
BECHYŇSKÝ

DUBEN 2001

Z jednání mìstského zastupitelstva
7.3.2001

Prodej bytových domů města se zatím neuskutečnil

Oprava vyhlášky opoplatku za komunální odpad

Znovu orozpočtu

Zřízení osadního výboru

Prodej domuč.p.43

Prodej čerpací stanice na Chrobkověneschválen

Prodej pozemkův k.ú.Hvožďany

Převod pozemku azřízení věcnéhobřemene

Prodej pozemku

Prodej pozemku nastavbu rybníka

Dnem 2.ledna2001uplynula lhůta pro možné uzavření kupních smluv
na bytové domy ve vlastnictví města. Tato možnost pro nájemníky
bytových domů byla dána vyhláškou Města Bechyně, která upravuje
podmínky prodeje. Vzhledem ktomu, že vestanovené lhůtěnedošlo k
žádnému prodeji, zastupitelstvo požádalo firmu Slabý ( tato firma
měla prodej realizovat ) opředloženíanalýzy dosavadní činnosti firmy
při prodeji bytů. Na základěpožadovanýchpodkladů by zastupitelstvo
mělo rozhodnout o dalšímpostupu.

Na základě přezkoumání vyhlášky Okresním úřadem byly zjištěny
některé formální nedostatky, které svým rozhodnutím zastupitelstvo
odstranilo. Jedná se například o změnu značení jednotlivých
odstavců a dochází k prodloužení možnosti vyměření dlužné částky
při nesplnění poplatkové povinnosti ze tří na šest let.

V rámci novelizace rozpočtové skladby došlo k některým změnám,
které se týkají paragrafového příp. položkového členění v rozpočtu.
Zastupitelé se proto opět museli vrátit k jednání o rozpočtu. Rozpočet
zůstává zachován v původně schválené výši, dochází pouze k
přesunůmz jednohoparagrafuev.položkyna druhý.

Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení osadního výboru ve Hvožďanech.
Výbor pracuje ve složení Ing.František Vaníček, František Tomek,
Josef Lála, MiroslavHladký, Vlastislav Hovorka.
Předsedou osadního výboru byl zvolen Ing. František Vaníček. O
složení výboru si rozhodli občané Hvožďan již v roce 1999 v místních
volbách. Zřízení, tehdy - "výboru částečné samosprávy", umožnila
vyhláškaměsta. Při rozhodnutío složení osadního výboru zastupitelé
proto respektovali výsledek voleb, kterými si své zástupce zvolili
samotníobčané Hvožďan.

O prodeji domu č.p.43 s pozemkem o výměře 252 m bude
rozhodnuto obálkovou metodou za nejvyšší nabídku,přičemž nejnižší
nabídkabyla stanovena na 500 tis.Kč.

Prodej bývalé čerpací stanice na Chrobkově nebyl odsouhlasen. O
tom, zdadojdek pronájmu tohoto objektu,rozhodne rada města.

Schválením prodeje části pozemku manželům Panochovým a
odkoupení části pozemků městem dochází k úpravě vlastnických
vztahů vobci Hvožďany včásti místní komunikace.
Rovněž schválením záměru o uzavření směnné smlouvy s manželi
Hladkých by mělo dojít k vyrovnání majetkoprávních vztahů u
pozemků, které zasahují do místní komunikace.

Odsouhlasen převod části pozemku p.Dvořákovi a p.Dvořákové
celkem o výměře 80 m za předpokladu, že oba vlastníci uzavřou s
Městem Bechyně dohodu o zřízení práva věcného břemene přístupu
ke kanalizačnímu sběrači vedoucí pod jejich pozemkem.

Zastupitelstvo odsouhlasilo p.Machartovi prodej pozemku pod
zastavěným domem, který je v jeho vlastnictví a část pozemku
umožňující přístup kzadní části budovy.

K prodeji pozemku na stavbu rybníka v k.ú.Hvožďany zatím
nedošlo.Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek v kultuře les,
zastupitelé si vyžádali před konečnýmrozhodnutím ocenění pozemku
a porostu.
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Další zasedání zastupitelstva se konají dne
11.4.2001 a 18.4.2001 od 16.00 hod.

v KD - klubovna č.3.

Prodej domu èp. 43 v Široké ulici v Bechyni
Zastupitelstvo Mìsta Bechynì nabízí k prodeji dùm èp. 43 v

Široké ulici v Bechyni s pozemkem stp.è. 249 o vým. 279 m2. Jedná
se o dùm o tøech nájemních bytech, z nichž jeden byt je volný, dva
byty jsou obsazeny nájemníky. Dùm bude prodán tzv. obálkovou
metodou, tedy za nejvyšší nabídku, pøièemž nejnižší nabídka èiní
500.000 Kè. Podmínky prodeje jsou zveøejnìny na úøední desce
MìÚ. Bližší informace - Dr. Hrušková, tel. 811012, informace o
domì- BytenesBechynì spol. s r.o. tel. 813422

Jak s domovním odpadem
občané se ptají - Město odpovídá

Počet popelnic není omezen, měl by vycházet ze skutečné potřeby.

Podle vyhlášky vlastník rekreačního objektu s trvalým bydlištěm v
Bechyni za chatuneplatí (v Bechyni, Senožatech, Hvožďanech). Tedy
jeden poplatek.

Do kontejnerů rozmístěných po městě (sklo, papír, PET lahve),
nebezpečný odpad na sběrný dvůr, objemný odpad kontejner ve
sběrném dvoře.

Držitel průkazu ZTP/P, osoby bezmocnéa nevidomé.

a) Složenkou, kterou obdrží vlastník na základě "Přiznání k poplatku"
b) Na základě složenky v hotovosti na MěÚ nebo v kanceláři
Rumpoldu v Bechyni.
c) Nájemnící v městských bytech prostřednictvím SIPO za květen
2001.

Kolik mohu mít u RD popelnic v případě, že zaplatím poplatek
podlepočtuosob bydlícíchv domě.

Bydlím v Bechyni (trv. hlášen), mám chatu na Liškách. Kolik
poplatků zaplatím?

Kde mohu ukládat tříděný odpad(bydlím vRD)?

Kdo jeosvobozen od poplatků?

Jakým způsobem platit poplatky?

Kalkulace na svoz a uložení odpadu - rok 2001
Svoz odpadu 1.037.000,- Kč
Uložení odpadu 874.000,- Kč
Ekologický pracovník 32.000,- Kč
Tříděný odpad 290.000,- Kč
Nebezpečný odpad 40.000,- Kč
Kontejnery a nádoby 140.000,- Kč
Svoz odpadu - odpadkové koše 189.000,- Kč
Celkem náklady 2.602.000,- Kč
Náklady sníženy o příjmy od podnikatelů - 627.000,- Kč
Náklady po odpočtu příjmů od podnikatelů 1.975.000,- Kč
Náklady za rok 2000 jsou pro rok 2001 navýšeny o 85.000,- Kč, tj.
2001 celkové náklady 2.060.000,- Kč
(jedná se o inflační nárůst, který je zahrnutý ve smlouvách)
Poplatek za komunální odpad
350,- Kč občan / rok
175,- Kč dítě 0 - 6 let / rok
175,- Kč důchodce nad 70 let / rok
Celkový počet obyvatel v Bechyni 6.000
Z toho počet občanů se sníženou sazbou 796
Příjem od občanů za odpady
5204 x 350 Kč/obyv. = 1.821.400,- Kč
Příjem od občanů - snížená sazba
796 x 175 Kč/obyv. = 139.300,- Kč
Celkem příjem = 1.960.700,- Kč
Kalkulace vychází ze skutečnosti roku 2000. O skutečných nákladech
Vás budeme informovat.



pro Jihočeské pěvecké sdružení učitelské, první plakát propagující
lázeňský ruch v Bechyni), tabla, ex libris a jiné a jiné. Řídil se heslem:
"Rád posloužím, ale musí to být věc spravedlivá."

Z větších prací je to výzdoba městského divadla v Táboře
(lunety múz), městského muzea v Táboře (Husova síň), návrh
mozaiky pro chrám sv. Víta v Praze, série olejových obrazů pro
národopisnou výstavu v Soběslavi, kino Ořechovka. Kdo by neznal
sgrafita na bechyňských domech, na bechyňské poště, na bývalé
hospodářské záložně (nyní Čs. pojišťovna), na domech v Křižíkově
vilové čtvrti (uČámských, Nehasilůa Procházků), čp. 167, 578 a 560.

Jeho grafiky, akvarely, oleje i kartony jsou velice lyrické,
jemné, ve své náplni typicky české, bohatě ornamentální a přitom
ukázněné. Starší občané si vzpomenou na výzdobu staré bechyňské
lékárny (s lunetou Madony), při návštěvě Městského úřadu si můžete
prohlédnout jeho něžné akvarely s bechyňskými náměty a v zasedací
místnosti olejomalbu pohledu na zámek, četné dřevoryty najdeme i v
mnohých domácnostech. Pustil se i do sochařské práce (Psyché,
drobnéplastiky zvířat aj.). Pro a.s. Keras vytvořil také řadu modelů váz
a plastik. Restauroval sochu sv. Jana Nepomuckého v Zářečí a v
neposlední řadě dva obrazy v zámecké galerii, z nichž jeden je
nepochybně dílo Karla Škréty a to portrét komtesy Marie Maximiliany
Šternberkové v kroji pastýřky. Druhý obraz je nepotvrzené dílo Škréty,
portrét Lidmily Benigny z Říčan. Oba obrazy znovu objevil a citlivě
restauroval. Zrovna tak objevil a restauroval malby a fresky v
klášterním kostele. V klášteře také restauroval řaduobrazů.

Publikoval mnoho článků v technickém slovníku naučném a
vodborných časopisech i v časopise LázněBechyně.

Od roku 1940 do roku 1946 odevzdává funkci ředitele
keramické školy Ing. Jaroslavu Doskočilovi, v r. 1946 a 1947 sevracía
v roce 1948 odchází do důchodu. I když rodné město Mělník stálo o
jeho návrat, láska k Bechyni byla tak silná, že zůstává. Jeho
odpočinek nebyla však žádná idyla, poúnorovým režimem byl
"velkoryse" odměněn. Ačkoliv mu Ministerstvo školství a osvěty
vyslovilo zvláštní dík, jeho penze mu v r. 1953 byla snížena na Kčs
700,-- měsíčně, protože "v období vykořišťovatelského řádu zastával
zvlášť významné postavení ve veřejném životě", po odvolání jako
"osobě, která nenalezla kladný poměr k lidovědemokratickému
zřízení" mu byl důchod v r. 1958 snížen na Kčs 461,--. Výměr mu byl
doručen v době, kdy se vrátil z táborské nemocnice, kde se léčil po
infarktu. Krátce nato, dne 26.2.1959, zemřel v domě, kdecelou dobus
rodinou v Bechyni žil. Naštěstí se nedočkal zbourání domu a
postavení paneláků v Libušině třídě, což by jako aktivní člen
Okrašlovacího spolku zvláště "uvítal".

Pro své žáky, kolegy a spoluobčany i celou keramickou
veřejnost byl příkladem nezištné pracovitosti, moderního náhledu na
školu, jejího zapojení do praxe a pro mladou generaci opravdovým
vzorem čestnosti, slušnosti a tvůrčího zanícení. Období působení
pana prof. Šimáka v keramické škole patří mezi vrcholy jejího
rozkvětu.

Plachtová

Prameny:
osobní vzpomínání dcery pí Anny Šplíchalové,
z literatury a foto Boh. Dobiáše ml., ak. sochař.
Havel, Vladimír: Bechyně a keramika.Tábor, P. Frank 1941.
Klička, Jiří: Vzpomínka na bechyňského občana.Bechyně, Městský zpravodaj
únor 1996.
čas. Lázně Bechyně 19l31 1938

Profesor Josef ŠIMÁK, akad. malíř
Muž menší postavy, laskavého pohledu a příslovečně

slušného chování, tak Bechyňáci pamatují pana profesora Šimáka,
mnoha činnostmi a převážnou částí životaspjatého s tímto městem.

Narodil se 7. března 1888 v Mělníce, kde byl jeho otec
ředitelem obecné a měšťanské školy. Brzy se u něho projevily
umělecké vlohy, které byly naštěstí podporovány rodinou. Vystudoval
Umělecko-průmyslovou školu vPraze u prof. Lišky, Hynaise a Maška.
Po absolutoriu se věnoval hlavně dekorativní malbě a grafice. Podílel
se na vnitřní výzdobě nových hotelů, účastnil se prací na jubilejní
výstavě v Praze. Spolupracoval s arch. Dušanem Jurkovičem, prof.
Kotěrou a prof. Balšánkem (výzdoba zámku J. Bartoně v Novém
Městě nad Metují, rodinné vily prof. Kotěry aj.). Pracoval pro pražský
grafický závodJ. Štence avytvořil řadu diplomů,programůaadres.
1. září 1911 nastoupil na Státníodbornou školu keramickouv Bechyni
jako profesor pro "průmětnictví, dekorativní kreslení a nauku o
uměleckých tvarech"; tuto funkci vykonával do 1. února 1931, v části r.
1930 a 1931 jako zástupce ředitele. R. 1915 se oženil s Marií
Soldátovou, dcerou paarovského lesníka, s níž měl dvě dcery Marii
nar. 1916, provdanou Zárubovou a Annu nar. 1922, provdanou
Šplíchalovou.

V roce 1931 byl definitivně jmenován ředitelem keramické
školy. Zastával také funkci ředitele živnostenské pokračovací školy.
Jako ředitel školy aktivněpůsobil v a.s. Keras, kde byl členem správní
rady. Jeho nástup na ředitelské místo proběhl v čase nesmírně
nepříznivém, kdy byla zřízena konkurenční keramickáškola v Praze a
Ministerstvo školství a národní osvěty předložilo úsporné parlamentní
komisi návrh na zrušení bechyňské školy. Byl to tvrdý konkurenční
boj, kdy bylo třeba napřít všechny síly, správně argumentovat,
organizovat, aby jednání vedla k pozitivnímu výsledku. S celým
profesorským sborem a zvláště s Josefem Haškovcem přesvědčoval
a dokazoval oprávněnost školy v Bechyni, její potřebnost v
jihočeském kraji, kam absolventi odcházeli a zvyšovali řemeslnou i
výtvarnou úroveň keramiky. Všechny bechyňské organizace a spolky
a všichni občané podporovali tento boj za udržení školy. Jejich
solidaritamělasvé opodstatnění.

Profesoři i žáci keramické školy pomáhali vytvářet bohaté
společenské, kulturní i sociální zázemí města. Jedním z těch
neúnavných, iniciativních lidí byl prof. J. Šimák. Má zásluhy o mnohé
historické památky a zachování přírodních krás jako člen
Okrašlovacího spolku (autor úpravy horního Plechamru, návrhy na
otevření nových pohledů na klášter, vilu Elektru a zámek, návrh
pavilonua.s. Keras u nádraží aj.). Přioslavě padesáti let tohoto spolku
pronesl slavnostní řeč a jeho slova z roku 1937 platí dodnes: Město a
jeho představitelé si musí býti vědomi zvláštního charakteru města,
musí se mu podřídit, úzkostlivě ho šetřit a mít dlouhodobý program.
Obětavě také pracoval v muzejním spolku, kam přispěl i svými dary a
renovoval mnohé obrazyod dárců.

Tak se dostávám k samotné výtvarné činnosti p. prof.
Šimáka. Asi by nikdo nesečetl všechny práce pro spolky a instituce i
osobnosti v celém jihočeském kraji, pro něž vytvořil řadu diplomů,
návrhy praporů, adresy, pamětní listy, titulní listy kronik, čestná
uznání, pamětní medaile,obálky na programy, programy (první plakát



Kulturní dům Bechyně 0361-813338 0361-812433
0606-911007 kdbech@mbox.vol.cz

, U Nádraží 602, 391 65 , tel.: , tel./fax
mobil: , e-mail:

duben
2001

2. až 20. dubna
HLADINY REZONANCE
TOMÁŠ PITLÍK
LUDĚK PRCHAL

- obrazy, miniatury
- obrazy

Vernisáž 2. dubna v 19.00 hod.

Provozní doba galerie
po - pá 15.00 do 17.00 hod.
so - ne 14.00 do 17.00 hod.

22. dubna až 17. května

akad. mal. JURA HAVLÍK
KOLÁŽE NECUDNÉ I JINÉ

Vernisáž 22. dubna ve 14.00 hod.

13.
pátek

KUM NYE
Seminář tibetských léčebných a relaxačních
metod. Vede klinický psycholog Matthias
Steurich, M. A.

až neděle 22. dubna

6.
pátek

Jihočeská
přehlídka dětských

divadelních, loutkářských
a recitačních kolektivů, ze které

postupují nejlepší dětské kolektivy
na národní dětskou scénu

Změna programu vyhrazena.

PROGRAM:
VS / 9.00 hod.

VS / 9.10 hod. DDS - 2000
D. Hevier, J. Žáček, P. Petrovský -

MS / 10.00 hod. DIVADLO ZA ROHEM
M. Machocký -

MS / 11.10 hod. HUDRADLO ZLIV
Mirek Slavík -

MS / 11.40 hod. ZŠ HUMPOLEC

MS / 14.30 hod. DĚTSKÝ DS ZDEŇKA ČELIKOVSKÉHO
Richmal Cromptonová, Marie Chytrová -

MS / 15.05 hod. ÚSMĚV BĚLČICE
H. Ch. Andersen -

VS / 15.30 hod. HUDRADLO ZLIV
H. Ch. Andersen -

ZAHÁJENÍ

Nevyplazuj jazyk na lva

Zvířátka a loupežníci

O vrabci s ustřiženým jazykem

Malá čarodějnice kuje pomstu

Psanci

Císařovy nové šaty

Slavík

30.
pondělí

28.
sobota

20.00 hod. / Vlezné: 80,- Kč

Tradiční

městem

průvod
krasavic

Odlet
od Kulturního domu
v 17.00 hod.

Živá hudba

z Tábora
POULIČNÍCI

Pálení
čarodějnic

na stadioně

Spolupráce
TJ BULLDOGS

a HASIČI BECHYNĚ

mailto:kdbech@mbox.vol.cz


KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA DUBEN 2001 TÌLOVÝCHOVA & SPORT

Čím žil FC Bechyně v uplynulém měsíci

Muži pod vedením p. Balčíka a Sedláka za vydatné pomoci
dorostenců vyhráli turnaj v Týně nad Vltavou. V současné době jak
muži, tak i dorostenci mají již vstupdo soutěžeza sebou.

Program soutěže v měsíci DUBNU :
Muži A trenér p. Balčík, Sedlák
1.4.2001 v 16.00 doma s VĚTROVY
8.4.2001 v 16.30 na METEORU Tábor
15.4.2001 v 16.30 doma s KOŠICEMI
21.4.2001 v 15.00 ve VLKOVĚ
29.4.2001 v 17.00 doma s VLASTIBOŘÍ

Muži B trenér p. Kušnírik
7.4.2001 v 16.00 doma s ROUDNOU
15.4.2001 v 16.00 v MYSLKOVICÍCH
22.4.2001 v 16.00 s PLANOU NAD LUŽNICÍ
28.4.2001 v 17.00 v MAŽICÍCH

Dorost trenér p. Staňo, Čapek
7.4.2001 v 14.00 doma s VIKTORII TÁBOR
14.4.2001 v 10.00 v NOVÉ BYSTŘICI
22.4.2001 v 14.00 doma s BŘIDLICEMI
28.4.2001 v 10.30 v DAČICÍCH

Žáci trenér p. Vogeltanz, Vrchota
8.4.2001 v 10.00 doma s PROTIVÍNEM
15.4.2001 v 10.00 se SEDLICEMI starší žáci
22.4.2001 v 14.30 ve CHVALŠINÁCH
29.4.2001 v 10.00 doma SK ČKYNĚ

Nově utvořené mužstvo žáků B zahájí:
21.4.2001 v 9.00 na METEORU TÁBOR
28.4.2001 v 10.00 doma s MĚŠICEMI

Přípravka trenér p. Fröml, Smrček
7.4.2001 v SOBĚSLAVI
14.4.2001 v 16.00 doma s FK Tábor
21.4.2001 v MLADÉ VOŽICI
28.4.2001 v 16.00 doma se SP. SEZ. ÚSTÍ

V březnovém zpravodaji jsem omylem uvedl počet členů TJ FC
Bechyně 146. Správný počet je 164. Omlouvám se tímto všem
čtenářům Městského zpravodaje.

P. Zeleňák

1.neděle 20 h../

2.pondělí , 3. úterý, 20 h. /

5 čtvrtek,6.pátek,20 hod. /

7.sobota,8. neděle,20.hod. /

9.pondělí,10. úterý,20 hod. /

12.čtvrtek, 13. pátek,20.hod. /

14.sobota,15.neděle,20 hod /

16. pondělí 20 hod. /

17. úterý 20 hod. /

19.čtvrtek,20.pátek,20 hod. /

21. sobota 20 hod, 22.neděle 17 a 20 hod. /

23.pondělí,24.úterý /

26.čtvrtek,27.pátek /

28. sobota,29.neděle 20 hod. /

30.pondělí,1. Úterý,20 hod. /

vstupné 45,- Kč

vstupné 48,-Kč

vstupné 50,- Kč

vstupné 50,- Kč

vstupné 50,- Kč

vstupné 50,- Kč

vstupné 50,- Kč

vstupné 50 ,- Kč

vstupné 46,- Kč

vstupné 45,- Kč

vstupné 50,- Kč

vstupné 50,- Kč

vstupné 50,- Kč

vstupné 50,- Kč

vstupné 50,- Kč

DAREBÁČCI

2001" VESMÍRNÁ PRDA

PRCI,PRCI,PRCIČKY

MUSÍME SI POMÁHAT

POŠLI TO DÁL

POD POVRCHEM

ŽENICH NA ÚTĚKU

BILLY ELLIOT

VIKINGOVÉ

KLUB SRÁČŮ

102 DALMATINU

OTESÁNEK

MATRIX

GRINCH

ROAD TRIP

Jezdecký klub CHADEVA Bechyně
Jen málokdo ví, že v Bechyni působí již 3 roky Jezdecký klub

Chadeva. Jezdecký oddíl má v současné době 18 členů. Většinou sem
přicházejí děti ve věku 6-14 let, které zde získávají první jezdecké
zkušenosti a učí se o koně starat. Své jezdecké znalosti mohou
porovnávat na různých jezdeckých kláních. Pro zkušenější jezdce jsou
pořádány parkurové závody. Nejmladší účastníci si mohou změřit své
síly v různých jízdách zručnosti. Loni na podzim se zúčastnili jízdy
zručnosti v Mažicích, která byla zaměřena na vedení koně, poprvé i naši
zástupci Ilona Ženožičková, Katka Provázková a Sandra Cirmaciová,
která si zkusila svůj první malý parkur. Všechny si vedly velice dobře a
obsadily přední místa. Pokud by se jim závodění zalíbilo a chtěly by
pokračovat ve větších závodech, musí splnit zkoušku základního
výcviku, která je podmínkou pro získání jezdecké licence. V loňském
roce složila zkoušku základního výcviku např. Hanka Šteflová. Příprava
probíhá pod vedením cvičitelky a zakladatelky JK Chadeva Evy
Chadimové. P. Chadimová se snaží předat své zkušenosti mladším
jezdcům apřipravit jepro závodní dráhu.

Všechno toto snažení by nebylo možné bez našich čtyřnohých
kamarádů. V současné doběmáme 9koní,6 ve vlastnictví p.Chadimové,
ostatní si sem ustájili p. Podlipský, p. Lachout a p. Kratochvíl. Za zmínku
určitě stojí kůň p. Podlipského LORIN, který dosáhl velmi významných
ocenění v závodech všestrannosti (military) a zařadil se mezi účastníky
finále Zlaté Podkovy v Humpolci. V současné době je připravován pro
parkurové závody spolu se třemi stájovými kolegy Tarou, Orinem a
GastonempanaLachouta. Ostatní koně jsou určeny pro začátečníky.

Do jezdeckého klubu je možné se přihlásit kdykoliv, ale právě
jaro bývá nejlepším obdobím pro začátek. K naší činnosti patří i
agroturistika, proto zveme všechny, kteří by rádi poznali svět z koňského
sedla. Veškeré informace Vám rádi podáme na tel. 0361/811427 nebo
0603/171675, adresaklubu je: Plechamr 422, 391 65 Bechyně.

KASPRAMALIKASE
Vìci veøejné nás ovlivòují, aniž bychom chtìli, na každém kroku.

Sèítání lidu?Jdu na procházkua zjiš�uji, kolik domkù není oznaèeno èísly
popisnými (a to i v obecním majetku, snad i radnice?). I dobrý úmysl
zkrášlit fasádu svého domu umìlohmotnými èi kovovými èísly vìtšinou
vede k nepøehlednosti a neèitelnosti. Ale ani ulice nejsou oznaèeny
tabulkami.
Nenajdeme podle nich napø. Klášterní ulici nebo ulièku Kašpara Malého
(mezi ulicí Širokou a Valtrovou). A úvahy vedou dále - kdopak ví, podle
koho byla tato ulièka pojmenována? Cituji z nadaèní listiny tohoto
štìdrého bechyòskéhoobèana:

pro nadaci založenou + panem Kašparem Malým z Bechynì pro dva
chudé a v bídì postavené obuvníky bechyòské do obce mìsta Bechynì
pøíslušné.
Jako vykonavatel poslední vùle zemøelého pana Kašpara Malého z
Bechynì v základì práva mnì testamentem ze dne 5. srpna. 1910
pøidìleného, zøizuji nadaci pro dva chudé v bídì postavené obuvníky do
Bechynì pøíslušné obnosem 2000 K tj. "dvatisícekorun". Z úrokù
nadaèního kapitálu per 2000 K budou každoroènì v den 15. prosince
stejným dílem podìleni dva chudí obuvníci. Návrh uèiní výbor
spoleèenstva obuvníku a pøedloží týž vèasnì starostenskémù úøadu v
Bechyni, aby slavný obecný výbor rozhodl, komu má dotýèná nadace
býti udìlena. Podìlení jsou povinni vtýž den jíti dokostela namši svatou
a za rodinuMalýchsepomodlit.

Uvidíme, jestli za 20 let pøibude novì pojmenovaná ulice. A ten název
èlánku? Takslyšely dìtské uši název ulièky vnìmèinì zaprotektorátu.

Nadaèní listina

A. P.



Vážení občané Bechyně a okolí
Náš Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni byl vyzván Městským
úřadem v Bechyni o čtenářské příspěvky do Bechyňského
Městského zpravodaje o zajímavostech, otázkách a životě
organizace Sboru dobrovolných hasičů a výjezdové jednotky SPO II
a SPO VI. Města Bechyně.

Tímto Vám Všech chceme částečně přiblížit naši zájmovou
činnost, založenou již roku 1874 našimi zakladateli. My pokračujeme
v poslání "pomoci bližnímu svému." Chceme Vás postupně
seznamovat s prací mládeže, soutěžemi, prevencí, represemi,
zásahy, kulturně společenskými akcemi, cvičeními, propagací o
požární ochraně, informacemi omuzeu historických exponátů hasičů,
zákony adalšími aktivitami sboru dobr. hasičů.

Naše příspěvky budou otištěny pod regionálním názvem
HASIČSKÉ ROZHLEDY Bechyňska

CO BYCHOM měli vědět o požární ochraně, abychom se vyvarovali
NEPŘÍJEMNOSTEM s jinými orgány.

Základním dokumentem, v němž je zakotven význam
požární ochrany, je Zákon o požární ochraně ve sbírce zákonů č.
287/2000, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
ve zněnípozdějšíchpředpisů.

Dovolte mi tedy zvláště pro ty, kteří se ještě řídí zásadou
"NEHAS, co těnepálí". odcitovat základnípovinnosti fyzických osoby
§ 17 zák.č.237/2000Sb.

za SDH velitel

v Bechyni 19.3.2001
Za SDH Bechyně velitel v.r. Douda

PODĚKOVÁNÍ
SDH Bechyně děkuje touto cestou všem sponzorům a

lidem dobré vůle, kteří ochotně pomohli a podpořili naši
dobrovolnou činnost,ale i osvětu při tradičním hasičském plesu
konaném 10. března 2001, za přispění věcnými a finančními
dary.

Výtěžek z této akce bude použit pro veřejně prospěšné
cíle naší organizace, pro výchovu a činnost naší nastupující
mládeže do řad mladých dobrovolných hasičů, dále pro činnost
výjezd. jednotky Města Bechyně, zasahující při jakémkoli
nebezpečném problému, postihující nečekaně naše spouobčany
a jejich majetky vždy, když hrozíNEBEZPEČÍZ PRODLENÍ.

Ubezpečujeme naše spoluobčany, že jsme kdykoli
připraveni vám všem nabídnout naši nezištnou a přiměřenou
pomoc v kterékoli doběačasu.

Naše heslo:" HASIČ jde tam,odkud jiní utíkají".

HORKÁ LINKA tel. č. 150

1) Fyzická osoba je povinna
a) poèínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména pøi používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotøebièù a komínù, pøi skladování a používání
hoølavých nebo požárnì nebezpeèných látek, manipulaci s nimi nebo s otevøeným
ohnìmèi jiným zdrojem zapálení,
b) zajistit pøístup k rozvodným zaøízením elektrické energie a k uzávìrùm plynu,
vody a topení,
c) plnit pøíkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochranynaoznaèenýchmístech,
d) obstarat požárnì bezpeènostní zaøízení a vìcné prostøedky požární ochrany v
rozsahustanovenémzákonem,
e) zajistit pøístupk požárnìbezpeènostním zaøízeníma vìcnýmprostøedkùm požární
ochrany za úèelem jejich vèasného použití a dále udržovat tato zaøízení a vìcné
prostøedky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby,
které mají uvedená zaøízení a vìcné prostøedky vevlastnictví èi užívání,
f) vytváøet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání
požárua pro záchrannépráce,
g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potøebných úkonù pøi
zjiš�ování pøíèiny vzniku požáru a v odùvodnìných pøípadech mu bezúplatnì
poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárnì technické expertizy ke zjištìní
pøíèinyvzniku požáru,
h) oznamovat bezodkladu územnì pøíslušnému hasièskémuzáchrannémusborukaždý
požár vzniklý pøi èinnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo
užívá,
i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpeènostivýrobkù
nebo èinností.

(2) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit
následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonù dbát, aby tyto osoby
svým jednáním nezpùsobily požár.

HASIÈSKÉ
ROZHLEDY
BECHYÒSKÉ

(3) Fyzická osobanesmí
a) vìdomì bezdùvodnì pøivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku
tísòového volání,
b) provádìt práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou
zpùsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními pøedpisy,
c) poškozovat, zneužívat nebo jiným zpùsobem znemožòovat použití hasicích
pøístrojù nebo jiných vìcných prostøedkù požární ochrany a požárnì bezpeènostních
zaøízení,
d) omezit nebo znemožnit použití oznaèených nástupních ploch pro požární techniku,
e) používat barevné oznaèení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
f) provádìtvypalování porostù.

(4) Fyzická osoba je povinnaumožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 a
ve stanovené lhùtì splnit opatøení uloženáorgánem státního požárního dozoru.

(1) Pøestupkunaúsekupožárníochrany sedopustí ten, kdo
a) poruší pøíkazy nebo zákazy týkající se požární ochrany na oznaèenýchmístech,
b) neumožní vstup na nemovitost pøi cvièení jednotky požární ochrany, aèkoliv je k
tomupovinen podle rozhodnutí hasièskéhozáchranného sborukraje neboobce,
c) neuposlechne naøízení velitele zásahu nebo velitele jednotky požární ochrany
vydané podle § 88odst. 1 písm. a),
d) poruší zásady bezpeèného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných
spotøebièù a komínù,
e) neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu vìcné prostøedky požární
ochrany nebo požárnì bezpeènostní zaøízení, poškodí, zneužije nebo jiným zpùsobem
znemožní použití vìcných prostøedkù požární ochrany nebo požárnì
bezpeènostních zaøízení,
f) vìdomì bezdùvodnì pøivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku
tísòového volání,
g) nedodrží podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpeènosti výrobkù
nebo èinností,
h) neumožní výkon státního požárního dozoru nebo ve stanovené lhùtì nesplní
opatøení uloženáorgánem státního požárního dozoru,
i) neposkytne osobní nebo vìcnou pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru, aèkoli je
k tomupovinen,
j) neumožní orgánu státního požárního dozoru provedení potøebných úkonù ke
zjiš�ování pøíèiny vzniku požáru nebo bezúplatnì neposkytne výrobky nebo vzorky k
provedení požárnì technické expertizy,
k) nedodrží pøedpisy o používání, skladování a manipulaci s hoølavými nebo
požárnì nebezpeènými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožní
pøístup k rozvodnýmzaøízením elektrické energie a uzávìrùm plynu, vodya topení,
l) nedodrží zásady požární bezpeènosti pøi používání otevøeného ohnì nebo jiného
zdroje zapálení,
m) nevytváøí v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé
zdolávání požáru a pro provádìní záchranných prací nebo neumožní jednotce
požární ochrany vstup na nemovitost pøi zdolávání požáru nebo provádìní
záchranných prací anebo jinak ztíží provedení opatøení nutných ke zdolávání požáru
nebopøi provádìní záchrannýchprací,
n) poruší rozhodnutí o vylouèení vìci z užívání nebo rozhodnutí o zákazu èinnosti
anebo rozhodnutí o zastavení provozu,
o) provádí práce, které mohou vést ke vzniku požáru, aèkoli nemá odbornou
zpùsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními pøedpisy,
p) zanedbá z hlediskapožární ochrany dohled nad osobami, které nemohou posoudit
následky svého jednání,
r) zpùsobí svým jednánímpožár, nejde-li o trestný èin,
s) vypalujeporosty,
t) neoznámí bezodkladnì místnì pøíslušnému hasièskému záchrannému sboru kraje
požár v objektech a jinýchmístech, které vlastní neboužívá,
u) omezí nebo znemožní použití oznaèených nástupních ploch pro požární techniku,
v) používá neoprávnìnì barevné oznaèení vozidel, lodí a letadel jednotek požární
ochrany,
z) neudržuje zdroje vody pro hašení požárù v takovém stavu, aby bylo umožnìno
použití požární techniky k hašení požáru, neplní povinnosti k ochranì lesù pøed požáry
podle § 7 odst. 2 nebo neplní povinnosti vlastníka podle § 2odst. 2.

(2) Za pøestupek podle odstavce 1písm. a) ažd) lze uložit
pokutu do 10000Kè, za pøestupekpodle odstavce 1písm. e) až l)
pokutu do20 000Kè a za pøestupek podle odstavce1písm. m)
až z) pokutu do25000Kè.".
"(2)Pokutuza pøestupek podle § 78ukládáhasièský záchranný
sbor kraje, který pokutu rovnìžvybírá a vymáhápodle zvláštního
zákona.7b)Pokuta jepøíjmem státního rozpoètu.".

Ve světle paragrafů, miliónových škod, desítek zraněných a
těch, kteří už nezasednou za společný stůl, se jasně ukazuje význam
požární prevence, i když její poslání není v souladu s tímto zákonem.
Jeho strohélitery se zpravidlastanou výmluvnými tehdy, když neštěstí
postihne právě nás. To už promlouvají pozdě. Jak sestřety s paragrafy
vyhnout?

Počínej si tak, abys nezavdal příčinu vzniku požárů a jiných
havarijních situací. Tato věta má sloužit jako návod, rada, výstraha
jak kdo chce. lepší je pochopit skutečný smysl zákona. A na ty, kteří
dají přednost nedbalosti, nekázni a lhostejnosti ke společnosti, totiž
pamatuje trestní zákon.

Příště - povinnosti právnických osob a podnikajících
fyzických osob.

velitel SDH Bechyně Douda
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Z POLICEJNÍHO DENÍKU
Dne 29.1.2001 kolem 14.30 hod. byl zjištěn v katastru obce

Sudoměřice u Bechyně z produktovodu únik motorové nafty. Z
dosavadního šetření vyplývá, že vlivem technické závady nafta v
množství několika desítek tisíc litrů pronikla do zeminy a následně
melioracemi do Bežerovického potoka. Včasným zásahem se
zamezilo vzniku ekologických škod. Bylo vytěženo asi 2500 m3
kontaminované zeminy a náklady spojené s provedenými zemními
pracemia dekontaminacízeminy jíž překročily částku2,5 mil. korun.
Koncem měsíce ledna došlo v Bechyni při ražbě kanalizační štoly k
těžkémupracovnímu úrazu. Čtyřicetiletý zaměstnanec po odstřelu za
pomocí tyče uvolňoval horninu ze stěny a následně došlo k zavalení
zaměstnance, který utrpěl těžké zranění zlomeninu pánve. Případné
porušenípracovníchpředpisů šetří Obvodní báňský úřad vPlzni.
Požívání alkoholických nápojů se nevyplatilo 21-ti letému řidiči, který
dne 4.3.2001 v katastru obce Hodětín nezvládl řízení a při nehodě
těžce zranil dva spolujezdce. Ze svého jednání se bude pro trestný čin
těžké újmy nazdraví zodpovídat předsoudem.
Téměř po půl roce se podařilo objasnit případ vloupání do prodejny
Cykloservis Bechyně, kde byla na odcizených jízdních kolech a
součástkách způsobena škoda ve výši Kč 275.320,--. Z uvedeného
skutku byli usvědčení dva pachatelé z Příbrami. Odcizené věci
postupně prodávali náhodným osobám a za utržené finanční
prostředky nakupovali drogy pro vlastní potřebu.
Od počátku letošního roku je zaznamenáván zvýšený nápad trestné
činnosti vloupání domotorových vozidel akrádeží motorových vozidel
zejménaznačky Renault.Pachatelé se zaměřují na starší typy vozidel
a trestná činnost je páchána v dopoledních a nočních hodinách.
Žádáme občany, aby v případě jakýkoliv informací kontaktovali OOP
Bechyněna linku 158.

mjr. JUDr. Kohoutek

Sbírka věcí pro chudé
proběhne v sobotu 28. a v neděli 29. dubna 2001.

Bližší informace budou na letácích.

Sbor dobrovolných hasièù v Bechyni dìkuje všem, kteøí
pøispìli na akci poøádanou sborem dne 10.3.2001 (ples).

Bechyňský klášter má letos v neděli 29. dubna pětisté
narozeniny. Dne 29. dubna 1501 byl dle dochovaných pramenů
položen základní kámen novodobé podoby kláštera. Na tento den se
chystáněkolik malých oslav. Chcete dátklášteru dárek azapsat se tak
i vy do dějin této ojedinělé památky? Není nic jednoduššího! Na níže
uvedený účet můžete zaslat libovolnou částku. Z takto vybraných
peněz bude zakoupen nový zvon do zvoničky na klášterním kostele
(průměr cca 25 30 cm ladění G3 na manuální zvonění). Původní zvon
zmizel ve víru dějin snad někdy okolo 1. světové války. Nový zvon
bude osazen a dne 29. dubna poprvé rozezněn pěti sty údery za
každý rok jeden. Vaše jméno s vaším souhlasem bude uveřejněno na
pamětní desce zhotovené k této události a budete pozváni na nedělní
slavnost.

Účet pro tuto událost zřídila: Římskokatolická farnost Bechyně
Česká spořitelna pobočka Bechyně
Č.ú.: 0702 014 319 / 0800
Variabilní symbol: 500

Za ty kdo připravují oslavy
Město Bechyně, PaedDr. Jan Svoboda ředitel ZUŠ, a člen

představenstva OS Klášter,
pan děkan Karl


