažovali za prohranou a která
se ukázala jako zlomová, využil skryté
možnosti svého volného p šce a v záv ru se
ukázalo, že po ítal o kousek dál než jeho
protihrá a odrazil jeho matové snahy.
V dámu prom n ný p šec p inutil soupe e
kapitulovat - 3:2. Pavel Houdek bravurn
rozpletl klubko svých málo aktivních figur a
dokonce získal p šáka. P es veškerou
snahu a dlouhé propo ty se mu nepoda ilo
p i redukovaném materiálu tuto výhodu
využít, takže partii zremizoval - 3,5:2,5. Vrá a
Š astnýnerozehrál ideáln

í obranou vybudoval pevnost kolem
svého krále a p inutil protihrá e p ijmout
remízu, kteráovšem pro nás m la cenu zlata
- 4:3. Honza Marek totiž okamžit
povym oval všechny figurky a jeho remíza
znamenala celkové vít zství našeho
družstva - 4,5:3,5. Po urputném boji jsme
udrželi vedení sout že, ale ti nejt žší soupe i
nás ješt ekají.

ě
ě

ř

ě ř
ř

ěť ř
ě

ř
ř ť.

 ů
ě

ů ě
ě
ř ř

ď
ř

ř

ř ř
ť ě

ě
 ů ě ů ě.

 ř

ř ě

ě ě
ě - 2:1. Venca Ha ě

ř
ř

ě ř

ě ě

 ě ě ě ř ř
ě

ě ř
ř

ř
ť

ť ě, ztratil kvalitu, ale
perfektn

ř ř
ě

ě
ěň

ě

ě ě ř
ě

č

č

č

č č

č

č
č

č
č

č

č
č

č

č
č

č

č

č
č

č

č

č

Štefan Bernáth, Jan Malý

6. ledna 2008:6. kolo - 1. j divizeč

Č

19. ledna 2008 6. kolo: 3. j divize

20. ledna 2008 : 7. kolo 1. j divize
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Veselí nad Lužn. C Reality Hor ák
Bechyn B 0,5:4,5

Šachklub Tábor A Reality Hor ák
Bechyn C 2,5:2,5

Sokol Platan Písek B Reality Hor ák
Bechyn A 4,5:3,5

- ň
ě

- ň
ě

- ň
ě

Jednozna né vít zství zaznamenalo
bé ko, když si naši hrá i bez problém
poradili s mladými domácími nad jemi.
Zaváhal jenom Karel Karafiát, který se
nerozhodl pro riskantní vzetí v že a partie
skon ila remízou. Marek Br ák, JardaAlexa i
Míla Hrubant vyhráli rychle a mohli tak ekat
v družné zábav v hospod ž Honza Marek
udolá svého houževnatého soupe e.

Kluk m z cé ka se nepoda ilo sehnat
kompletní sestavu, a tak k dalšímu zápasu
jeli jen ve ty ech, což je nakonec hodn
mrzelo, protože mohli sv j nejlepší výsledek
dotáhnout až na premiérovou výhru
v sout ži. I tak se jim poda ilo získat první
bod po zasloužené remíze. Pé a Byrtus
dokázal, že to proti žák m umí lépe než jeho
dosp lí spoluhrá i a hned v úvodu „oblafnul“

soupe e o figuru a partii dovedl do vít zného
konce 1:1. Bé a Legátek dokonce po
nádherné kombinaci strhl vedení na stranu
hostí 1:2. Marcel Ouška st ídal úto né
snahy s nutnou obranou, ale nakonec
p ehlídnul v ž a bylo vyrovnáno 2:2. Honza
Malý se v tšinou bránil, ale i vzhledem k
nedostatku asu soupe ka p ijala jeho
remízovou nabídku a úsp ch byl na sv t
remíza 2,5:2,5.

Na slabé soupe e to hold neumíme. Jak
íkává náš šéf Vrá a Š astný, který ze

služebních d vod nemohl hrát: Jedna v cje
být lepší a druhá v c je to tomu slabšímu
dokázat. Venca Hašek p išel snad rovnou
z hospody a bylo to znát. Brzy ztratil figuru
a vzáp tí I partii 1:0. Lojza Bartoš, na
kterého partie je vždy radost pohled t
I tentokrát jasn p ehrál svého protihrá e
a vyrovnal 1:1. Pak ale Jarda Alexa
prohospoda i l jednozna nou výhodu
a koncovku s p šcem mén už nešlo
zachránit 2:1.

Pepík Jane ek sice s ernými figurami
vyrovnal hru, ale koncovku zahrál moc
optimisticky a oslabení p šci se stali lehkou
ko istí jeho soupe e 3:1. Za tohoto stavu
dostal Vašek Absolon od kapitána pokyn hrát
dál vyrovnanou pozici a našemu hrá i se
poda ilo vyzrát na svého protivníka a získat
partii pro sebe 3:2. Honza Marek však
nedokázal prolomit soupe ovu obranu
a musel s ním uzav ít smír 3,5:2,5. Pavel
Houdek dnes p edvedl, že v jeho hrudi bije
srdce opravdového v dce družstva. Když
vid l, že remíza nám nesta í, protože
poslední hraná partie je prohraná, vrhl se do
riskantní ob ti a pokoušel se i za cenu své
prohry získat pro nás aspo remízu, ale
nepovedlo se 4,5:2,5. V poslední partii,
která se ješt hrála, totiž Štefan Bernáth op t
„potvrdil“ svoji letošní slepotu a ekal už jen
ránu z milosti. Soupe ale k p ekvapení všech
dovolil využít našemu hrá i jedinou šanci na
oto ení pr b hu partie a ten nezaváhal
a upravilstav na 4,5:3,5.

Po této proh e jsme ztratili vedení
v tabulcea klesli na druhémísto.
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Poděkování
Děkujeme společnosti MICRO-EPSILON
Czech Republic, spol. s r.o. za sponzorský
dar v hodnotě 9.000,- Kč na zakoupení
gymnastických dresů.

Za kolektiv gymnastek: Květa Antolová,
Danuše Dvořáková

a Marie Povrlová, vedoucí



Pedikúra, manikůra,
reflexní masáže plosek nohou
D

Telefon: 728 778 996
JANA HLADKÁ D

Provoz projektu
CzechPOINT na M Ú

Bechyn zahájen
ě

ě

Czech POINT, neboli eský Podací
Ov ovací Informa ní Národní Terminál, je
asistovaným místem výkonu ve ejné správy,
které v sou asné dob poskytuje ov ené
výpis z následujícíchcentrálníchregistr

í
ího rejst íku

živnostenského rejst íku
íku trest

Která pracovišt M Ú Bechyn poskytují
uvedené výpisy?

Na M Ú Bechyn m že žadatel získat
výpis z n kterého registru na pracovištích
ozna ených logem CzechPOINTu.

Konkrétn se jedná o následující
pracovišt apracovníky:

Majetkový a právní odbor p. V ra
K ížová (katastr nemovitostí)

Odbor vnit ních a sociálních v cí
p. Petra Picková (všechny registry mimo
katastru nemovitostí)

P ed tím než p jdete na CZECH POINT,
musíte znát základní údaje o subjektu, ke
kterému chcete získat ov ený výstup. Tato
služba není ur ená k nahlížení do registr

í ov eného výstupu
z p íslušného registru. Tento ov ený výstup
se stává ve ejnoulistinou.

O výpis z Katastru nemovitostí eské
republiky m že požádat anonymní žadatel.
Výpis lze požadovat na základ listu
vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.
Pokud žadatel žádá výpis podle listu
vlastnictví, musí znát katastrální území
a íslo listu vlastnictví. Vydání první strany
výpisu je zpoplatn no ástkou, jejíž
maximální výše je zákonem omezena na
100,- K ždá další strana výpisu je
zpoplatn na ástkou, jejíž maximální výše je

zákonem omezena na 50,- K
žadatel žádá o výpis podle seznamu
nemovitostí, m l by znát katastrální území
a dále bu parcelní íslo požadované
nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo
stavební parcelu nebo íslo popisné, jedná-li
se o stavbu. I v tomto p ípad je ov ený
výstup zpoplatn n stejn ýpis lze
zažádat i podle seznamujednotek, v p ípad
že budova je d lena na jednotky, což je
typické u v tších staveb, d lících se na
jednotlivé byty, garáže atd. V tomto p ípad
pochopiteln musí žadatel znát nejen
popisné íslo domu, ale i p esné íslo bytu
v dom

O výpis z Obchodního rejst íku eské
republiky op t m že požádat anonymní
žadatel. Výpis lze požadovat na základ
znalosti I obchodní organizace. I zde je
vydání první strany výpisu zpoplatn no
ástkou, jejíž maximální výše je zákonem

omezena na 100,- K ždá další strana
výpisu je zpoplatn na ástkou, jejíž
maximální výše je zákonem omezena
na50,- K

I v tomto p ípad m že o výpis
z Živnostenského rejst íku eské republiky
požádat anonymní žadatel. Výpis lze
požadovat na základ znalosti I obchodní
organizace. I v tomto p ípad je vydání první
strany výpisu zpoplatn no ástkou, jejíž
maximální výše je zákonem omezena na
100,- K ždá další strana výpisu je
zpoplatn na ástkou, jejíž maximální výše je
zákonem omezena na 50,- K

Podle §11a odst. 1 zákona
íku trest v platném zn ní, lze

vydat výpis z evidence Rejst íku trest
osob é se výpis týká, pouze na základ
písemné žádosti. Tuto žádost není t eba
ru n vypl ovat, klient ji obdrží vypln nou
k podpisu p edtím, než mu je výpis
z Rejst íku trest vydán; tuto žádost ú ad
archivuje dle zákona. Osoba, které lze na
pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí
mít platný doklad totožnosti a musí mít
p id leno rodné íslo. To znamená, že výpis
sem že vydat i cizinc m, kte í majínap íklad
trvalé bydlišt v eské republice. Od 1. 1.
2008 zatím není možné na pracovištích
Czech POINT vydávat výpisy zplno-
mocn nc m, kte í žádají o výpis z Rejst íku
trest na základ plné moci.

V p ípad že je možné vy ídit žádost
o výpis z Rejst ík trest elektronicky, zaplatí
klient podle zákona za tento výpis 50,- K
jako správní poplatek ú adu za p ijetí žádosti
o vydání výpisu z evidence Rejst íku trest

ýpisse nevylepuje žádný kolek.
V p ípad že žádost nemohla být

vy ízena elektronicky a musí být manuáln
zpracována na pracovišti Rejst íku trest

í žadatel o výpis požádat zp sobem
podle §11 odst. 1 zákona

íku trest v platném zn ní tedy
formou papírové žádosti. Systém Czech
POINT umož uje vytisknout žadateli tuto
papírovou žádost již p edvypln nou jeho
osobními údaji, které sd lil obsluze
pracovišt Czech POINT. V tomto p ípad se
neplatí správní poplatek ú adu, ale vylepí se
kolek v hodnot 50,- K a žádost ú ad pošle
ke zpracovánína Rejst íktrest
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POSTUP VYDÁNÍ OV ENÉHO VÝPISU

2.Výpisz Obchodníhorejst íku.

3.Výpisz Živnostenského rejst íku.

4.Výpisz Rejst íku trest

ĚŘ

1. Výpis z Katastru nemovitostí.

ř

ř

ř ů.

V měsíci listopadu 2007 byl zadržen
policisty Obvodního oddělení v Bechyni
pachatel sériové trestné činnosti. Jednalo se
o mladíka zBechyně, který opakovaně vnikal
do rodinných domů a pokojů v Lázních
Bechyně, kde vždy odcizil jak finanční
hotovost, tak různé předměty denní potřeby.
Muž se dále pokusil vloupat do prodejny
knihkupectví v Bechyni na ul. Písecká.
Rovněž se vloupal do prodejny pekárny na
ul. Písecká a do prodejny benzinové čerpací
stanice FATO Plus v Bechyni, kde z pokladny
odcizil finanční hotovost. Jedná se o osobu,
která měla v minulosti opakované problémy
se zákonem pro majetkovou trestnou
činnost.

Od prosince 2007 šetří zdejší součást
policie vloupání do autodílny v obci
Senožaty, ze které pachatel odcizil dva
sportovní motokrosové motocykly Yamaha,
motorovou pilu, svářecí soupravu, různé
nástroje a vybavení dílny v celkové hodnotě
380 000,- Kč. Z jednání pachatele lze usuzo-
vat, že místo znal avěděl, co se zdenachází.

Od ledna 2008 je prováděno šetření
k odcizení většího množství okapových
svodů a žlabů ze zámečku v Černické oboře.
Objekt je delší dobu opuštěný, dobu
spáchání krádeže je možné určit jen
přibližně. Povinností majitele jakéhokoliv
objektu je jeho zabezpečení a pravidelná
kontrola pověřenou osobou.

V lednu byl zadržen pachatel krádeže
nafty v obci Bežerovice z objektu ROSA
Sudoměřice u Bechyně. Jedná se o muže ve
věku dvaasedmdesát let zobceBernartice.

V souvislosti s dodržováním pravidel
silničního provozu bude i nadále věnována
zvýšená pozornost parkování vozidel
v Bechyni. Jedná se o ul. Libušina, v úsecích
zákazu stání a zastavení, které je značeno
zákazov ými dop ravn ím i značkam i
i vodorovným dopravním značením.Častým
problémem je rovněž stání vozidel
v ul. Písecká před pekárnou, v bezprostřední
blízkosti přechodu pro chodce.

npor. JUDr. Kohoutek

POLICIE INF RMUJEO



Rozpočet Města Bechyně na rok 2008

Rozpočet Města Bechyně je finanční plán, kterým se řídí jeho
hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku
v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu
státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné
rozpočty, k nimž má město finanční vztah.

rozpoče
Nejvýznamnější příjmová část rozpočtu, celkové daňové příjmy

jsou rozpočtovány ve výši - 51.868.000,-Kč, přičemž vycházíme
z nového přerozdělení daňových příjmů na rok 2008 pro obce a dle
metodiky rozdělení sdílených daní, tj. daň z příjmu fyzických osob ze
závislé činnosti, daně z příjmu fyzických osob ze samotné výdělečné
činnosti a daně vybírané srážkou, daně z příjmu právnických osob
a daněz přidané hodnoty. Největší položkou je daňz přidané hodnoty,
která je rozpočtována ve výši 17.500.000,-Kč. U místních poplatků se
vychází ze skutečnosti roku 2007, přičemž u místních poplatků
nedochází - pro rok 2008 k nárůstu. Jsou zhruba na úrovni roku 2007.
Stejnásituaci je i udaně z nemovitosti.

rozpočet
Na nedaňových příjmech je nejvyšší část rozpočtována na

paragrafu 3612 bytové hospodářství. Z toho činí nájemné
12.000.000,-Kč a služby 14.343.000,-Kč, manipulační poplatky za
žádosti o byt 5.000,-Kč, příjmy z minulých let,náklady řízení 130.000,-
Kč. Pronájem vodohospodářského majetku je stejný jako v roce 2007
ačiní 1.225.000,-Kč a pronájem nebytových prostor je rozpočtován ve
výši 1.109.000,-Kč. Příjmy od podnikatelů a právnickýchosobza sběr
a svoz komunálního odpadu jsou plánovány ve výši 620.000,-Kč
a příjmy od EKO-KOMu za tříděný sběr ve výši 210.000,-Kč. Příjmy
z úroků ve výši 180.000,-Kč. U ostatních nedaňových příjmů
nedochází v návrhu rozpočtu pro rok 2008 k výraznějším výkyvům
oprotiroku 2007.

rozpočet
Prodeje bytů jsou plánovány ve výši 450.000,-Kč, prodeje

pozemků vevýši 4.180.000,-Kč.
rozpočet - Skládají ze

souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu ve celkové výši -
3.333.200,-Kč, jedná se o příspěvek na provoz ZŠ a MŠ 915.200,-Kč
apříspěvekna výkon státní správy2.418.000,-Kč. Neinvestiční přijaté
dotaceod obcí jsou plánovány ve výši 271.000,-Kča jedná se o přijaté
dotace od obcí Dobronice, Haškovcova Lhota, Hodonice, Radětice,
Rataje, Sudoměřice u Bechyně, které přispívají na úhradu provozních
výdajů v případěplnění povinné školní docházky dětí z těchtoobcí do
škol v Bechyni nebo na předškolní docházku do mateřské školy.
Dotace na sociální dávky je poskytována Ministerstvem práce
a sociálních věcí, je rozpočtována na položku 4116 ostatní
neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 3.500.000,-
Kč a podléhá finančnímu vypořádání.
Celkové příjmy města Bechyně pro rok 2008 jsou rozpočtovány
ve výši:

Příjmy
Třída 1- Daňové příjmy t 51.868.000,-Kč.

Třída 2- Nedaňové příjmy 30.812.000,-Kč.

Třída 3- Kapitálové příjmy 4.630.000,-Kč.

Třída 4 - Přijaté transfery 7.104.200,-Kč.

94.414.200,-Kč.
Výdaje

Třída 5- Běžné výdaje - 78.267.300,-Kč.

1032 Podpora ostatních produkčních činností: 10.000,-Kč

2141 Vnitřní obchod: 25.000,-Kč:

2143 Cestovní ruch: 67.000,-Kč:

2212 Silnice: 2.341.000,-Kč:

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací: chodníky:
1.826.900,-Kč

2229 Ostatní záležitosti v silničnídopravě:

2310 Pitná voda: 5.000,-Kč
2321 Odvádění ačištění odpadních vod: 765.300,-Kč:

3111 Předškolní zařízení: 1.400.000,-Kč

3113 Základní školy: 5.270.000,-Kč

3122 Střední odborné školy: 2.000,-Kč

3312 Hudebníčinnost:10.000,-Kč

3313 Filmová tvorba, distribuce, kina: 145.000,-Kč

3315 Činnost muzeí a galerií: 15.000,-Kč

3319 Ostatní záležitosti kultury: 50.000,-Kč

3322 Zachování a obnova kulturních památek: 55.000,-Kč

3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního
kulturního, národního a historického povědomí: 84.000,-Kč

3341 Rozhlas a televize: 70.000,-Kč

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků: 142.000,-Kč

3392 Zájmová činnost v kultuře: 3.450.000,-Kč

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
prostředků: 210.000,-Kč

3412 Sportovní zařízení v majetku obce: 949.500,-Kč

3419 Ostatní tělovýchovná činnost: 124.500,-Kč

3421 Využití volného času dětí a mládeže: 98.000,-Kč

rozpočet

-
dotace příspěvkové organizaci Městské lesy Bechyně

informační materiály
související s Bechyní včetněpropagacea inzerce

-studie související s cestovním
ruchem, různé propagační akce, informační tabule a mapy,
propagačnímateriál

údržba a čištění komunikací -
technické služby činí 600.000,-Kč, dovoz materiálu, práce s UNC,
technická obnova komunálních komunikací atp. 289.000,-Kč,
100.000,-Kč materiál, opravy místních komunikací 592.000,-Kč,
oprava komunikace na Lišky 700.000,-Kč, závory na cesty ve
Hvožďanech 60.000,-Kč

- údržba a čištění chodníků - technické služby
771.000,-Kč, dovoz materiálu, správa, údržba chodníků, odstavných
ploch, parkovišť 200.000,-Kč, materiál 80.000,-Kč, opravy chodníků
350.000,-Kč, oprava schodů z Křižíkovy do Lázeňské ulice 420.000,-
Kč, příspěvek nacyklostezky 5.900,-Kč

100.000,-Kč výdaje
spojené s dopravním značením

ostatníslužby - veřejnývodovod
- nákup

materiálu - koše, kanalizační vpusti 30.000,-Kč, 60.000,-Kč čištění
a údržba kanalizace, vpustí, 34.300,-Kč opravy vpustí, kanalizace,
277.000,-Kč úroky SFŽP, 353.000,- úroky KB, 11.000,-Kč bankovní
poplatky Komerční bance zabankovní a úvěrový účet

dotace na provoz MŠ
Jahůdka

- dotace na provoz Základní školy Bechyně, Libušina 164 2.300.000,-
Kč
-dotace naprovoz ZákladníškolyBechyně, Školní293 2.970.000,-Kč

příspěvek SPŠK
Bechyně na točířskou soutěž

finanční příspěvky hudebním
skupinám

Kino
Bechyně - drobný majetek 15.000,-Kč, opravy a údržba kina 30.000,-
Kč, příspěvek na provoz Kina v Bechyni paní Haně Tomečkové
100.000,-Kč

příspěvek na sborník
Pravěk Bechyňska

, - kulturní akce
v klášterní zahradě, pořádání nebo podpora kulturních slavností ve
městě, dokumentační, informační, výstavní aveřejná činnost v oblasti
profesionálního ineprofesionálního umění a zájmovýchaktivit

, -
10.000,-Kč příspěvek manželům Pickovým na opravu nemovité
kulturních památky Dlouhá ulice čp. 69 v osobním vlastnictví -
příspěvek je podmíněn dotací státu na opravu nemovitých kulturních
památek, 45.000,-Kč finanční příspěvek Římskokatolické farnosti
v Bechyni na opravu klášterního kostela

-
restaurování křížku U Pouště 50.000,-Kč, materiál a oprava
pamětníchmíst, pamětníchdesek, kapliček, čestných hrobů

běžná údržba a opravy
místního rozhlasu

- tisk Městského zpravodaje,materiál naMěstský zpravodaj
- dotace na

provoz Kulturního střediska města Bechyně - zahrnuje dotaci na
provoz Kulturního domu, Městskéknihovny aMěstského muzea

obsahuje činnost sborů pro občanské
záležitosti - vítání nových občánků, životní jubilea, vánoční posezení
s důchodci, zlaté svatby, základní školy - ukončení atp., pořádání
společenských akcí - ples města, dále občerstvení, materiál a dárky
na kulturní akce, setkání rodáků v Senožatech, 3.000,-Kč příspěvek
církvina sbírku pro chudé

náklady
spojené s provozem stadionu - drobný majetek, materiál, elektrická
energie, voda, pohonné hmoty, pevná paliva, mandátní odměna za
správu stadionu a koupaliště, služby a opravy a údržba stadionu
a koupaliště

- nájemné,
elektrická energie a údržba na sportovním hřišti ve Hvožďanech,
107.000,-Kč, podpora a příspěvky sportovním oddílům a sdružením,
popř.pořádajícím fyzickým osobám nasportovní aktivity, soutěže

-
příspěvky organizacím - děti a mládež - na soutěže a činnost 8.000,-

Příjmy
Třída 1 Daňové příjmy 51.868.000,- Kč

Třída 2 Nedaňové příjmy 30.812.000,- Kč

Třída 3 Kapitálové příjmy 4.630.000,- Kč

Třída 4 Přijaté transfery 7.104.200,- Kč

Celkem 94.414.200,- Kč

Výdaje
Třída 5 Běžné výdaje 78.267.300,- Kč

Třída 6 Kapitálové výdaje 20.592.000,- Kč

Celkem 98.859.300,- Kč

Financování
8115 Změna stavu krátk.prost. na
bankovních účtech 14.393.100,-Kč

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých úvěrů a půjček - 9.948.000,- Kč

Třída 8 Financování celkem 4.445.100,- Kč



Kč, materiál 10.000,-Kč, údržba a opravy dětských hřišť, likvidace
pískovišť 80.000,-Kč

č - zahrnuje
dotaci na činnost lékařské služby první pomoci v Bechyni pro
příspěvkovou organizaci - Zdravotní středisko Bechyně ve výši
430.000,-Kč, 37.000,-Kč havarijnípojištění sanitního vozu

opravy a údržba
bytů ve vlastnictví města: správa, opravy a údržba bytového fondu je
rozpočtována ve výši 9.853.000,-Kč, včetně rekonstrukce - tj.
kapitálových výdajů (1.147.000,-Kč) činí 11.000.000,-Kč. Úhrady
služeb v bytových domech jsou rozpočtoványve výši 15.382.000,-Kč,
další výdaje 193.000,-Kč je platba daně z převodu nemovitosti, kolky,
inzeráty, služby, teplo v neobsazených bytech, náhrady za náklady
soudního řízení.

- výdaje vynaložené
na nebytové prostory, které má město ve vlastnictví, opravy a údržba
nebytových prostor, služby, revize, vodné, teplo, elektrická energie,
mandátní odměna za správu nebytových prostor, materiál,
neinvestiční dotace společenství vlastníků jednotek, ostatní
neinvestiční výdaje

nákupmateriálu 90.000,-
Kč, slavnostního vánočního osvětlení 20.000,-Kč, elektrická energie
680.000,-Kč, instalace a demontáž vánočního osvětlení, revize
veřejného osvětlení, opravy a udržování, služby, částečná obnova
veřejného osvětlení 520.000,-Kč

materiál, vodné, správa
a údržba, včetně zamykání aodemykání hřbitova, opravy na hřbitově

-
výdajespojené snakládáníms městským majetkem- opravy aúdržba
majetku 310.000,-Kč, materiál, voda, elektrická energie, revize,
41.000,-Kč příspěvky sdružením, kde je město členem, nákup cedulí
a údržba vývěsních skříněk,provoz veřejnýchzáchodků220.000,-Kč,
plošná deratizace, posudky, měření, materiál, opravy a údržba ve
Hvožďanech a Senožatech - v souladu s plány osadních výborů,
údržba mapového díla, pořízení nových dat, aktualizace dat, GIS
65.000,-Kč, zapracování změn v polohopisu na území města
a zapracovávání převzatých měření, zeměměřičské, geodetické
práce, nákup kolků 7.000,-Kč - a 140.000,-Kč - platby daně z převodu
nemovitostíza prodanépozemky

-
nebezpečný odpad - zářivky, lednice, baterie, akumulátory,
pneumatiky atd., nebezpečným odpadem se rozumí odpad, který má
jednu nebo více nebezpečných vlastností jako je např. výbušnost,
hořlavost, oxidační schopnost, žíravost, toxicita, infekčnost,
radioaktivita atp.

zde je
obsažen odpad vznikající na území města přičinnosti fyzických osob,
domácností, právnických osob, vyvážení odpadkových košů v obci,
bližší rozčlenění: svoz odpadu TKO 1.312.000,-Kč, uložení odpadu
TKO 2.040.000,-Kč, sběr a svoz a uložení ostatního odpadu
280.000,-Kč, - vyvážení odpadkových košů 280.000,-Kč, koše, pytle,
ostatní materiál 45.000,-Kč, opravy 1.000,-Kč

kontejnery na
tříděný odpad 80.000,-Kč,
svoz separovaného sběru 613.000,-Kč

, provoz sběrného dvora 179.000,-Kč, - likvidace černých skládek,
kompostárna atp.100.000,-Kč

materiál, platby za
pobyt nalezenýchpsů v útulku, ochranapamátnýchstromů, 2.000,-Kč
příspěvek spolkům na ochranu a obnovu ohrožených druhů flóry a
fauny

-
výdaje spojené s výstavbou, údržbou městských zelených ploch,
především parků, záhonů, květinových výzdob, výsadba, údržba
zeleně, zastřihování stromů a keřů, zalévání, hnojení, terénní úpravy
neudržovaných pozemků, hrabání listí, likvidace vegetačního
odpadu, čištění města, oprava nádob na zeleň, údržba kašen, nákup
laviček, dohody o údržbě veřejné zeleně ve Hvožďanech
a Senožatech

Sociální dávky: určení sociálních dávek je přísně účelové
a podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem, dávky
sociální péče jsou kryty dotací ze státního rozpočtu - transfer je
poskytovánz Ministerstva práce asociálníchvěcí

jde o paragrafy:

- mimořádný finanční
příspěvek k zajištění občanů v případech, kdy jim nemůže být
poskytnuta sociální dávka podle příslušného právního předpisu,
jednáse o výjimečné aojedinělé případy

plat dvou pečovatelek
a dohody s pomocnými pečovatelkami včetně odvodů na SZ a ZP,
PHM, materiál, léky, ochranné pomůcky, zákonné a havarijní pojištění
auta, ostatní služby a opravy auta pro pečovatelskou službu, náklady
v Domě s pečovatelskou službou na elektrickou energii, vodné, teplo,
materiál, telefony a nákup drobného dlouhodobého majetku do DPS,
ostatní služby - např. výtah, úklid

příspěvky organizacím, spolkům, sdružením - Svaz
tě lesně postižených , Svaz diabetiků, Svaz neslyšících
a nedoslýchavých, Farní charita - Auritus, PTP, Sdružení pro osobní
asistenci, Centrum prozdravotněpostižené

- Městská
policie v Bechyni, 440.000,-Kč platy strážníků, 154.000,-Kč odvody
na SZ a ZP, 36.000,- výstroj, 177.000,-Kč materiál včetně vybavení
a výzbroje,42.000,-Kčenergie, 17.000,- telefony, 43.000,-Kčškolení,
40.000,-Kč ostatní služby, 60.000,-Kč opravy, 15.000,-Kč
programové vybavení,5.000,-Kč cestovné, 1.000,- kolky

, z toho:
JSDHBechyně 536.000,-Kč
SDHSenožaty 29.000,-Kč
SDHHvožďany 32.000,-Kč
zahrnuje výdaje na refundace, dohody - OOV, materiál, ochranné
pomůcky, oděv, obuv, opravy, PHM, energie, školení, drobný hmotný
dlouhodobý majetek, vodu, teplo, elektrickou energii, telefony,
pohoštění, opravy a údržbu hasičskéhomateriálu a techniky atp.

- č innost
zastupitelských orgánů na úrovni města, je-li oddělitelná od ostatních
výdajůmístní správy včetněodměn zastupitelům a činností komisí při
zastupitelstvu a výborů rad, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné
na sociálnízabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pojištění při
služebníchcestách, cestovné, pohoštění, školení,konference

, obsahuje vlastní
správní činnost místních orgánů, zahrnuje i společné činnosti pro
místní správu a zastupitelský sbor, nelze-li je oddělit: platy
zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje - dohody
o pracovní činnosti o provedení práce, povinné odvody na sociální
a zdravotní pojištění , drobný dlouhodobý hmotný majetek, materiál,
programové vybavení, energie (voda, plyn, elektrická energie),
pohonné hmoty, služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací,
peněžních ústavů, služby školení a ostatní služby, zejména upgrade
SW, opravy a udržování, cestovné, ostatní nákupy (tech. zhodnocení
dlouh. majetku,) atp.

pojištění majetkuměsta - živel, krádeže, odpovědnost
- daň z příjmu

právnických osob za obec 4.250.000,-Kč - tato částka je i v příjmové
části návrhu rozpočtu na položce 1122 daň z příjmu právnických osob
za obce, 56.000,-Kč transfer sdružení Bechyňsko, 1.000,-Kč náhrady
škod fyzickým osobám

Kapitálovévýdaje jsourozpočtovány takto:

Zpracováníúzemníhoplánu 200.000,-Kč

Projektovádokumentace chodníky, parkoviště 265.000,-Kč
ChodníkČechova ulice 200.000,-Kč
Rekonstrukce kanalizace sídliště5. května 10.300.000,-Kč
Kanalizacepod schody z Křižíkovy ulice do Lázeňské ulice 200.000,-
Kč
Kanalizaceve Hvožďanech 550.000,-Kč
Projektovádokumentace kanalizace Zářečí 380.000,-Kč
MŠ Jahůdka Na Libuši920, 859 rekonstrukcevoda 300.000,-Kč
Základní školy – rekonstrukce 200.000,-Kč
Základní škola, Školní293 nákup kotle pro jídelnu 125.000,-Kč
Bezdrátový rozhlas 5. květen 89.000,-Kč
Kulturní střediskoměsta Bechyně - rekonstrukce, projekt1.700.000,-
Kč
Stadion – hřiště 80.000,-Kč
HřištěSenožaty –oplocení 70.000,-Kč
Rekonstrukce bytového fondu 1.147.000,-Kč
(izolace základů domu Na Libuši čp. 678-680, rekonstrukce bytových
jednotek)

3511 Všeobecná ambulantní péče: 467.000,-K

3612 Bytové hospodářství: 25.428.000,-Kč

3613 Nebytové hospodářství: 329.000,-Kč

3631 Veřejnéosvětlení:1.310.000,-Kč

3632 Pohřebnictví: 191.000,-Kč

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.: 1.137.000,-Kč

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů: 75.000,-Kč

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů: 3.958.000,-Kč

3727 Prevence vzniku odpadů: - 693.000,-Kč

3729 Ostatní nakládání s odpady: 282.000,- materiál 3.000,-
Kč

3741Ochrana druhůa stanovišť: 37.100,-Kč

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: 2.159.000,-Kč

celkovározpočtovanávýše:3.500.000,-Kč;
4171 příspěvek naživobytí 1.480.000,-Kč
4172 doplatek na bydlení 600.000,-Kč
4173 mimořádná okamžitá pomoc 840.000,-Kč
4179 ostatnídávky sociální pomoci 500.000,-Kč
4181 příspěvek při péčio osobu blízkou 50.000,-Kč
4182 příspěvek nazvláštní pomůcky 30.000,-Kč
4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům

sociálně nepřizpůsobivým 5.000,-Kč

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora
samostatného bydlení: 855.000,-Kč

4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence:
20.000,-Kč

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek: 1.030.000,-Kč

5512 Požární ochrana - dobrovolná část: podpora jednotek
sborůdobrovolnýchhasičů obcí celkem 597.000,-Kč

6112 Zastupitelstva obcí: 1.634.000,-Kč

6171 Činnost místní správy: 12.873.000,-Kč

6320 Pojištění funkčně nespecifikované: 165.000,-Kč

6399 Ostatní finanční operace: 4.307.000,-Kč

Běžné výdaje celkem 78.267.300,-Kč
Třída6 - Kapitálové výdajerozpočet 20.592.000,-Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek: rozpočet 200.000,-Kč

Dlouhodobý hmotnýmajetek: rozpočet 20.392.000,-Kč

(pokra ování na str. 12)č
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Veřejné osvětleníU studen,čp.453-454Zářečí 280.000,-Kč
Náměstí T.G.Masaryka, vč. výběrového řízení, technického dozoru,
zabezpečení vstupních podkladů - a přípravy řízení projektové
dokumentace, vypracování žádosti o poskytnutí dotace z příslušných
dotačních programů 516.000,-Kč
Výkuppozemků 200.000,-Kč
Platbaza prodanéparcely firměTaprosTábor 3.240.000,-Kč
Kontejner na nebezpečné odpady 50.000,-Kč
Rekultivaceskládky Senožaty 500.000,-Kč

í činí v úhrnu a zabezpečuje
vyrovnaný rozpočet narok 2008.

Položka 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovníchúčtech, je rozpočtována vevýši , jedná se
o finanční prostředky na krátkodobých bankovníchúčtech.

Položka 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků je rozpočtována ve výši Jde
o splátky úvěru Komerční bance ve výši 4.248.000,-Kč a splátky
půjčky Státnímu fondu životního prostředí ČR Praha ve výši
5.700.000,-Kč.

Třída 8Financován 4.445.100,-Kč

14.393.100,-Kč

9.948.000,-Kč.

Váš autorizovaný prodejce vozù Škoda:

Kombinovan á spotøeba a emise CO
Tour 1,2/40 kW a 1,2/47 kW: 5,9 l/100 km, 142 g/km

Kombinovaná spotøeba a emise CO2 modelu

Fabia: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km

LIMITOVANÁ NABÍDKA VOZÙ
ŠKODA ZA VYNIKAJÍCÍ CENY

VYUŽIJTE ÈASOVÌ
OMEZENOU NABÍDKU
NOVÝCH, SKLADOVÝCH
A PØEDVÁDÌCÍCH VOZÙ
ŠKODA U VAŠICH
PRODEJCÙ

Pøijïte si napøíklad pro vùz
Škoda Fabia Ambiente,
ke kterému nyní dostanete
sportovní styling kit zdarma.
Nebo si vyberte jiný vùz
Škoda s cenovou výhodou
od 30 000 Kè. Nenechte si ujít
tuto skvìlou nabídku, která
platí do vyprodání zásob.
Tìšíme se na Vás.

SIMPLY CLEVER

Hledá nové
pracovníky

na tato volná
pracovní místa

Na Libuši 891, 391 65 Bechyně
Tel.:+420 381 213 011
Fax:+420 381 211 060

email: info@micro-epsilon.cz
http://www.micro-epsilon.cz

MICRO-EPSILON
Czech Republic, spol. s r.o.

Czech Republic, spol. s r.o.

TECHNICKÁ PODPORA
ODDĚLENÍ PRODEJE

- SŠ VŠ
-

NABÍZÍME ZAJÍMAVOU PRÁCI V
MLADÉM KOLEKTIVU S MOŽNOSTÍ

PROFESNÍHO RŮSTU.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!

příp. tech. směru
komunikativní znalost NJ nebo AJ,

ochota prohlubovat si nadále odborné
i jazykové znalosti
- Práce s PC: Windows, MS Office,
Corell Draw, Powerpoint
- komunikativnost, příjemné
vystupování, ochota příležitostně
cestovat

mailto:email:info@micro-epsilon.cz
http://www.micro-epsilon.cz

