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Před takřka sedmi staletími bylo českým králem Janem
Lucemburským založeno naše město Bechyně

Vážení spoluobèané.
Koncemroku se snad vìtšina z nás dospìlých zamýšlí nad uplynulým
rokem a vyslovuje svá pøání do roku následujícího. I já chci Vám
sdìlit, co se v uplynulém roce 1997 v našem mìstì dìlalo, jaké akce
se dokonèovaly, jaké akce byly rozpracovány a v jakých se i následnì
bude pokraèovat.
- Provedla se rozsáhlá plynofikace sídlištì Na Libuši, kde je možné,
aby semohl témìø každý byt napojitna plyn.
- Pokraèovalo se v plynofikacimìsta.
- Provádìly se úpravy komunikací a chodníkù po výkopech (zde
chápu nespokojenost obèanù s rychlostí provádìných prací). Úprava
povrchù se bude provádìt ještì i v následujícím roce - omlouvám se
tímto všem za zpùsobené nepøíjemnosti, nebo� jsem si vìdom, že
nìkterékritiky byly oprávnìné.
- Provádìly se práce na Energetickém konceptu mìsta, který je
Èeskou energetickou agenturou a dvìma oponentními firmami
odsouhlasen.
- V prùbìhu roku 1997 se øešily, tak jako v pøedcházejících letech
vleklé problémy s tepelnýma bytovýmhospodáøstvím.
-S tím souvisí odstraòování havarijních stavù na tepelném
hospodáøství - na rozvodech páry, teplé užitkové vody apod.
- na sídlišti Na Libuši se provádìly práce na zateplování dvou
objektù.
- Na tìchto objektech byla zahájena výstavba 22 bytových jednotek
formoupùdních vestaveb.
- Provádìly se práce na rekonstrukci kostela Sv. Michala - tento po
stránce architektonické barokní skvost církev øímskokatolická
neužívala k bohoslužebným obøadùm a mìstu bude sloužit jako
koncertní a výstavní síò.
- Provedlo se nové veøejné osvìtlení námìstí T.G.M. K tomuto øešení
jsme pøistoupili z dùvodu velmi špatného stavu kabelových rozvodù.
- Pracovalo se na dokonèení rekonstrukce radnice, prostoru dvora a
prostoru pøed radnicí. Zde zbývají dokonèit ještì nìkteré práce -
oprava stodoly ve dvoøe.
- Pokraèovalo se v pracech na pavilonìZŠ Školní ulice.
- Byly zahájeny práce na objektu èp. 8 - Bílý zvon, zde by mìlo
vzniknout 11 malometrážních bytù, což by mìlo pøispìt k oživení
námìstí.
- Mìsto se podílelo sponzorskými dary a zabezpeèováním na
rùzných kulturních, sportovních a zájmových akcí, konaných ve
mìstì (Jihoèeský hudební festival, Divadelní Bechynì, Festival
dechových hudeb,Divadlo v trávì,Grand Prix - Kolobìžky, Lázeòský
tenisovýturnaj, Fotbalový turnaj, Toèíøská soutìž SPŠK ... pokud jsem
nìkteré aktivity nejmenoval, rozhodnì to není tím, že bych je nebral
v úvahu). Zde chci podìkovat všem, kteøí tyto rùzné, a� již kulturní,
sportovní, èi ostatní akce zajiš�ují a vìnují jejich zajištìní svùj volný
èas a tím vlastnì rozdávají radost druhým. Všech tìchto obèanù si
velice vážím, jsem rádza jejich pøístup.

Jako pøedstavitel mìsta jsem si velmi dobøe vìdom, že pro
spokojenost obèanù a obyvatel našeho mìsta a pøilehlých obcí je
potøeba udìlat ještì obrovský kus práce a z pohledu mého
sedmiletého starostování si dovoluji tvrdit, že vyøešení problémù
bude trvat ještì nìkolik následných volebních období.

Vážení spoluobèané, rok 1998 bude rokem voleb senátních,
voleb komunálních amožná i volebparlamentních. V této souvislosti
Vám pøeji, abyste si vybrali ze svých øad vhodné kandidáty pro naše
mìsto - hlavnì do mìstského zastupitelstva, z nichž by pak vzešli
pøedstavitelé mìsta - starosta a zástupce starosty. Ve funkci starosty
slyším mnohé kritické hlasy, kdy nìkterá kritika je oprávnìná a
snažím se já i ostatní pøedstavitelé mìsta ji øešit, nìkdy s vìtším, èi

menším úspìchem, ale rozhodnì nezapadá v zapomnìní. Nìkteré
kritiky jsou ovšem neopodstatnìné, èi v reálném èase a dobì
nerealizovatelné - tím mám na mysli hlavnì kritiky podnikatelských
subjektù, kdy je snaha urèité skupiny lidí (možná ze závisti, nedùvìry,
èi osobní zášti) podnikatelské aktivity ve mìstì zrušit, vystìhovat, èi
jinak utlumit ...Potom ale nevím, z èeho by mìsto mìlo financovat
vìci, které požadují obèané, aby se zlepšily. Z podnikatelských
aktivit a jejich daòových výtìžností se tvoøí dosti podstatná èást
pøíjmové stránky rozpoètu mìsta, a i když i já jsem nìkdy
nespokojen, nedovedu si pøedstavit fungování mìsta bez tìchto
aktivit.

Závìrem mi dovolte, vážení spoluobèané, Vám všem popøát
š�astné rozhodování u každých voleb, které nás v roce 1998 èekají.
Zároveò chci podìkovat èlenùm souèasného mìstského
zastupitelstva za spoleèná øešení, která s sebou nese
spoluzodpovìdnost za vyøešení problémùmìsta.

Vám všem a Vašim rodinám pøeji hodnì zdraví, spokojenosti, klid,
pokoj a lásku veVašich srdcích.

Jan Charypar

Šance získat byt.
V mìsíci listopadu byla zahájena výstavba
podkrovních bytù Na Libuši 634 - 643.
Eventuelní zájemci se mohou hlásit u pana Šonky
- Investièní odbor Mìstského úøadu, který podá
podrobnìjší informace.

Jihočeské plynárny a.s. a Vojenská ubytovací
správa České Budě jovice sdružily fin.
prostředky na výstavbu plynovodu Bechyně -
Letiště. Výstavba byla zahájena v listopadu
1997 a bude ukončena v březnu 1998.
Eventuelní zájemci o provedení plynovodní
přípojky mohou požádat Jihočeské plynárny
Tábor po ukončení tohoto vedení o připojení.
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NAVŽDY NÁS OPUSTILI.

VÍTÁME NOVÉ BECHYÒSKÉ OBÈÁNKY.

75 let Havlová Gustava
Koukolová Anna

77 let Charyparová Anna
Kolářová Žofie
Plívová Štefanie

78 let Pokorná Marie
80 let Kratochvílová Dagmar

Zíková Anežka
Koukalová Blažena

82 let Koukol Jan
83 let Fröhlichová Anna

Charypar Josef
Jelínková Anna

84 let Kodadová Anna
Napravilová Josefína

86 let Kotalíková Marie

Maňáková Anežka, Kuglová Anna, Husa Vojtěch,
Kolářová Terezie, Šoltys Josef, Wohlrab Rudolf,

Urbanová Anna, Čepičková Anna, Roessler Bohuslav,
Šmíd Jaroslav, Hladká Barbora.

Kalina Tomáš, Oušková Kateřina.

Vybrali jsme z novoroèních pøání našich obèanù:

Pøáli bychom si, aby svìtla ve mìstì i na sídlištích
svítila všude, kde mají a tehdy, kdy mají.

Pøáli bychom firmì Rumpold, aby se našel sponzor,
který by jim vìnoval lopatu a koštì.

Pøáli bychom si, aby se našel nìkdo, kdo by osádky
vozù firmy Rumpold nauèil s tímto náøadím zacházet.

Pøáli bychom si, aby automobilisté si nezamìòovali
komunikace ve mìstì se závodní dráhou.

Poznámka: Pøípadné stížnosti na firmu Rumpold (úklid
rozsypaného odpadu pøi nakládce) hlašte okamžitì s
udáním místa a èp. - na opoždìné stížnosti firma
Rumpold nereaguje. Telefon: 811490, 811012.

ÚSPÌŠNÝ ROK 1998 VÁM PØEJÍ
VŠICHNI Z MŠ "JAHÙDKA".

Dovolte nám podìkovat všem sponzorùm
za to, že svými pøíspìvky obohatili vánoèní
nadílku a tím vytvoøili bohaté vánoce
našim dìtem v MŠ "Jahùdka".

- Jihočeská keramika a.s. Bechyně
- Hračky - Sport - Papír, M.Hrdličková

- Květinka O. Lepšová

Ing.Jan Vavřička
- LBP s.r.o. Bechyně
- Biokosmetika p.Daňová, Bechyně

- Sport Centrum, Lucie Lachoutová

- TAPA Tábor
- Italmarket Bohemia,

z jednání mìstského zastupitelstva
Hlavním bodem jednání zastupitelstva, které se sešl

o

v Bechyni.

Starost

l. tratí a zahájen i vlastní proces privatizace.

t

Zastupitelstvo odsouhlasilo:
-

-prodej pozemku vk .
-

e vlastnictví DOMITA, a.s,)
-

o dne
10.12.1997 v Kulturním domě, bylo především projednání návrhu
rozpočtu města na rok 1998. Rozpočet byl schválen s příjmy
58 430 000 Kč a výdaji ve výši 53 330 000 Kč. Vedle výdajů je
počítáno se splátkou úvěrů a půjčky ve výši 5 100 000 Kč, které js u
zahrnuty v třídě 8-financování. Konečná podoba rozpočtu bude
známa po schválení rozpočtu OkÚ a z toho vyplývající závazné
dotace pro město. Tato schválená dotace bude zapracována do
rozpočtu.
U investičních výdajů je plánována především dostavba pavilonu u
ZŠ Školní ulice a kanalizace na sídlišti 5.května. V oblasti bytové
výstavby je počítáno s dokončenímpůdních vestaveb Na Libuši.
Zastupitelé schválili i rozpočet společnosti Bytenes Bechyně, s.r.o.
Rovněž u tohoto rozpočtu dojde ještě k úpravě po upřesnění výše
dotací na teplo.
Zastupitelstvo zvažovalo i další setrvání městave Svazu měst aobcí
okresu Tábor. Vzhledem k požadavku Sdružení na neúměrně
vysokou částku ve výši 610 000 Kč na dopravní obslužnost, bylo
rozhodnuto tuto částku zatím neuhradit a požádat o předložení
průhledného hospodařeníČSAD, COMET Plus a Svazu měst a obcí
okresuTábor. Poté bude zastupitelstvemprojednán další postup.
Od 1.1.1998 vstoupí v platnost smlouva o podnájmu staveb a
zařízení pro výrobu a dopravu pitné vody a odvádění a čištění
odpadních vod a obstarání správy a provozu veřejných vodovodů a
kanalizací ve městě s VaK JČ, a.s. divize Tábor. Tříletá smlouva
zajistí městu finanční prostředky od VaK JČ, a.s. ve výši 2,9 mil. Kč,
které budou použity na kanalizaci aČOV
Jednalo se i o zvýšení cen vodného a stočného. K původně
avizovanému zdražení až o 20% nedošlo, takže od 1.1.1998 bude
vodné a stočné dražší o 15%. Pro domácnosti: vodné 16,75 Kč,
stočné 9,49 Kč. Pro ostatní vodné 26,17, stočné 21,29 Kč.

a města informoval zastupitele o připravované privatizaci
železniční tratě Tábor-Bechyně. V současné době se dopracovává
návrh zásad privatizace železnic. Zásady budou projednány vládou
a teprve po jejich schválení budou zveřejněna pravidla privatizace
že
MZ rozhodlo o záměru, aby město mělo svůj prapor. V této věci již
byly zahájeny přípravné práce a dále se bude návrh projednávat
samostatně za účasti odborníků, kteří návrh připravují.
Rozhodnuto bylo i ve věci prodeje objektu hospody na stadioně.
Prodej objektu byl pozastaven a na zkušební dobu 1 roku bude
pronajat sportovním oddílům.
Zřejmě nedojde ani k převodu nemovitého majetku "kasárna
Hožďany" do majetku města. OkÚ sice souhlasí s bezúplatným
převodem, ovšem nechce akceptovat požadavek města, aby
smlouva neobsahovala žádná omezující opatření. Podmínka k
převodu by znamenala pro město možnost využití objektu ke
konkrétnímu účelu a znemožňovala by jeho využití k účelům
komerčním či jiným výdělečným. S tou o podmínkou zastupitelstvo
nesouhlasiloa zůstalo u svého původního požadavku.

darování pozemků Fr.Kopáčka, Hvožďany 37 městu, které jsou
součástí přístupové cesty ke studním veřejného vodovodu ve
Hvožďanech.

.ú. Bechyněo výměře 27m p. Jos.Richtrovi
prodej pozemku Táborským pekárnám DOMITA, a.s. o výměře

36m (na pozemku je umístěna budova v
z důvodů dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, na

kterých jsou postaveny domy čp. 856 a 887 ve vlastnictví SBD
Tábor, byl odsouhlasen jejich prodej.
Neodsouhlasen byl prodej areálu bývalého autoservisu s přilehlými
stodolami, prodej části pozemku na nám. T.G.M. u čp.142 a prodej
pozemku NaLibuši (pozemekprotičp. 825 za garážemi).

2

2

UPOZORNÌNÍ PROMAJITELEPSÙ
Po Bechyni se množí případy volně

pobíhajících psů, kteří by mohli poranit
či poškodit občany, zejména děti. Také

svými výkaly znečišťují veřejná
prostranství, chodníky a zařízení pro hry
dětí. Upozorňujeme majitele těchto psů na
porušování vyhlášky města Bechyně č.17/96.

Majitel psa je povinen po něm provádět
úklid znečištěných ploch a dbát na to, aby

pes neobtěžoval své okolí a nezpůsobil
škodu.
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LEDEN 1998
DIVADLA

ASTROVEÈER

DÌTSKÉMAŠKARNÍODPOLEDNE

PØEHLÍDKA

DISKOTÉKY

10.1.1998 / Velký sál KD / 15.00 hodin / Vstupné : 15,- Kč
- Hraje divadelní soubor z

Týna nad Vltavou.
Veselá pohádka s písničkami v sobotním odpoledni pro
rodiče s dětmi.

22.1.1998 / Malý sál KD / 19.00 hodin / Vstupné : 30,- Kč

Další pokračování oblíbených pořadů. Hostem večera , který
posluchačům přiblíží fenomén šamanismu v jeho typických
rysech , začlenění do kulturních proudů této planety a v jeho
vztahu k naší současnosti , bude Boris David.

24.1.1998 / Velký sál KD / 14.00 hodin / Vstupné : 15,- Kč
Dětské maškarní odpoledne plné soutěží , her , zábavy a
tance. Na nejkrásnější masku čeká sladká odměna.

30.1.1998 - 1.2. 1998 / Prostory KD

Festival klasických divadelních amatérských souborů ,
hrajících klasické texty klasickým způsobem. Zájem souborů
z celé České republiky o účast na festivalu vytváří jeho
národní charakter.

19.30 - 20.30 hodin - USEKNUTÉ UCHO - Jan Řehounek ,
Nymburk -Divadlo hudby
21.00 - 21.55 hodin - BLÁZEN A JEPTIŠKA -S.J. Witkiewicz,
Varnsdorf - Divadlo vepřové výpečky
Jednotné vstupné na obě představení : 20,- Kč

10.00 - 12.00 hodin - ČÁRY BÁBY COTKYTLE aneb TŘI
ZLATÉ ZUBY DĚDA VŠEVĚDA - Zdeňek Kozák, Písek -
Prácheňská scéna
Vstupné : 10,- Kč - Pohádka pro děti a rodiče
13.30 - 14.50 hodin - PASTIČKA - M. Bláhová, Havířov - Divadlo
v soukolí
Vstupné : 10,- Kč
17.00 - 18.00 hodin - CO JSI MOHL VIDĚT, NOSTRADAME -na
motivy M. Dimdeho a F. Kinga, Moravská Třebová - MT
divadlo
Vstupné : 10,- Kč
19.30 - 21.00 hodin - ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY - W. Shakespeare,
Česká Lípa - Divadelní soubor Jirásek
Vstupné : 15,- Kč

9.30 - 11.15 hodin - MUMRAJ - Lev Birinskij, Jihlava - Divadelní
sdružení Hobit
Vstupné : 10,- Kč

Prostory KD / 20.00 hodin / Vstupné : 35,- Kč
10.1.1998 - diskžokej p. Lidral
17.1.1998 - diskžokej p. Lidral
24.1.1998 - diskžokej p. Řezáč

JAK ROZESMÁT PRINCEZNU

BORIS DAVID - ŠAMANISMUS A DUCHOVNÍ SMĚRY
SOUČASNOSTI

BECHYŇSKÉ PERLENÍ

Návrh programu:
Pátek 30.1. 1998

Sobota 31.1. 1998

Neděle 1.2. 1998

PØIPRAVUJEME NA ÚNOR
4.2. 1998 - Pøedstavení Divadelní
spoleènosti JOSEFA DVOØÁKA

Pøedprodej vstupenek od 15.1. 1998 v
kanceláøi KD.

VÝSTAVA - Výstava prací žákù ZUŠ Bechynì
od 2.2. 1998

PLESOVÁ SEZONA 1998
7.2. 1998 - Rybářský ples

14.2. 1998 - Keramický ples zaměstnanců a.s. JIKA
7.3. 1998 - Hasičský ples

21.3. 1998 - Maturitní ples SPŠK
4.4. 1998 - Ples “ Pivní perutě “

14.3.1998 - Dětské maškarní odpoledne

SOUTÌŽ
S novým rokem zaèíná v Kulturním kalendáøi i nová
soutìž.
Zkuste uhodnout autora reprodukovaného obrázku.
Svùj typ na autora lednové soutìže odevzdejte do
kanceláøe KD nejpozdìji do 15.1. 1998 .
Vylosovaný výherce obdrží 1 volnou vstupenku na
pøedstavení Josefa Dvoøáka.

PRACOVNÍ PØÍLEŽITOST
Kulturní dùm Bechynì hledá spolehlivého

externího spolupracovníka elektrikáøe jako
technika pro obsluhu osvìtlovací a zvukové
kabiny pøi poøadech KD. Pracovní doba
nepravidelná. Informace v kanceláøi KD.

mailto:e-mail:kdbech@mbox.vol.cz


OZVÌNY FAUSTOVÁNÍ
CESTA ZA DIVADLEM.

První prosincový víkend patøí již tradiènì “FAUSTOVÁNÍ”
- národní pøehlídce loutkáøských inscenací pro mládež a
dospìlé. Na již šestém roèníku se pøedstavilo osm
souborù , ètyøi pøedvedly hotové inscenace pro diváky ,
ètyøi pøijely do tvùrèí dílny s rozpracovanými
inscenacemi. Pøíznivý trend posledních let , projevující se
v postupném zvyšování zájmu o kulturní dìní ve mìstì ,
potvrdilo stodvacet bechyòských návštìvníkù , kteøí z
pøehlídkových pøedstavení odcházeli spokojeni. Jsme
rádi , že mladí i dospìlí diváci nacházejí cestu za
divadlem. Zdá se , že bezprostøední kontakt , kterým živé
divadlo diváka obohacuje , stále více láká a pøitahuje.
Škoda jen , že jsme mezi návštìvníky marnì hledaly ty ,
na jaké jsme èekali. Pøišli ale jiní a to nás potìšilo.
Radost nám udìlali lektoøi a seminaristé ze ZUŠ
Klášter , kteøí i pøes svùj naplnìný program pøi “Setkání
nad umìním” , navštívili dvì pøedstavení pøehlídky.
Samotné Faustování bylo letos ve znamení setkávání
mladých lidí. V bechyòském kulturním domì se sešly
mladé amatérské soubory se soubory profesionálními.
Byly to kontakty , potkávání se , pøíjemná a usmìvavá
nálada a porozumìní co charakterizovalo letošní
Faustování. Mnozí sem pøijeli jen proto , aby vidìli
loutkové divadlo. A tak jsme pøivítali diváky ze Zruèe ,
Prahy , Liberce , Èeského Krumlova. “ Odmala mám
loutky ráda , nejradìji hodnotím výtvarné zpracování
postavièek”
øekla student-
dentka èesko-
krumlovské
umìlecko-prù-
myslové školy
Markéta Mej-
líková , která se
pøijela podívat
na pøedstavení.

Pracovníci
Kulturního do-
mu vìøí , že se
s bechyòskými
velkými i ma-
lými diváky se-
tkají znovu v
závìru ledna ,
kdy se usku-
teèní “Bechyò-
ské perlení ” -
festival ama-
térských diva-
delních souborù , hrajících klasickým zpùsobem klasické
divadelní texty.

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA LEDEN 1998

1.čtvrtek,2.pátek / 20.00 hodin / Vstupné :30,- Kč / 123 min.

3.sobota, 4.neděle / 20.00 hodin / Vstupné :33,- Kč / 97 minut

5.pondělí , 6.úterý / 20.00 hodin / Vstupné : 30,- Kč / 83 min.

8.čtvrtek , 9.pátek / 20.00 hodin / Vstupné : 30,- Kč / 90 minut

10.sobota, 11.neděle / 20.00 hodin / Vstupné : 30,- Kč / 90 minut

11. neděle / 17.00 hodin / Vstupné : 10,- Kč / 64 minut

12.pondělí, 13. úterý / 20.00 hoidn / Vstupné : 35,- Kč / 118 minut

15. čtvrtek, 16. pátek / 20.00 hodin / Vstupné : 33,- Kč / 105 minut

17.sobota, 18.neděle / 20.00 hodin / Vstupné : 35,- Kč / 100 minut

19.pondělí, 20.úterý / 20.00 hodin / Vstupné : 30,- Kč / 94 minut

22.čtvrtek / 20.00 hodin / Vstupné : 31,- Kč / 93 minut

23.pátek / 20.00 hodin / Vstupné : 31,- Kč / 152 minut

24.sobota-20.hod.,25.neděle-17.a 20. hod./Vstup:34,-Kč/85min.

26.pondělí,27.úterý / 20.00 hodin / Vstupné :35,- Kč / 110 minut

29.čtvrtek / 20.00 hodin / Vstupné : 33,- Kč / 135 minut

30.pátek,31.sobota,1.neděle / 20.00 hodin / Vstupné : 35,- Kč / 85 minut

ZTRACENÝ SVĚT

NENÍ CO ZTRATIT

LHÁŘ , LHÁŘ

HORIZONT UDÁLOSTI

KNOFLÍKÁŘI

HURVÍNEK TO ZAŘÍDÍ

THE PEACEMAKER

Z DŽUNGLE DO DŽUNGLE

ZEMĚ POLICAJTŮ

MARVINŮV POKOJ

TRAINSPOTTING

SPÁČI

ZACHRAŇTE WILIHO 3

SOPKA

JERRY MAGUIRE

BEAN

Dinosauří sága pokračuje opět v režii Stevena Spielberga na
námět Michaela Crichtona

Tim Robbins a Martin Lawrence v situační komedii tvůrce “ Ace
Ventury” a “ Zamilovaného profesora” .

Lež má krátké nohy, ale jak je to s pravdou? Jim Carrey v hlavní
roli úspěšné komedie.

Nekonečný vesmír - nekonečný teror. Vědecko-fantastický thriller.

Nový český povídkový film režiséra Petra Zelenky.

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky.

Všechny atomové zbraně jsou přesňe evidovány - až na jednu. V
hlavních rolích thrilleru George Clooney a Nicole Kidmanová.

Každý má svoji vlastní džungli - jeden uprostřed deštného pralesa ,
druhý na Manhattanu. Tim Allen v hlavní roli americké komedie.

V rukou policistů mívá spravedlnost i dvě tváře. V hlavní roli
Sylvester Stallone.

Příběh o letech rozdělení a momentu sblížení jedné rodiny. V hl.
rolích Meryl Streepová , Diane Keatonová a Leonardo Di Caprio.

Místy humorný , ale i vážný pohled do života skupiny mladých
lidí dnešní Anglie.

Čtyři kamarádi udělali osudnou chybu , která navždy změnila
jejich životy. Americké filmové drama s hvězdným hereckým

obsazením.

Triumfální návrat oblíbené kosatky Wiliho a jejího přítele Jesseho.

Rozběsněný živel v ulicích Los Angeles. Tommy Lee Jones v
hlavní roli katastrofického filmu.

Všichni ho milovali.... Všichni se na něj vykašlali. A teď začíná
druhá část jeho života. V hlavní roli Tom Cruise.

Mr. Bean v Americe ! Nejhorší noční můra všech dob !

Adresa

ODPOVĚĎ NA HÁDANKU

Jméno a věk

Ať Vaše
myšlenky jsou v

tomto roce
lehké a sladké
jak balony ze

střechy
Kulturního
domu do

velkých dálek
posílané



TJ Jiskra - oddíl stolních tenistů.

TJ Jiskra - oddíl košíkové

Volejbal

Šachy

Kopaná

Divize - muži

Divize - ženy

Okresní přebor - muži

Okresní přebory jednotlivců

KP muži

KP starší žáci - finálová skupina

KP II muži - skupina B
h - 11 bodů

I.divize

Okresní přebor

Okresní soutěž

Bechyně - 7.místo po 10 kolech, 20 bodů

Bechyně - 3.místo po 7 kolech, 16 bodů

Bechyně B - skupina A - 7. místo po 10 kolech - 18 bodů
Bechyně C - skupina A - 11.místo po 10 kolech - 15 bodů

mladší žactvo - dvouhra chlapců:
1. Ondřej Kupilík
starší žactvo - dvouhra dívek:
1. Kateřina Cvachová, 2. Martina Mikolášková
čtyřhra dívek:
1.Cvachová - Mikolášková
smíšená čtyřhra:
1. Cvachová - Kulvajt, 2. Mikolášková - Kupilík
dorostenci: dvouhra
1. Janeček , 2. Hošek , 3. Klobása
čtyřhra:
1. Hošek - Janečka
dorostenky - dvouhra:
1. Cvachová , 2. Monika Mikolášková , 3. Martina Mikolášková
čtyřhra:
1.Cvachová - Martina Mikolášková , 2.Monika Mikolášková -
Pavlíková (Soběslav)
smíšená čtyřhra:
1.Janeček - Cvachová, 2.Hošek - Monika Mikolášková ,
3.Klobása - Martina Mikolášková
muži - dvouhra:
1.Mikolášek
čtyřhra:
2.Alexa - Fáber

Bechyně - 12.místo po 7 kolech - 8 bodů

Bechyně - 4.místo po 6 kolech - 6 bodů

Bechyně - 9.místo po 9 kolec
Okresní přebor - ženy:
Bechyně - 3.místo po 5 kolech - 7 bodů

Zajíček Bechyně - 5.místo, po 4 kolech - 4 body

Výsledky po podzimní části:

Bechyně A - muži - 10.místo - 14 bodů

III.třída - muži skupina A
Bechyně B - 11.místo - 5 bodů
II.třída - dorost
Bechyně - 1.místo - 25 bodů
IA třída - starší žactvo - skupina B
Bechyně - 4.místo - 21 bodů
IA třída - mladší žactvo - skupina B

Rozpoèet mìsta na rok 1998
Příjmy

Příjmy celkem 58430000
Výdaje

Výdaje celkem 53330000

Daně z příjmu FO ze záv.činnosti 8400000
Daně z příjmů FO ze sam.výděl.čin. 4300000
Daň z příjmu právn.osob 5800000
Daň z příjmu právn.osob-za obec 1900000
Správní poplatky 850000
Poplatky za znečišťování ŽP 10000
Ostatní daně a poplatky 635000
Daň z nemovitostí 1310000
Dotace z OÚ 4644000
Neinvest.přijaté dotace od obcí 275000
Nájem z pozemků 16000
Příjmy z prodeje pozemků 40000
Vodní hospodářství 80000
Odvádění a čištění odp.vod 5320000
Městská lidová knihovna 40000
Záležitosti sdělovacích prostředků 40000
Bytové hospodářství 9670000
Bytové hospodářství-prodej nemov. 9300000
Sběr a svoz komun.odpadů 1580000
Pečovatelská služba 15000
Činnost místní správy 85000
Úroky 60000
Předškolní zařízení 420000
Základní školy 70000
Školní družiny a kluby 90000
Školní stravování při MŠ a ZŠ 3476000
Požární ochrana 4000

Silnice a komunální komunikace 1100000
Provoz veřejné silniční dopravy 70000
Vodní hospodářství 50000
Odvádění a čištění odp.vod 5400000
Předškolní zařízení čp.920 685000
Předškolní zařízení čp.859 687000
Základní škola Libušina ul. 1702000
Základní škola Školní ul. 7764000
Školní stravování při MŠ 1211000
Školní stravování při ZŠ 4321000
Školní družiny a kluby 133000
ZŠ-neinvest. transfery obcím 50000
Činnosti knihovnické-MěLK 165000
Záležitosti kultury j.n. 100000
Záležitosti kultury - SPOZ 80000
Záležitosti kultury - Kult.dům 1250000
Zachování a obnova památek 100000
Rozhlas - městský 44000
Záležitosti sděl.prostř.-zpravodaj 130000
Tělovýchovná činnost 150000
LSPP 200000
Bytové hospodářství 7210000
Veřejné osvětlení 950000
Územní plánování 667000
Sběr a svoz komun.odpadů 1580000
Péče o vzhled obcí 2606000
Dávky zdr.postiženým občanům 150000
Dávky sociální pomoci 1700000
Pečovatelská služba 160000
Sociální péče - klub důchodců 105000
Požární ochrana - SDH Bechyně 530000
Požární ochrana - SDH Hvožďany 50000
Požární ochrana - SDH Senožaty 25000
Místní zastupitelské orgány 1336000
Činnost místní správy 10849000
Ostatní činnosti 20000

Vážená redakce.
Ráda bych veøejnì podìkovala místnímu hodináøi panu
MiroslavuRešlovi.Mùjmuž jenevidomý, aproto opravahodinek
je pro nìho èastá záležitost. Tento místní podnikatel mu ochotnì
a hlavnì do druhého dne nebona poèkání hodinky opraví, ale co
jehlavní a co v dnešní dobì není obvyklé, je oprava zdarma. Je to
mladý èlovìk a z toho jevidìt, že dobré vlastnosti èlovìka, jako je
cit a ochota, munejsoucizí. Mocmudìkuji za tento jeho citlivý a
dobrý pøístup k lidem tìlesnìpostiženým.

František a Ludmila Smržovi



Vydává Mìstský úøad Bechynì, Nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 v nákladu 2000 výtiskù. ZDARMA.
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Tisk RUDI reklamní studio, tiskárna Tábor - tel: 0361/25 96 80

Autorizovaný obchodní partner spoleènosti EuroTel

firma
ELEKTRO-CORSIM

nabízí mobilní telefony včetně
příslušenství a montáží do vozidel,

sady GO
(100% pokrytí signálem GSM v Bechyni)

kontaktní místo
ELEKTRO-FILIP,

tel/fax 0361/961755
nebo

prodejna v Týně nad Vlt.,
Mostecká ul. 267 ( u železného

mostu), tel. 0334/21605,
fax: 0334/21787

Prodejna ELEKTRO CORSIM nabízí:
značkovou elektroniku SONY, PHILIPS,
GRUNDIG, PANASONIC, TV antény a

veškeré příslušenství pro rozvody včetně
satelitních kompletů, provedeme i montáže

Týn nad Vltavou
tel: 0334/21605, 21787

TAXI
JOSEF RICHTER

391 65 BECHYNÌ 845

KAŽDOU SOBOTU
námìstí - høbitov 9.30-10.15
dle zájmu i v nedìli a o svátcích

tel.: 0361 961779
mobil: 0601 274619

Okresní úøad
Referát státní sociální

podpora
Kontaktní místo Bechynì

Tel. 811 462

Úøední hodiny
Od 3.listopadu 1997

Pondìlí 8.00 - 17.00
Úterý neúøední den
Støeda 8.00 - 17.00
Ètvrtek neúøední den
Pátek neúøední den

Žádosti o pøídavek na dítì, sociální
pøíplatek, pøíspevek na bydlení,
porodné, pohøebné a další.

STÁTNÍ GYMNÁZIUM
GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

Havlíèkova 13, 375 01 Týn nad Vltavou,
tel.0334/22039, fax.0334/22053

Pøijímá žáky 5.tøíd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro školní
rok 1998/99

Tiskopisy pøihlášek vydá žáku (zákonnému zástupci žáka) øeditelství
pøíslušné ZŠ.

Termín odevzdání pøihlášek-vyplnìné pøihlášky ke studiu je nutno
odevzdat na øeditelství pøíslušné ZŠ do 28.února 1998

Pøijímací zkoušky se konají v pondìlí 20.dubna 1998 z ÈJ a M z
uèiva ZŠ, bližší informace budou uvedeny v pozvánkách

Den otevøených dveøí ve støedu 28.1.1998 v 9 hod. nebo 14 hod.
Pøijímací øízení i studium jsou bezplatné. Bližší
informace o studiu podá øeditel školy Mgr. Karel
Hájek osobnì nebo na telefonu 0334/22039

Ceny inzerce
v Mìstském zpravodaji

1/8 strany 860 Kč
1/4 strany 1760 Kč
1/2 strany 3600 Kč
celá strana 7300 Kč


