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Supermarket ano, či ne?

Ples Města Bechyně

Obyvatelé Bechyně stále čekají a také se domáhají výstavby marketu
s potravinami. Je zřejmé, že takový obchod v Bechyni chybí a já sám
jsem tvrdil, že v roce 2004 bude stát. Situace se však změnila, a to
následovně.
Market Edeka měl stát u autobusového nádraží na části pozemku,
který patřil bytovému hospodářství, měli jsme podepsanou s firmou,
která měla pro Edeku stavět, i smlouvu o smlouvě budoucí kupní.
Edeka však od plánu postavit market ustoupila (stejně jako ve Veselí
nad Lužnicí) a zatím o toto místo neprojevil nikdo zájem. Je to dáno
tím, že majitelé marketů tvrdí, že Bechyně má málo obyvatel na
výstavbuvětšího obchodu.
Mezitím se v Bechyni objevil zájemce, který chce stavět market v
těsné blízkosti tohoto původního místa, a to Diskont Plus, který chce
stavět na pozemcích Jitexu, Cometu Tábor a přilehlém soukromém
pozemku. Bohužel, toto místo musí být zahrnuto do tzv. regulačního
plánu zóny podnikání, obchodu a služeb a teprve potom je možné
stavět. Schvalování změny regulačního plánu musí být projednáno
třikrát v zastupitelstvu města, jsou zde ze zákona dlouhé lhůty, kdy se
účastníci řízení mohou k tomuto záměru vyjádřit, a tím se celá
záležitost prodlužuje. Schvalovací řízení by mělo být dokončeno v 1.
polovině roku 2005 a teprve potom je možné zažádat o stavební
povolení.
Nabízeli jsme pro stavbu původní pozemky, které jsou vzdálené
přibližně 50 m od tohoto místa a kde by se mohlo začít stavět
okamžitě, ale představitelé Diskont Plus o tom nechtějí ani slyšet a
naši nabídku komentovali slovy: …“buď bude market na místě, které
jsme si vybrali, nebonebude v Bechyni vůbec…“
18. ledna proběhlo jednání s německým investorem, který staví
markety po celé republice a pronajímá je různým řetězcům marketů.
Projevil zájem o místo u autobusového nádraží, domluvili jsme se, že
předloží alespoň trochu konkrétní nabídku a my ji v zastupitelstvu
projednáme.
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás ujistit, že prakticky všichni
zastupitelé chápou závažnost situace a v žádném případě nechtějí
snahu o výstavbu marketu v Bechyni blokovat, ale naopak jsme
ochotni v těchto snahách případné investory všemožně podpořit a
vyjít jim vstříc.
A stejně jako Vy i já se těším, až nějaký market v Bechyni bude,
protože současná situaceje proobčany města neúnosná.

Letos poprvé se i Město Bechyně zařadí mezi instituce, které
organizují plesv kulturnímdomě.
O tom, zda ples uspořádat, jsme na radnici diskutovali v minulosti již
několikrát a já jsem velmi rád, že jsme konečně řekli definitivní ano.
Naším přáním je založit tradici, kteráby měla co největší počet repríz.
Proto mi dovolte, vážení spoluobčané, abych Vás na Ples města,
který se koná 12. února, co nejsrdečněji pozval. Věřím, že ke zdaru
plesu přispějí i sponzoři, kteří se podílejí na tombole, ve které by měly
být i velice zajímavé výhry, např. televizor, satelitní anténa, kávovar a
řada dalších.

Jaroslav Matějka

Jaroslav Matějka

Návštìva u prvního obèánka Jihoè. kraje

První miminko narozené v roce 2005 v Jihoèeském kraji je z
Bechynì. Je to Veronika Mìstková, která se narodila 1. ledna v
10.00 hodin dopoledne v èeskobudìjovické porodnici. Zde ji také
navštívil primátor Èeských Budìjovic Doc. RNDr. Miroslav Tetter
CSc. Starosta Jaroslav Matìjka a místostarosta Miroslav Beneš ji v
Bechyni pøivítali 14. ledna v dopoledních hodinách (viz foto) a
Veronika se ještìmùže tìšit na návštìvuhejtmanaJihoèeského kraje
RNDr. JanaZahradníka, ke kterédojde4. února.

Nové tel. èíslo Dopravní zdravotní služby

Od 3. ledna 2005 je v platnosti nové telefonní èíslo na dispeèink
Dopravní zdravotní služby.
Dopravní zdravotní služba zùstává nadále na adrese Èechova 298
odpondìlí dopátku v dobì od7.00do 15.30 hodin. Nové tel. èíslo
je 381 212 657.
Od poèátku roku 2005 rovnìž zmìnila sídlo místní Lékaøská
služba první pomoci. Nyní ji najdete v novém domì s peè. službou
na adese Školní 1009. Její tel. èíslo je 381 211 048. Provozní
doba: Po - Pá: 17 - 22 hod., So, Ne, svátek: 07 -22 hod.

Víte, jak třídit odpad v Bechyni?
PROČ? Protože nejlepší odpad je ten, který nevznikne a pak ten,
který se stane surovinou pro další využití.
PROTO UKLÁDEJTE:

- noviny, časopisy, prospekty a
letáky, počítačový papír, sešity, knihy, balicí papír, kartony, rozložené
krabice, lepenka -VŠECHNONEZNEČIŠTĚNÉ!
Nepatří sem - použité papírové pleny a další hygienické potřeby,
mastný a mokrý papír, nápojové krabice od mléka a limonád
/TETRAPAK/, voskovaný papír, celofán, mikroten, uhlový papír
(kopírák), pytle odchemikálií, hnojiva, cementu, mořeného osiva.

- plastové PET lahve- čiré i
barevné (úsporné je sešlápnout a zazátkovat)
Nepatří sem - směsné a ostatní plasty, které nejsou označeny
značkou PET, tj. kelímky od jogurtů, vaničky od tvarohu, molitan,
polystyren, nádobky od léčiv, PET lahve od jedlých olejů, folie, tašky

- nevratné lahve prázdné, čisté bez
kovových uzávěrů, sklenice prázdné od kompotů, zeleniny apod.,
okenní sklo, skleněné střepy - VŠENEZNEČIŠTĚNÉ BEZ PŘÍMĚSÍ !
Nepatří sem - sklo s drátěnou výztuží, zrcadla, žárovky a zářivky,
automobilová skla, tel. obrazovky, keramika aporcelán

objemný odpad - matrace, nábytek
pneumatiky
nebezpečný odpad - zářivky, výbojky, televize, obrazovky, lednice,
mrazáky, odpadní barvy a laky, baterie a akumulátory, obaly od
nátěrových hmot, olejů, olej z automobilů, olejové filtry, textil
znečištěný organickými škodlivinami

:
pondělí, středa 7 - 17 hod.
úterý 7 - 15 hod.

PAPÍR - MODRÉ KONTEJNERY

PET LAHVE - ŽLUTÉ KONTEJNERY

SKLO - ZELENÉ KONTEJNERY

Nebezpečný odpad lzeukládat vnásledující dny

V areálu firmy BYTENES Bechyně spol. s r.o., Na Libuši
lze ukládat:



MEDAILON
prof. Ludvík SOVÁK

Narodil se v Třebíči jako nejstarší ze třinácti dětí Josefa Sováka,
soustružníka a špičkáře. Jeho dětství nebylo utěšené, výdělky otce byly
nejisté, hlavně od r. 1884, kdy otci byla rozdrcena noha a rodina pociťovala
silný nedostatek peněz. Ludvík chodil do obecné utrakvistické školy v
Třebíči na Jejkově, potompřešel v r. 1876 do českého gymnázia v Třebíči a
v r. 1877 do německé přípravky ( české gymnázium bylo totiž v r. 1877
zrušeno), kde byl jeden rok. Z přípravky přešel na německégymnázium, kde
byl do kvarty. Pak pokračoval na II. německém gymnaziu v Brně, kde v r.
1885 maturoval s vyznamenáním. Od primy až do konce byl „primus“ ve
třídě. Biskup Bauer ho doporučil ke studiuve škole „Germanica“v Římě, ale
Ludvík tuto nabídku nepřijal, nebyl svou povahou založen pro kněžské
povolání. Odešel doPrahy na právnickou fakultuKarlovy university.
Finanční nedostatky v rodině řešil četnými kondicemi a svými výbornými
výsledky ve studiu udělenými stipendii. Nicméně otcův úraz, jeho
neschopnost výdělků ho donutili k další výdělečné činnosti. Přijal místo
kancelářskéhopísaře ( mundanta) uJUDra rytíře zAulů, advokáta v Praze a
konečně, aby pomohl celé rodině, přijal dne 19. 3. 1888 uprázdněné místo
personálního učitele v Třebíči. Měl měsíčně 28 zlatých. Aby pomohl matce
po otcově smrti, byl současně vychovatelem syna okresního hejtmana
Pöttinga. Na obecníškolepůsobil aždo r. 1896, pak obdržel místo učitele na
chlapecké i dívčí měšťance v Třebíči, kde působil až do 28. února 1900. Od
1. 10. 1894 až do 28. 2. 1900 byl současně učitelem na živnostenské a
obchodní školepokračovací v Třebíči.
V r. 1899 se přihlásil do Bechyně na odbornou keramickou školu; toto místo
obdržel a od 1. 3. 1900 působil v Bechyni jako profesor obchodních a
státních věd až do r. 1927, kdy odešel do penze. (Učil češtinu, němčinu a
počty.)
Jako všichni tehdejší profesoři a učitelé na keramické škole se zapojil do
veřejného dění ve městě. Navázal na své předchozí činnosti (Sokol,
Akademický čtenářský spolek, redaktorská práce, jednatelská práce
Učitelskéjednoty v Třebíči ). V Bechyni bylzakladatelem Učednické besídky
v r. 1906, spoluzakladatelem a jednatelem Výrobního družstva
keramického, předsedou dozorčí rady Hospodářského a záložního spolku,
členem revizního odboru Spořitelny města Bechyně, členem soudní komise
propozemkový obchod, členemzásobovací komise atd.
Přednášel a psal o živnostech, literatuře, historii, překládalodborné články o
keramice. Sestavil početnici, upravil praktické příklady z účetnictví a
kalkulaci, vyučoval na mistrovských kurzech pro mistry a pomocníky
keramických odvětví. Byl živnostenským komisařem místních
živnostenských společenstvech, spoluzakladatelem Podpůrného spolku
žáků, byl činný v Musejním spolku v Bechyni, náměstkem starosty sokolské
župy Jana Žižky z Trocnova, místostarosta sokolské jednoty v Bechyni,
hasičský dozorce, starosta hasičské župy bechyňské, člen Výboru Okresní
péče o mládež, OkresníhoOsvětového sboru,Čsl.Červeného
Kříže, čestný člen Okrašlovacího i jiných spolků, městského zastupitelstva
a městské rady v Bechyni, místní školní rady, spoluzakladatel sokolských
jednot v Sudoměřicích, Ratajích, Bernarticích, Malšicích…, hasičských
sborů v Senožatech, Dudově, Vyhnanicích, Hodětíně, Všechlapech atd.
Všude zanechal kus své neúnavné práce, své iniciativy. Byl velkým
vlastencem a za doby 1.světové války se nebál své přesvědčení hájit, i když
existenčně ohrožoval svou početnou rodinu. Měl ovšem velkou podporu ve
své manželce Miladě, která se pečlivě a neúnavně starala o sedm dětí s
pochopením manželových aktivit.
Pane profesore, díky za Vaši práci a Vámi vychované děti, které této zemi
přinesly to nejlepší.

(1862 - 1932)

Z časopisu Lázně Bechyně, č.9,červenec 1932 upravila - ap -

Hrob rodiny Sovákových na starém hřbitově

Doplňky a opravy:
Vánoční pohádku v prosincovém Zpravodaji pro Vás napsal
panFrantišek Kocourek.
Z technických a časových důvodů jsme nemohli zařadit
aktuální informace k článku o Jakubu Krčínovi, který měl v
loňském roce 400.výročí od úmrtí. K tomuto výročí byl odhalen
pomník v Třeboni od ak.sochaře Jana Hendrycha, jinak také
obdivovatele Bechyně.
Opět zapracoval známý šotek: vpopisce fotografie u medailonu
nám vnutil rodný dům Krčína v Třeboni. Rozum dá, že byl sice
jeho, ale ne rodný.

ŽIVOTNÍ JUBILEA - ÚNOR 2005

91 let Poláková Anna
88 let Pekárková Jarmila, Zenknerová Antonie
86 let Englický Václav, Kotěšovec Václav,

Kynclová Anežka
85 let Bohuslavová Anna
83 let Klímová Jarmila
82 let Třešňáková Marta, Zelenková Růžena
81 let Kotěšovcová Libuše
80 let Bohuslavová Milada
79 let Kloudová Růžena
77 let Dvořáková Marie, Stachová Bohumila
76 let Matějková Libuše
75 let Dousek František, Podholová Helena

GRATULUJEME
Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ JARO 2005
Spoleèenský dùm Na Hlinkách Týn nad Vltavou

ètvrtek 27.1.2005 -
Geniální hra na principech komedie dell' arte s tradièními maskami,
zápletkou plnou lstí, nedorozumìní, zámìn a pøestrojení. V režii Št.
Chaloupky hrají: L. Homola, H. Èermák, E. Nádaždyová, M. Veèerka,

L. Jùza, L. Zbranková, Jar. Slánský, V. Pavlasová a K. Sekyrka

27.2.2005 -
vtipná konverzaèní komedie, která dokáže s nadsázkou, humorem a
lehkostí hovoøit o nejbolestivìjších momentech lidské existence.

Ètveøice postav bojuje s láskou, samotou a pochybnostmi. V režii P.
Hrušky hrají: D. Prachaø, D. Matásek, V.Zawadská a M. Hudeèková.

29.3.2005 -
Nepøíliš spokojené dva manželské páry trpí stereotypem a

nespokojeností nad tím, èeho v životì dosáhli. Trapné situace, nevìru
a kolotoè potíží naleznete v komedii herce, dramatika, režiséra a

textaøe Ant. Procházky. V alternacích hrají: M. Dvorská/ J. Šulcová, L.
Olšovský/Zb.Pantùèek, Vl. Beneš/L.Hruška/Ant. Procházka, I.

Andrlová/O. Želenská…..

termín bude upøesnìn -
Autor odkrývá intriky, podvody a lži: staèí jen øíct co pravdu živí,
plebs se jen diví nebo civí, že se ve škole málo nauèil, teï moudrý
monarcha ho pouèil….V ironické komedii paøížská dáma z vyšších
kruhù pøedvede jak najít cestièky vedoucí k žádanému cíli. V režii H.
Ižofové hrají: M. Dolinová, L. Potmìšil, J. Klem, I. Šebo, D. Homolová

Soužití žen a mužù to vìèné téma, živé a vždy aktuální. Hlavní
postava Christian cítí nepøekonatelnou touhu z manželství utéct, pøi
èemž pøedstírá svou vlastní smrt. Hrají: O. Vetchý, K. Hrachovcová, J.

Dulava, N. Boudová/D. Èerná, M. Hudeèková a R. Trs�an.

termín bude upøesnìn -
Komorní inscenace souèasného amerického autora je setkáním dvou
bratrù v rodném matèinì domì, kdesi na jihokalifornském pøedmìstí.
„Americký sen“ o úspìchu a bohatství, o hledání vlastní identity a
nenaplnìných touhách. Hrají: J. Langmajer, Jan Vlasák j.h., René

Pøibyl a Slávka Hozová

SLUHA DVOU PÁNÙ

DRUHÁ KAPITOLA

KLÍÈE NA NEDÌLI

PAØÍŽANKA

PRAVÝ ZÁPAD

ter. bude upøesnìn - VELKÁ ZEBRA aneb JAKŽE SE TO JMENUJETE?

Cena pøedplatného èiní Kè 1.030,--
Pøedplatné na oddìlení kultury - 385 772 306



Sobota 19. února / 15.00 hod. / Velký sál / Vstupné 25,-Kč
Rozesmátá pohádka s písničkami vypráví o dvou povedených
ministrech a jejich intrikách, přísné královně Markétě, přihlou-
plém princi Anastázovi a krásné princezně Lence, které s její-
mi trampotami s nechtěným ženichem a proradnými rádci
pomohou Pierot, Kolombínka a Harlekýn.
Pohádku Vlastimila Nováka a Stanislava Oubrama zahraje
divadelní soubor z Tábora.

Středa 16. února / 19.00 hod. / Velký sál / Vstupné 70,- Kč
Fšelidová taškařice k popukání se zpěvy a překvapením...
Divadlo má ve Volyni velkou tradici a DS PIKI je mezi znalými
pojem. Po úspěšné komedii August, August nastudoval další
skvělou divadelní frašku Goldoniáda. Nevidět toto představe-
ní by byl skutečně hřích!

MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA
Týn nad Vltavou

PLES MĚSTA BECHYNĚ
Sobota 12. února / 20.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné:

sál: 100,- Kč, přísálí: 80,- Kč
K tanci a poslechu hraje skupina EDEN z Tábora.
Předtančení - taneční škola ATAK Tábor, bohatá tombola

Předprodej v Galerii U Hrocha od 17. ledna!

HASIČSKÝ PLES

KD 381 213 338 381 212 433 www.kulturnidum.cz reditel@kulturnidum.cz, U Nádraží 602, tel.: , tel./fax: , , e-mail:

I. SPOLEČENSKÝ PLES VÚ 35 17

Za léta aktivního koncertování posbírali všechna ocenění,
která se v tomto žánru udělují. Kromě plzeňských Port jsou
také držiteli Zlatého klíče. Tato prestižní cena se uděluje pro
nejlepší slupinu roku v kategorii F&C.
Nezmaři byli v uplynulých letech dvakrát za sebou majiteli
této trofeje.

Středa 23. února /19.00 /Velký sál / Vstupné 120,-100,-70,-

V předprodeji v Galerii U Hrocha od 17. ledna

Vernisáž čtvrtek
27.ledna v 17.00

Výstava potrvá do úterý
27. února 2004

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
GALERIE JE OTEVŘENA DENNĚ
Pondělí - pátek 15 - 17 hod., sobota - neděle 14 - 17 hod.

V předprodeji
od 17. ledna
v Galerii
U Hrocha

Sobota 26. února / 15.00 hod. / Velký sál / Vstupné 25,-Kč
Odpoledne plné her a tance připravil Kulturní dům ve spolu-
práci s Galaxií Bechyně a DJ Bořkem.

Čtvrtek 17. února / 19.00 hod. / Malý sál / Vstupné 50,-Kč
Přednáška se zabývá podstatou energetického léčení (kon-
taktní léčení přikládání rukou) i s jejími riziky.
S Renatou Lopourovou, známou léčitelkou, astroložkou, věšt-
kyní a učitelkou jógy se budeme setkávat pravidelně jednou
za měsíc. Jednotlivé večery budou na sebe volně navazovat.
(Např. březen - Šperky, které mohou léčit i škodit, duben -
Čakry, květen - Telepatie a Jasnovidnost...)

Sobota 4. února / 19.00 hod. / Velký sál KD

Sobota 4. března / 20.00 hod. / Velký sál KD
K tanci a poslechu hraje B&4 MUSICIANS.

http://www.kulturnidum.cz
mailto:reditel@kulturnidum.cz


TÌLOVÝCHOVA & SPORT

Béčko jede, Áčko znovu nevyhrálo

8. leden 2005 : 3. jihočeská divize 6. kolo

9. leden 2005 : 1. jihočeská divize 6. kolo

ŠACHOVÝ SPOLEK REALITY HORŇÁK BECHYNĚ „B“ 4,5
JINDŘICHŮV HRADECB 0,5
Opět vysoké vítězství našeho družstva, i když zápas se nevyvíjel tak
jednoznačně. Po rychlé výhře Míly Hrubanta se ostatní trochu trápili,
ale nakonec situaci zvládli a soupeřům povolili jenom jedinou remízu.
Za zmínku jistě stojí také šesté vítězství v šesté partii Pavla Malého na
první šachovnici. Body: Pavel Malý 1, Jarda Alexa 1, Míla Hrubant 1,
MarekBrčák1/2, Petr Michlík1

ŠACHOVÝ SPOLEK REALITY HORŇÁK BECHYNĚ 4
STRAKONICE 4
Remízu v tomto zápase považujeme za ztrátu, i když to v jednu chvíli
vypadalo, že si hosté odnesou z Bechyně oba body. Utkání začalo pro
nás slibně, J. Alexa se pustil do soupeře hned od začátku a jeho útok
byl nekompromisní. Hosté však brzy vyrovnali, když H.Markovi partie
nesedla a stísněná pozice mu přinesla zkázu. Vzápětí strhl vedení na
stranu domácích Š.Bernáth, který nedocenil protihráčovu oběť, ale
ten záhy udělal chybu a materiální výhodu náš hráč využil k útoku na
odkrytého krále. A znovu hosté vyrovnali, když V.Šťastný váhal s
útokem a podlehl tlaku protivníka. V této chvíli to s námi nevypadalo
dobře. P.Malý sice neprohrál ani s kvalitou méně, když soupeř trochu
překvapivě přijal remízovou nabídku, ale P.Janeček zbytečně
vymýšlel a nevšiml si jednoho mezišachu, který rozhodl partii.
Naštěstí L.Bartoš využil chyby protihráče a koncovku se střelcem
úspěšně zakončil. P. Houdek pak získal pro domácí plný počet bodů,
ale partie i zápas po právu skončilynerozhodně 4 :4.

(redakčně kráceno)

Po podzimní části soutěží si vedou bechyňská fotbalová družstva
takto: muži A jsou na 1.místě 1.A třídy a v jarní části sezóny jistě
zabojují o postup do krajského přeboru. Bohužel dorostenci jsou
naopak na posledním místě ve své skupině v 1. A třídě a na jaře je
čeká boj o záchranu. Starší žáci jsou na 8. místě v 1. A třídě a
nejlepším střelcem je Melcr s 12 góly. Mladší žáci jsou ve stejné
soutěži na 7. místě a nejlepším střelcem je Marin Nohava s 9 góly.
Starší i mladší přípravka shodně zaujímají ve svých soutěžích
4.příčku.

Z činnosti odboru Sport pro všechny
TJ Jiskra Bechyně v roce 2004

12.prosince bilancoval odbor SPV Bechyně svoji celoroční činnost. V
odboru je registrováno 315 členů. Cvičí a pracují pod vedením 30
cvičitelů ve 14 složkách: rodiče a děti a předškolní žactvo, ml.žáci,
ml.žákyně, starší žactvo,sportovní gymnastika, cvičení seniorů,
zdravotní TV ženy, rytmická gymnastika ženy, obíjená muži, ženy,
koedukační, muži florbal a malá kopaná, taiči-čuan. Cvičitelé si podle
finančních možností doplňují kvalifikaci na regionálních, krajských a
republikových seminářích a školeních. Základem činnosti ve složkách
mládeže jsou soutěže ve sportovní gymnastice, lehké atletice a
závodů zdatnostiv příroděMedvědí stezkou.
Z regionální soutěže ve sportovní gymnastice postoupilo 13 závodnic
do krajského kola v Českých Budějovicích. Lucie Berešová, Andrea
Pavlíková a Pavla Naďová získaly ve svých kategoriích první místa.
AnetaFáberová,Štěpánka Macková, KamilaHořejší, Žaneta Knížová
a Alena Málková byly druhé. Berešová, Hořejší, Knížová a Naďová
reprezentovaly úspěšně Jihočeský kraj v republikovém finále v
Novém Boru. V lehkoatletickém čtyřboji závodili v krajském kole dva
naši mladší žáci. Jan Voborský byl šestý, Jáchym Košata třináctý.
Pořádáním regionáloního kola Medvědí stezky byl pověřen náš
odbor. Konalo se v Bechyni 17.5. Do krajského kola postoupilo pět
našich dvoučlenných hlídek. Z toho tři hlídky: ml.ž. Andrea Tupá a
Lenka Šterberová, st.ž. Jaroslav Drda a Ondřej Kišš a dorostenci
Pavel Kostelenec a Michal Vernarec se probojovaly do republikového
finále ve Vizovicích. Dospělé složky se zaměřují hlavně na odbíjenou,
florbal, fotbal a akce pobytu v přírodě. V odbíjené se družstvo žen
probojovalo po vítězství v kraji až do republikového finále v
Dřevěnicích, kde získalo 9.místo. Muži byli úspěšní v malé kopané.
Po získání prvenství v krajském kole postoupili do republikového
finále v Hluku u Uher.Hradiště, kde získali 13.místo. Z akcí v pobytu v
přírodě můžeme jmenovat pěší i autobusové výlety za poznáním
našich krajů. Oblíbené jsou i denní i noční orientační běhy a účasti v
akcíchklubu turistů.Pokud byvás naše činnost zaujala aměli jste chuť
si zacvičit, nebo se některé akce zúčastnit, rádi vás uvítáme ve svém
středu.

Odbor SPV Bechyně

Programy podpor pro malé a støední podniky

Vláda Èeské republiky schválila dne 24. listopadu2004novéprogramy
podpory malého a støedního podnikání s platností na roky 2005 a
2006. Malé a støední podniky tak mohou od 1. ledna podávat žádosti v
nìkolikaprogramech.
V programu ZÁRUKA je možnost získat zvýhodnìné bankovní záruky k
bankovnímu úvìru, leasingu, rizikovému a rozvojovému kapitálu. V
programu TRH mohou podniky získat až 50 % nákladù na pøípravu a
certifikaci systému dle norem ISO 9001 a 14000, a normy EMAS.
Program PROGRES poskytuje zvýhodnìné úvìry pro vìtší investièní
projekty od výše 2 mil. Kè s pevnou úrokovou sazbou 3% p.a. Na
odborné poradenství prostøednictvím sítì RPIC mohou podniky získat
50% dotaci z programu PORADENSTVÍ. Program DESIGN
podporuje 50 % dotací náklady na poøízení autorské díla a na
designérské poradenské služby ve výrobkovém, interiérovém a
grafickém designu. Exportéøi, kteøí utvoøí alianci nejménì 3 firem za
úèelem exportu na zahranièní trhy, mohou získat 50% nákladù z
programu ALIANCE. Pro exportéry bude také urèen poslední program
ZASTOUPENÍ, který podpoøí zakládání zastoupení nejménì 3 firem v
neèlenských zemíchEU.
Tyto programy jsou dále doplnìny programy z Operaèního programu
prùmyslu a podnikání. Informace o podmínkách a další podrobnosti k
programùm mùžete získat na Informaèním místu pro podnikatele pøi
JHK, tel.381 251 570, e-mail .

V Táboøe, 14. 1. 2005, Petr Kukla
tabor@jhk.cz

Ze školních lavic ve Školní ulici
Den otevřenýchdveří

Zápis do 1. tříd

Dne 12. ledna 2005 otevřela naše škola, jak už je tradicí, dveře všem,
kteří měli zájem si prohlédnoutbudovu a prostory a navíc se seznámit
s průběhem vyučování.
Prvními návštěvníky v dopoledních hodinách byli naši budoucí
prvňáčci, děti ze školky. Navštívily knihovnu , školní družinu, ale
hlavně první třídu, kde na ně netrpělivě čekaly děti, aby jim ukázaly,
co se od září již naučily. Paní učitelky připravily úkoly i pro
předškoláky, aby se trochu „otrkali“ než půjdou v pátek k zápisu. Děti
zhlédly iukázku hodiny dramatické výchovy.
Jakběželo dopoledne, tak i přibývalonávštěvníků. U vchodu je čekala
služba, která jim pomohlapři prohlídce, ale i rozdávala školní časopis,
školní almanach a návštěvníci si mohli koupit hrneček s logem naší
školy nebo přispět do sbírky pro oběti katastrofy v Asii. Sbírku si
zorganizovali sami žáci 9.A.
Všechny dveře od učeben školy byly otevřeny zájemcům po celou
dobu vyučování. V odborných učebnách si mohli prohlédnout i učební
pomůcky a odpoledne si je i vyzkoušet. Živo bylo i po vyučování.
Probíhalprogram v učebně dramatické výuky, v jazykové třídě se žáci
sešli nad testy šk. kola olympiády v českém jazyce. V zeměpisné
učebně čekalyna návštěvníky naučné testy, takže si sami mohli ověřit
své znalosti. Program měli připravený i v učebně cizího jazyka, v
přírodopisu, trochu ušpinit se mohli v keramické dílně, kde pracoval
náškroužek. Navštívit mohli i učebny informatiky, třídu výuky psaní na
stroji, šití, školní knihovnu, dílny. Program na ně čekal i ve školní
družině. V pavilonech bylo možno si prohlédnout výstavy prací žáků
školy.
Návštěvníků přišlo dost, doufáme však, že příští rok jich ještě přibude
a škola se tak otevřenejen rodičům ažákům naší školy, ale i přátelům
z řad širší veřejnosti.

Dne 14. ledna 2005 proběhl zápis do 1. tříd. Učitelé s dětmi očekávali
první návštěvníky, kteří přišli nejen k zápisu, ale využili i příležitost
prohlédnout si učebny a školu. Na chodbách byly vystaveny učebnice
a pomůcky budoucích prvňáčků. Děti předvedly své znalosti geom.
tvarů, barev a zvířat. Některé zazpívaly nebo přednesly básničky, jiné
něco nakreslily. Zápis proběhl v kamarádské atmosféře, všechny děti
se do školy těšily. Jako první šk. pomůcku si odnesly na památku
školní kufřík s pastelkami, fixy a dalšími drobnostmi. V letošním roce
otevře naše škola jednu první třídu, kde se v září sejde 19 dětí.

V únoru probíhá masopust, jeden z nejstarších svátků.Je toobdobí od
Tří králů (6.1.) do začátku velikonočního půstu, který začíná
Popeleční středou (letos 9.února). Hodujte!



VELO + SPORT SERVIS
Petr Chaloupek

Bechyně, 5.května 779
tel: 737 529 220

Pozor, sleva platí jen do 21. března 20 05!

SLEVA 10%
na opravy jízdních kol

doprodej modelů 2004Od 3.1.2005 opět otevřena provozovna
ZAKÁZKOVÉHO KREJČOVSTVÍ

doplněno o prodej textilního zboží
PÁNSKÉ - DÁMSKÉ - DĚTSKÉ

Obránců míru 820, Bechyně 391 65

Vyměníme byt 2+1 I.kategorie (plyn.topení) nově
zrekonstruovaný Na Libuši 619 za 3+1 I.kategorie.

Tel. 732750938, 737569518

Prodám byt 1+1 v os. vlastnictví, ul. Novodvorská.
390 000 Kč. Tel. 603 442 474

Prodám byt 2+1 v os. vlastnictví, Sezimovo Ústí II.
Tel. 731 004 664

Čisticí stroj na mytí koberců a čalounění nabízí k
zapůjčení MK půjčovna čistících strojů. Tel. 382 585 060

Dobře zaplatím za starou pivní láhev s nápisem
"Měšťanský resp. Městský pivovar v Bechyni". a jiné

lahve. Tel. 607 815 776

Mateřská škola Jahůdka, Bechyně
vyhlašuje zápis do MŠ

na školní rok 2004/5

od 2.2. do 27.2.2005
pro děti narozené do 31.8.2002

/kdy může každá maminka využít možnost 1x v týdnu navštívit MŠ
a prohlédnout si ji se svým dítětem /

se koná od 2. do 6. 2. 2005
od 8-10 a od 14 15 hodin

Součástí zápisu bude
Týden otevřených dveří,
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