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Z KALENDÁRIA
993 – První písemná zmínka o Bechyni
1268 – Král Přemysl Otakar II. kupuje horu Bechyni a na místě
býv. župního hradu buduje rozsáhlý královský hrad
1323 – Král Jan Lucemburský zakládá město
1422 – První obléhání města a hradu husitským vojskem
1428 – Druhé obléhání města a hradu husitským vojskem
1511 – Potvrzení městského znaku králem Vladislavem II.
1560 – Založen městský pivovar
1569 – Získává Bechyni Petr Vok z Rožmberka
1570 – Petr Vok nařizuje stavbu špitálu
1573 – Obnoven úřad hejtmanů Bechyňského kraje, v jeho čele
stanul Petr Vok
1580 – Svatba Petra Voka s Kateřinou z Ludanic na Bechyni
1581 – Zahájena přestavba hradu v renesanční zámek
1586 – Petrem Vokem založena velká Černická obora
1788 – Rozhodnuto o stavbě školy v Klášterní ulici
1850 – Zřízena četnická stanice
1874 – Založen dobrovolný hasičský sbor
1875 – V Zářečí založena továrna na kamna knížete Paara
1884 – Zahájeno vyučování v odborné keramické škole
1886 – Založen okrašlovací spolek
1893 – Ustavena Tělocvičná jednota Sokol
1903 – Zahájen provoz na elektrické trati Tábor-Bechyně
1903 – Ustavena akciová společnost Keras
1911 – Založeno Městské muzeum (Muzejní spolek)
1922 – Ustaveno Družstvo keramiků
1923 – Založen Rybářský klub
1926 – Založen Klub radioamatérů
1928 – Dokončena stavba nového mostu přes Lužnici
1928 – Otevřena nová škola
1928 – Založen klub automobilistů
1956 – Zahájena stavba nového sportovního stadionu
1961 – Zahájen provoz závodu na výrobu sanitární keramiky
1961 – Otevřena druhá základní škola
1966 – Koná se první mezinárodní keramické sympozium
1969 – Ustavena AJG – sbírka keramiky
1971 – Otevřen Kulturní dům
1973 – Otevřen Domov mládeže – internát SPŠK
1980 – Zahájen provoz nového závodu JITEX
1980 – Otevřen veřejný park v bývalé klášterní zahradě
1983 – Dokončena stavba autobusového nádraží
1983 – Otevřena stálá exp. keramiky v býv. zámeckém pivovaru
1997 – Dokončena rekonstrukce památkového objektu radnice
1997 – Proveden archeologický průzkum Rajské zahrady v
klášteře a náměstí
1998 – Částečně zrestaurován památkový objekt “U bílého zvonu”
Dokončena rekonstrukce kostela sv.Michala pro kulturní účely
Péčí nového majitele pokračuje rekonstrukce historických prostor

Mezinárodní symposium keramiky
Bechynì 1966-1996

Rok1996 byl pro konání bechyòského symposia rokem jubilejním: od
jeho založení uplynulo 30 let. Dnes bechyòské symposium patøí k
nejstarším symposiím keramiky na svìtì. Jubileum podmínilo i
bilancování úspìchù èeské keramiky v pováleèném období. Již pøed
rokem 1960 mùžeme zaznamenat zvýšený zájem o keramiku.
Nastupující generace keramikù dosáhla øady ocenìní na Svìtové
výstavì EXPO 58, kde Èeskoslovensko získalo celou øadu medailí.
Úspìch se záhy opakoval: velké ocenìní získala národní kolekce v
roce 1960 na XII. Trienále v Milánì. Aktivita tvùrèí i výstavní
vyvrcholila v monumentálnì pojaté Svìtové výstavì keramiky,
uspoøádané roku 1962 v Praze, pøi pražském zasedání IAC
(International Academy of Ceramics). Úspìch pražské výstavy byl
pøipomínaný celá desetiletí. Posíleni úspìchem a mezinárodním
uznáním, rozvíjeli èeskoslovenští keramici myšlenku pravidelných
mezinárodních setkání na velkých výstavách. K aktivitì jiného druhu
vedlla zkušenost, kterou získal dnes již zvìènìlý keramik, Lubor
Tìhník, roku 1965 na pracovním setkání v rakouském Gmundenu.
Tamní atmosféra byla natolik inspirující, že dala podnìt ke vzniku
èeského symposia. Tradice mezinárodního symposia Bechynì byla
založena roku 1966. U jeho zrodu stál organizaèní výbor, tvoøený
skupinou nadšených keramikù, z nichž sochaøi P. Rada, Boh.Dobiáš a
Václav Šerák jsou nositeli tradice symposia po celých tøicet let.
Teoretickou podporu poskytlo Umìleckoprùmyslové muzeum
v Praze, záštitu Ministerstvo kultury. Mateøským mìstem èeského
symposia se od poèátku stala Bechynì. Symposium je nositelem
jména tohoto mìsta s dlouhou tradicí výroby keramiky. V Bechyni je
od roku 1883 také Støední prùmyslová škola keramická, která je
hlavním místem konání symposií. Škola má dobré vybavení i
dostateèné prostorné díly, aby mohla všem úèastníkùm poskytnout
klid na tvùrèí práci. Jsou zde k dispozici základní keramické materiály,
technická pomoc i výpal. Ubytování studentského typu je v koleji:
každý úèastník má samostatný pokoj. Bechynì nabízí nejen dobré
podmínky k práci, je zde øada možností k odpoèinku. Zajímavé je
historické mìsto, má výstavný zámek, klášter, kostely i muzeum,
stejnì jako romantické okolí. Známé je bechyòské hudební léto,
bohaté na koncerty rozlièného žánru. Na symposiu není jen program
práce a oddechu: otevírámožnosti k odbornýmdiskuzím, k promítání
diapozitivù, i k navázání nových pøátelství. Pro všechny úèastníky je
zajímavá prohlídka výsledkù pøedcházejících symposií ve Sbírce
keramiky Alšovy jihoèeské galerie, instalovaná v rozlehlých sálech
bývalého zámeckého pivovaru. Pøedstavíme-li si, že v letech 1966-
1996 se269 keramikù zúèastnilo symposií, uvìdomíme si závažnost a
kvalitu sbírky, která se stává skuteènou galerií souèasné svìtové
keramiky. Konec symposia uzavírá malá slavnost spojená s pracovní
výstavou. Následuje výstava uspoøádaná v Praze. Nadace symposia
keramiky, zákonný zøizovatel symposia, rozdìlí posléze exponáty
mezi sbírku keramiky Umìleckoprùmyslového muzea v Praze a
Sbírku keramiky AJG v Bechyni. Symposium konèí… . Anám nezbývá
než popøát hodnì zdaru dalším jehoroèníkùm i jehoúèastníkùm!
V letošním roce je organizováno symposium v dobì od 29.6. do 25.7.,
kdy bude instalována závìreèná výstava výsledkù symposia
v galerii v bývalém zámeckém pivovaru. Na základì konkurzního
výbìru se pøihlásili umìlci z 8 státù. Vybráni byli: Michal Moore z
Irska, David Alban, Heidi Grew, Megan Sweenay z USA, Waltraut
Gschiel z Rakouska, Rita Rydhag ze Švédska, Anna Malicka-
Zamorska z Polska, L. Seidl z Austrálie, Betty Engholm z Dánska z ÈR
Jindra Viková a Ludmila Kovaøíková. Symposium bude probíhat v
atelierech a dílnách Støední prùm. školy keramické, která je pro tento
úèel vybavená. Výpal budeprovádìn v Jihoè. keramických závodech.



ŽIVOTNÍ JUBILEA
èervenec 1998

Navždy nás opustili

Vítáme nové bechyòské
obèánky

75 let Haškovec Václav
Jirková Marie
Prošková Anna
Růžička Antonín

76 let Hájíčková Božena
Kolář Jan
Krutinová Marie

77 let Burianová Anastázie
Matyásek Václav

78 let Picálková Albína
79 let Havel Ladislav
80 let Wagnerová Anna
81 let Pešlová Anna
82 let Vyškovský Jan
83 let Sládek Jaroslav

Hynek Jiří
84 let Groh František

Voborská Marie
85 let Haškovcová Blažena

Hladká Marie
Kestlerová Růžena

86 let Pešlová Anna
87 let Kučerová Kamila
90 let Nedbalová Marie
91 let Zíka Leopold
92 let Hrubcová Marie
94 let Cikánková Růžena
97 let Stančík Josef

Jílková Anna, Smíšková Věra, Hlavová
Blažena, Kadeřábek Otto

Patíková Karolína

Pokraèování vtepelném hospodáøství.
Jak už jsem psal v jednom èísle MZ, firma RAEN nám zpracovala Energetický koncept
mìsta Bechynì. Tento koncept byl zastupiteli mìsta Bechynì odsouhlasen a z nìj
vycházíme prodalší etapy vlastní realizace prací, které jsou nutné provést na tepelném
hospodáøství mìsta Bechynì. Na základì zpracované žádosti, ve které jsou požadovány
finanèní prostøedky na rekonstrukci parní kotelny, pøedizolované potrubí, kogeneraèní
jednotky a zateplení pavilonù Základní školy Školní ulice máme pøislíbeno 1,4 milionu
korun jako dotaci na parní kotelnu a 2,25 milionu korun na zatepelní Základní školy. V
tomto smìru rozpracováváme vlastní realizaci jednotlivých krokù a akcí. Mìsto
provedlo výbìrové øízení na dodávku kotlù a hoøákù (byly obeslány firmy LOOS,
VIESMANN, ÈKD, TH Ratíškovice … - výrobci kotlù). Výbìrová komise vybrala kotle
THRatíškovice. Další výbìrovéøízenína dodávkua položení pøedizolovaného potrubí -
I.etapa, tj. z kotelny do výmìníkové stanice 762, do výmìníkové stanice v èp. 208 a do
výmìníkové stanice škola Školní ulice s tím, že budou na trase pøipojeny objekty staré
Písecké tj. èp. 755 - 758, 719 - 722. Výbìrová komise vybrala firmu Jihoèeské teplo
Èeské Budìjovice. Další výbìrové øízení se týkalo kogeneraèních jednotek, kde
výbìrová komise vybrala firmu TEDOM Tøebíè. Vsouvislosti s I.etapou se budou muset
ve vyjmenovaných objektech nainstalovat domovní pøedávací stanice, aby byla
zajištìnadodávka tepla a TUV.
Druhá etapa pøedstavuje uložení pøedizolovaného potrubí od školní zahradyza objekty
209 - 213 do výmìníkové stanice 724, dále do výmìníkové stanice Domova mládeže,
dále do výmìníkové stanice 819sídl.Obráncù míru. Na této trasebudou napojeny výše
uvedené objekty a také zde musí být nainstalovány domovní pøedávací stanice. Dále
bude následovat propojení z kotelny na výmìníkovou stanici u 216 byt. jednotek a dále
napojeníèp. 823, 830, 856, 857.
Jelikož pøedpokládané nákladyby semìly pohybovat bez nainstalování kogeneraèních
jednotek ve výši do 19,5 milionu korun, Mìsto Bechynì na základì odsouhlasení
mìstským zastupitelstvem vypsalo výbìrové øízení na provozovatele a zafinancování
celé akce. Jsmesi vìdomi,žemohou být vyslovovány rùznépochybnosti o nutnosti øešit
tímto zpùsobemtepelné hospodáøstvímìstaBechynì, az toho dùvodu dùvodu považuji
za nezbytnì nutné sdìlit, že k tìmto krokùmmìsto Bechynì pøistupuje z toho dùvodu,
že parovodní rozvody jsou na hranici životnosti (stáøí 20 - 25 let) a ze zkušeností z
loòského roku 1997, kdy jsme museli øešit okamžité havárie potrubních rozvodù v
nákladech pøesahujících milion korun, je nezbytné se do náhrady parních potrubních
rozvodùza teplovodní pøedizolovanépotrubí pustit. Protožeprovedenívýmìny starého
parovodního potrubí za nové parovodní potrubí je neefektivní a ztrátové, proto øešíme
náhradu pøedizolovaným teplovodnímpotrubím, kde tepelné ztráty udávanévýrobcem
jsoudo cca 5 %. V souvislosti s tìmito zmìnami v potrubních systémech a s pøechodem
parního systémuna teplovodní systémsemusí provést
rekonstrukce stávající kotelny, kde parní kotle jsou ve stáøí 15 - 19 let - dle vyjádøení
odborných firemvzhledemk tomuto stáøí by byloneefektivní a finanènìvelmi nákladné
pøestrojovat tyto parní kotle na kotel teplovodní. Nehledì k tomu, že souèasný parní
systém je pøedimenzovaný (odpojily se Láznì, Keramická škola, Kulturní dùm …). Po
celkové realizaci pøechodu parního systému na systém teplovodní nainstalováním
nového mìøícího a regulaèního systému by se zároveò mìl odstranit zpochybòovaný
zpùsob vyúètování nákladù na teplo a TUV. A to také i z toho dùvodu, že mìøící a
regulaèní technika na teplovodním systémuje pøesnìjší než naparovodním systému.
Tyto kroky související s realizací I.a II. etapy vèetnì nainstalování kotlù jsou rozloženy
do roku 1998 - 1999. 30.èervna 1998 probìhne výbìrové øízení na provozování a
zafinancování tepelného hospodáøství a o dalšíchkrocích Vás budu informovat v dalším
èísleMZ.

Z jednání mìstského
zastupitelstva

Mìstské zastupitelstvo na svém jednání dne27.5.1998
schválilo zámìr prodeje pozemku p.è.1246/6 o výmìøe 2 555 m2 v
k.ú. Bechynì (v Zahradní ulici) na stavební parcely. Po zpracování
zástavbové studie a geometrického plánu budou pozemky
nabídnuty k prodeji formou výbìrového øízení za nejvyšší cenu.
Vyvolávací cenabyla stanovenana200,-Kè zam2.

Zastupitelstvo urèilo bytové domy mìsta ,které budou
nabídnuty k prodeji. Z prodeje jsou zatím vyjmuty byty II.kategorie
Na Libuši a byty v pùdních vestavbách ,kde nelze prodeje
uskuteènit s ohledem na nutnost zástavního práva na zajištìní
státní dotace. Samotným prodejem bytù bude povìøena odborná
firma,která zvítìzila ve výbìrovém øízení. Firma vypracuje návrh
zásad prodeje bytù,které pøedloží ke schválení MZ. Dále provede
ocenìní nemovitostí a na základì schválených pravidel provede
výpoèet nabídkové ceny jednotlivých bytových jednotek. Poté
budou zaslány nájemníkùm závazné nabídky a pozvánky na
spoleènou schùzku. Na tìchto schùzkách již bude firma informovat
o prùbìhu realizace odkoupení bytové jednotky, možnostech
hospodaøení po odkupu bytu ve variantách . Dále pak na
individuálních schùzkách nabídne model pro financování odkupu
dle finanèních možností zájemce.Vybraná firma nabízí kompletní
služby až po zaregistrování nového vlastníka na katastrálnímúøadì.

Opìtovnì byl projednán návrh na vystoupení mìsta
Bechynì ze Sdružení mìst a obcí okresu Tábor s ohledem na
požadavek neúmìrnì vysoké èástky na dopravní obslužnost.
Posouzením výše dotace na dopravní obslužnost se podrobnì
zabývala komise dopravy, která považuje požadovanou èástku za
neopodstatnìlou. Rovnìž i s ohledem na rozpoètové možnosti
mìsta nelze èástku stanovenou sdružením splatit, a proto
zastupitelé rozhodlio vystoupení. Zabezpeèení ztrátovosti dopravní
obslužnosti budemìsto øešit samostatnì.

PROVOZ LETNÍHO KOUPALIŠTÌ
provoz zahájen 27.6.1998

Provozní doba

Vstupné

denní provoz Po - Ne 10.00 - 19.00
veèerní provoz Pa + So 20.00 - 22.00

denní provoz veèerní provoz
dospìlí, dìti nad 10 let 20 Kè 20 kè
dìti 6 - 10 let 10 Kè 20 Kè
senioøi nad 60 let, ZTP 10 Kè 20 Kè

Pronájem 1 dráhy bazéhu 150 Kè/hod
Pronájem plaveckého bazénu vè. vybavení 9000 Kè/den

Dìti do 6-ti let v doprovodu dospìlé osoby vstup zdarma



Výsledky voleb do
Poslanecké snìmovny

Parlamentu ÈR

Volební úèast v Bechyni èinila 72,55 %

Srovnání výsledkù
voleb v Bechyni s

oficiálními výsledky
celostátními

Srovnání výsledkù
voleb v Bechyni v
letech 1996 a 1998



BECHYŇSKÁBLICKA1998
V pátek 1.května uspořádal Šachový spolek ZAJÍČEK Bechyně
v předsálí kulturního domu v Bechyni II.ročník turnaje v bleskové hře
čtyřč lenných družstev zvaný Bechyňská blicka. Sjelo se 12 družstev
z celého kraje a doufáme, že rozjetá nová tradice bude zdárně
pokračovat. Bechyňské blicky bývaly v minulosti vždy atraktivní
záležitostí a i letošní ročník měl u zúčastněnýchslušnýohlas.
Celkovépořadí vypadalonásledovně:
1. Sokol TáborA 72,5
2. ŠS Zajíček BechyněA 65,5
3. Sokol Tábor Z 62,5
4. Sokol Tábor B 57,5
5. Silon Planá 49
6. Slavoj Temelín 45,5
7. ŠS Zajíček BechyněB 45
8. Loko Veselí nadLužnicí 42,5
9. ŠS Zajíček BechyněC 32,5
10. Slovan Jindřichův Hradec 30
11. ŠS Zajíček BechyněD 18,5
12. ZŠ Bernartice 7
Z tabulky je jasně vidět, že náš první tým se jediný vecpal mezi silné
týmy z Tábora. Suverénně vedlo a s naprostou převahou zvítězilo
ligové družstvo Sokola Tábor a obhájilo své loňské prvenství. Naše
“Áčko” bylo také jako loni II., ztrátu však snížilo o celých 7 bodů. Za
zmínku stojí ještě výkon družstva z Veselí, které turnaj odehrálo
pouze se třemi hráči a jejich umístění je tedy velmi solidní. Druhé
místo je pro nás velmi slušným výsledkem . O body našeho A-týmu
se podělili Pepík Janeček (17), Lojza Bartoš (17), Štefan Bernáth
(16,5) a Vráťa Šťastný (15), Ve druhém družstvu bodoval Vašek
Absolon (11), Honza Marek (10), Míla Hrubant (8) a nejstarší
účastník Karel Jelínek (16). Další dva týmy byly kombinované. Za
zmínku stojí určitě výkon Pavla Houdka, který pro další povinnosti
turnaj nedohrál a přesto mu jeho výborný výkon stačil na 2.místo
mezi hráči na 4.šachovnici. Patří mu také dík za přípravu turnaje a
zajištění cen. Na přípravě turnaje se také podílel náš šéf Standa
Mrázek a o administrativu se celý den staral Láďa Havlík. Hlavním
rozhodčím byl Václav Hašek z Tábora, který sklidil velký potlesk,
když se zřekl své ceny ve prospěch našeho Pavla Houdka, protože,
jak sám uvedl “kdyby Pavel nemusel předčasně turnaj opustit, tak by
byl určitěnejlepší!” Závěrečný ceremoniál ve všeobecné pohoděa s
úsměvem zvládl Vráťa Šťastný. Závěrem je nutno ještě poděkovat
za vstřícnost panu Brůčkovi a panu Balčíkovi, který nám zajistil
občerstvení. Všichni byli náramně spokojeni, takže doufejme, že za
rokzasenashledanou naBechyňskéblicce, v pořadí už třetí.

TJ Jiskra -SPORT PROVŠECHNY.

TJ Jiskra - tenisový oddíl

Klub českých turistů - odbor Bechyně

Ve dnech 30.4. - 2.5.1998 připravil obdor pod vedením Miroslava
Vlka celostátní seminář cvičitelů pobytu v přírodě. 25 účastníků
absolvovalo 30.4. bechyňský čarodějnický program a prohlídku
města Bechyně. 1.5. byl uspořádán pro část zájemců sjezd Lužnice
na lodích z Tábora do Bechyně a pro část dvacetikilometrový pěší
výlet z Bechyně přes Hutě - Bechyňskou Smoleč - Marunku -
Černickou oboru - Sudoměřice a Bežerovice zpět do Bechyně. 2.5.
dopoledne proběhl turnaj v odbíjené a v odpoledních hodinách se
uskutečnil poznávací zájezd na Blata s ukázkami blatské barokní
architektury okolních obcí a návštěva Borkovické naučné stezky.
Všichni účastníci byli spokojeni a akce byla dobrou representací
našeho regionu. Kroužek čínských cvičení se zúčastnil 30.5.1998 II.
mistrovství republiky Wu-Shu v Praze. V kategorii Tai-či-čuan 42
mužů získal Roman Micka 1. místo, v ženách 3.místo Jana
Aubrechtová v republice. Vyvrcholením celoroční práce s dětmi jsou
zimní a letní soutěže. Kroužek sportovní gymnastiky pod vedením
manželů Voborských, M. Povrlové, D. Dvořákové a K. Antolové po
uspořádání místního kola gymnastického čtyř a pětiboje všech
žákovských kategorií postoupil do okresního závodu 1.4.1998 v
SezimověÚstí. Zde získalo 15 závodníků 5 prvních, 3 druhá a 2 třetí
místa a kvalifikovalo se tak do oblastního přeboru. Ten se konal
25.4.1998 v Č. Krumlově a potvrdil gymnastické úspěchy našich
závodníků. Ml. žákyně Žaneta Knížová obsadila 1. Kamila Hořejší 3.
a Kučerová Adéla 5. místo. Ml. žákyně II Věra Hořejší 1. a Šárka
Smržová 5.místo. St. žákyně I Radka Sýkorová 1., kateřina
Mazancová 5.místo. St. žákyně II Michala Pospíšilová 2.místo, st.
žák I Tomáš Pospíšil 3.místo. Tyto krásné výsledky př ivedly 7 našich
závodníků (Hořejší V a K., Knížová Ž., Smržová Š., Sýkorová R., M.
a T. Pospíšilovi( až do republikového finále 23.5. v Plzni. Zde v silné
celostátní konkurenci nedosáhli na stupně vítězů, ale rozhodně
jejich výkony (Ž. Knížová 8., V. Hořejší 11.) nezapadly a už jejich
účast v soutěži můžeme považovat za velký úspěch odboru. Škoda,
že jen málo chlapců má zájem o cvičení v tělocvičně. Úspěchy byly
dosaženy i v závodech zdatnosti v přírodě. 11.5.1998 bylo
uspořádáno pod vedením J. Ingra místní kolo závodu dvoučlenných
hlídek za účasti 94 dětí všech věkových kategorií. 10 hlídek a
jednotlivců se probojovalo do oblastního přeboru 6.6.98 ve
Vyhnanicích. V kategorii ml. žactva získala hlídka Sýkorová-
Chmelíková 2.místo,v katerorii ml. žactva hlídka Pospíšilová M. a
Valentová I., a Ingr V. a Huisl L. 1. místa a stali se tak přeborníky
kraje. Dorostenec Josef Šulek získal 3. místo. Vedení Sportu pro
všechny děkuje cvič itelům za dobrou práci, závdníkům za úspěšnou
reprezentaci a rodičům dětí za nezištnou pomoc při dopravě k
závodům.

Smíšená družstva staršího žactva dorostu a dospělých jsou
účastníky Jihočeského přeboru. Přebor dorostu byl již dohrán a
hráči a hráčky oddílu se umístili na 4.místě. Družstvo hrálo v
sestavě: Hartl Partik, Müller David, Hlaváček Tomáš, Ženožička
Ondřej, Klobása Ladislav, Hemmer Václav, Lichtblauová Štěpánka,
Krejčová Jana, Vontorová Simona. Hlaváček a Ženožička se
zúčastnili okresního přeboru staršího žactva v Sez. Ústí, ve čtyřhře
se probojovali do semifinále. Vzhledem k příznivému umístění na
krajském žebříčku byl Tomáš Hlaváček nominován na krajské
přebory staršího žactva do Pelhř imova, zde se probojoval do
čtvrtfinále. Tenisté uspořádají ve dnech 18.-20.července 1998 32.
ročník lázeňského turnaje mužů. Tohoto turnaje se zúčastňují hráči z
oddílůa klubů ze všech regionů a má vždy dobrou úroveň.

Dne 5. září 1998 pořádá Klub českých turistů Bechyně 24. ročník
dálkového pochodu a cykloturistické jízdy malebným údolím řeky
Lužnice a potoka Židova Stroha "Bechyňská osma 1998". Trasy
pěší: 18, 25, 35, 50, 60 km. Trasy cyklo: 20 - 100 km (trasy jak pro
silniční, tak pro horská kola). Start ze "Stadionu" od 7,00 do 9,00
hod. Případné informace získáte na adrese: Petr Káďa Chaloupek,
5. května 779, 39165 Bechyně, telefon: 0361/961 220.

Kolobìžková GRAND PRIX
26. roèník kolobìžkového závodu bude 25. èervence
1998 - sobota.Program této kolobìžkové GRAND

PRIX bude uveden na plakátech.

Volejbal

Šachy

Kopaná

KPII - muži - skupinaB - 10. místo
okresní přebor - ženy - VKBechyně -1. Místo

Turnaj ve Veselí - účast 67šachistů -4. Janeček,5. Bernarth

I.A- skupina B- starší žáci - 3. místo
I.A- skupina B- mladší žáci - 11. místo
okresní přebor - muži - BechyněA - 6.místo
II. třída - dorost - 1. místo
III. třída -skupinaA-muži BechyněB- 9.místo

Kanoistický oddíl TJ Jiskra Bechyně
Již od konce března se naši členové zúčastňují soutěží ve sjezdu na
divoké vodě, ve vodním slalomu a také v rychlostní kanoistice. Mezi
soupeři se neztratili a dosáhli velmi pěkných výsledků. Zejména
Pavel Pazourek a Michal Háša prokázali velký vzestup výkonnosti.
V Písku P. Pazourek vyhrál hlavní kategorii, kajak jednotlivců mužů,
závodu memoriálu Vl. Treybala v rychlostní kanoistice na 10 km. M.
Háša taktéž vyhrál svoji kategorii v kajaku jednotlivců staršího
dorostu. Další soutěží byl 2. závod ČP (Českého poháru) ve sjezdu
na divoké vodě, který se konal v Rajštejně na Otavě. Zde, za účasti
nejlepších závodníků z celé ČR se P. Pazourek prosadil mezi
závodníky I. výkonnostní třídy a obsadil vynikající 15. místo.
Úspěchem skončila i naše účast na veřejných závodech ve vodním
slalomu asjezdu 8.-9. května ve Strakonicích. V závodech ve sjezdu
vyhráli P. Pazourek a M. Háša své kategorie v kajaku. Bratř i Z. a P.
Měšťanové vyhráli závod ve slalomu v kategorii C2 muži (kanoe
dvojic), M. Háša a J. Pazourek obsadili v této kategorii druhé místo.
V kategorii kajaků se M . Háša umístil na 3. příčce ve st. dorostu.
Hlavní část sezóny je však teprve před námi



1.7. - 19.7. 1998 / Kulturní dům , Klášterní kostel , sálek ZUŠ

Největší a nejvýznamnější kulturní a společenská událost města.

- Klášterní kostel
19.30 hodin -
Vstupné : 55,- Kč

- sálek ZUŠ
19.30 hodin - -housle, - klavír
Vstupné : č

- sálek ZUŠ
17.00 hodin - - Kremer ,
Izrael - klavír pro 4 ruce
Vstupné : 55,- Kč
19.30 hodin - kontrabas - klavír
Vstupné : 50,- Kč

- Kulturní dům
19.30 hodin -
Vstupné : 60,- Kč

- Klášterní kostel
19.30 hodin - soubor barokní hudby
Vstupné : 55,- Kč
21.00 hodin - - Stegemann - příčná flétna,

- klavír - sálek ZUŠ
Vstupné : 50,- Kč

- sálek ZUŠ
19.30 hodin - - vcello , - klavír
Vstupné : 50,- Kč

- Klášterní kostel
19.30 hodin -
Vstupné : 55,- Kč

- sálek ZUŠ
19.30 hodin -

- klavír
Vstupné : 55,- Kč

- Klášterní kostel
19.30 hodin - Flauto e corde”, -
příčná flétna / J. Nedvěd - kytara
Vstupné : 50,- Kč

- Kulturní dům
19.30 hodin -

- Kulturní dům
19.30 hodin -

- sálek ZUŠ
19.30 hodin- , , Polsko
Vstupné : 50,- Kč

16.45 hodin - sálek ZUŠ
Vstupné : 50,- Kč
19.30 hodin - - mezzosoprán,

- recitace, - varhany -Klášterní
kostel
Vstupné : 55,-Kč
20.45 hodin - klavír -sálek ZUŠ
Vstupné : 50,- Kč

- sálek ZUŠ
19.30 hodin -
Vstupné : 55,- Kč

16.45 hodin - klavír -sálek ZUŠ
Vstupné : 50,- Kč
19.30 hodin - zobcová flétna -
Klášterní kostel
Vstupné : 50,- Kč
20.45 hodin - klavír - sálek ZUŠ
Vstupné : 50,- Kč

XVII. Jihočeský hudební festival

Program:

kvarteto Rafael

Čeněk Pavlík Daniela Foltýnová

Abouva Babayoff Nima Pultorak -

Thomas Lom - , L. Čermáková

La Primavera Orchestra , USA

Trio Paradies -

Kateřina Izbická
L.Čermáková

Evžen Rattay L. Čermáková

Wihanovo kvarteto

Roland Daugareil , Francie - housle , Hana
Forsterová

“ Magdalena Tůmová - Bílková

závěrečný koncert účastníků kursu ČHS

koncert "Humor v hudbě" ČHS

Mezinár. klavírní festival Adam Wodnicki

Gregor Weichert , SRN ,

Sophia Grech , V. Británie Marie
Fišerová Jaroslav Vodrážka

Irina Edelstein , SRN -

DEN IZRAELE - Adam trio , Izrael

Zecharia Plavin , Izrael -

Peter Holtslag , Holandsko ,

Douglas Humpherys,USA -

středa 1.7. 1998

čtvrtek 2.7. 1998

pátek 3.7. 1998

sobota 4.7. 1998

neděle 5.7 1998

pondělí 6.7 1998

úterý 7.7. 1998

středa 8.7. 1998

čtvrtek 9.7. 1998

pátek 10.7. 1998

sobota 11.7. 1998

neděle 12.7. 1998

pondělí 13.7. 1998

úterý 14.7. 1998

středa 15.7. 1998

50,- K

čtvrtek 16.7.1998

pátek 17.7. 1998

sobota 18.7. 1998

24.pátek

19.30 hodin - - soubor barokní hudby -
Klášterní kostel
Vstupné: 55 Kč
20.45 hodin - - klavír - sálek ZUŠ
Vstupné : 50,- Kč

- sálek ZUŠ
16.45 hodin - , Finsko - klavír
Vstupné : 50,- Kč
19.30 hodin - ír
Vstupné : 50,- Kč

- sálek ZUŠ
19.30 hodin - , klavír
Vstupné : 50,- Kč

16.8. 1998 / Klášterní zahrada / 13.00 - 19.00 hodin
Vstup - děti : 30 Kč - dospělí: 60 Kč - Děti do 1 metru: zdarma

Pro milovníky dechové hudby, kteří si mohou již v dopoledních
hodinách poslechnout na náměstí TGM v Bechyni moravskou
kapelu Mladá muzika. V odpoledním programu se představí tyto
kapely: Rolnička, Podhoranka, Třeboňská dvanáctka, Studenská
kapela, Kamenička,Mladá muzika a Božejáci.

6.7. 1998 / Klášterní zahrada / 20.30 hodin / Vstupné: 20,- Kč

DS Lužnice hraje divadelní představení pro malé , větší i velké.
7.8. 1998 / Klášterní zahrada / 17.00 hodin / Vstupné : 30,- Kč

Divadlo Studna Hosín ( Jinak také Víťa Marčík)

17.7. - 26.7. 1998 / Sudoměřice u Bechyně

Seminář, který zásobuje Divadlo v trávě korálky a papopelníky,
letos bude zaměřen na výrobu patafyzických strojů.
20.7. - 26.7. 1998 / Klášterní zahrada a blízké okolí

Přímo navazuje na
Divadlo v trávě. Lektorem je Pavel Štourač.
24.7. - 9.8. 1998 / Kulturnídům

Mládež z Irska , Francie , Německa , Polska a ČR se bude
zabývat především divadlem , filmem a hudbou.
17.8. - 23.8. 1998 / Kulturní dům

Tibetská léčebná relaxace - metoda pro oživení těla i mysli.

24.7. - 26.7. 1998 / Klášterní zahrada a blízké okolí

Celonárodní, možná i mezinárodní divadelní přehlídka.

18.58 hodin / Kulturní dům - Klášterní zahrada ( KZ )
-

19.21 hodin / KZ

19.41 hodin / KZ

19.41 hodin / KZ

20.00 - 20.30 hodin / KZ

20.30 - 21.00 hodin / KZ

21.00-22.00

Florilegium, V.Británie

Stephan Möller, Rakousko

Folke Gräsbeck

Andreas Klein , USA - klav

R. Kvapil

Vodník Mařenka

Princ Bajaja

Keramický seminář

Seminář o vztahu divadla a prostoru.

První mezinárodnísetkání mládeže v Bechyni

KUM NYE

Divadlo v trávě

Program:

Continuo průvod na chůdách

Našinec Brůček - Slavnostní projev , odborná přednáška

Tatrmani - Odpálení kamenného pomníku trávy

Tatrmani - Popelčina nejmilejší hra

Mlýn Brno - Improvizace

Komorní studio Áčko Benešov
POSEL Z RÁJE - Hans Sachs

Divadlo Kvelb Praha
STARÁ POVĚST - Dominik Tesař

VII. Bechyňský festival dechových hudeb

PRO DÌTI

SEMINÁØE

DIVADLA A PØEHLÍDKY

BECHYŇSKÝKulturní dùm
U nádraží 602

391 65 Bechyně
tel: 0361-961338
fax: 0361-962033

e-mail: kdbech@mbox.vol.cz

ÈERVENEC 1998

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


(dokončení z předchozí strany)
22.00 - spícíosmička
Povídání s plnou pusou (trávy?)

10.00 - 11.30 hodin / KZ

11.30 - 12.40 hodin
Povídání s plnou pusou ( trávy ? )
12.40 - 14.00 hodin
OBĚD
14.00 - 16.00 hodin / Město

16.00 - 16.30 hodin / KZ

16.30 - 17.40 hodin

17.40 - 18.00 hodin / KZ

18.00 -18.50 hodin / KZ

18.50 19.30 hodin
VEČEŘE
19.30 - 19.55 hodin / KZ

20.00 - 20.50 hodin / KZ

20.50 - 22.00 hodin / KZ

22.00 hodin - 22.30 / KZ

22.30 hodin - spícíosmička
Popovídání s plnou pusou ( trávy )

28.7. - 30.7. 1998 / nádvoří bechyňského zámku
- N. Machiaveli

režie : Jiří Menzel
31.7. - 2.8. 1998 / nádvoří bechyňského zámku

- Eurípidés
režie : J. Kačer
8.7. 1998 / 21.30 hodin /Klášterní zahrada / Vstupné: 50,- Kč

1.8. 1998 / Kulturní dům

7.8. 1998 / Kulturní dům / 20.30 hodin / Vstupné: 60,- Kč
Taneční zábava.

29.8. 1998 / Kulturní dům
Velké diskošou radia Evropa 2.

18.7. 1998 / Sudoměřice u Bechyně

Použit
bude středný tristojan s jednou svislicí a jedním
závažím.
1.8. - 2.8. 1998 / Bechyně

Staročeská pouť , řemesla, rytířské turnaje a bitky .

11.6. - 9.7. 1998 / Výstavní síň KD / Vstupné : 5,- Kč

Putovní výstava obrazů - olejomalby.
12.7. - 19.7. 1998 / Výstavní síň KD / Vstupné : 5,- Kč

10.8. - 6.9. 1998 / Výstavní síň KD / Vstupné : 5,- Kč

25. Sobota

Válkovo kočovné divadlo
KOMEDIE O CHYTROSTI - Ivan Taller

Slavnostní vyhlášení nejlepších ze všech nejlepších

Divadlo Saně na kolech
CO ČERT NECHTĚL... - České národní pohádky

KDS Puchmajer
ETUDA

Torzo Hranice
ZAPOMEŇTE NA HÉROSTRATA - Grigorij Gorin

-

Mlýn Brno
ČERVENÁ KARKULKA

"Pappkarton" BRD
ČAS MEZI PSEM A VLKEM

Oblouk - Gymnázium Fr.Křižíka Plzeň
PíSNĚ LIDOVÉ NAMNOZE POHORŠLIVÉ

Veřejná prezentace práce seminaristů

Mandragora

Ifigenie v Aulidě

Cirkus Vitae - Divadlo Continuo

Velká prázdninová diskotéka

Vodovod -

Jižní noc -

Provedení důkazu výpočtu Prof.Dr.Ing.Z.W.FixleyeDrSc v
určení středu plochy Světa v Sudoměřicích na návsi.

Petr Vok v Bechyni

Zátiší

Jana Pivoňková - OBRAZY

KOLOBÌŽKOVÁ GRAND PRIX

TANEC

RÙZNÉ

VÝSTAVY

pa midi alfa g ama
pr orbi beta

Adresa

ODPOVĚĎ NA HÁDANKU

Jméno a věk

PRONÁJEM
Kulturní dùm Bechynì nabízí k dispozici pronájem

prostor o rozloze 65 m . Prostory jsou v pøízemí s
èelní prosklenou stìnou. Bližší informace v KD
Bechynì u vedoucího organizace p.Josefa Brùèka.

Telefon : 0361 - 962 033 nebo 961 338.

2

ZÁKLADNÍ KURS TANCE A
SPOLEÈENSKÉ VÝCHOVY

Od měsíce června probíhá
zápis do Základního kursu
tance a společenské výchovy.
Přihlášky a úhrada kursovného
v kanceláři KD Bechyně denně
od 8.00 hodin do 15.30 hodin
v pátek od 8.00 hodin do
13.00 hodin. Kursovné : 700,- Kč,
garde : 200,- Kč.

SOUTÌŽ
Zkuste uhodnout autora reprodukovaného obrázku.
Svůj typ na autora červencové a srpnové soutěže

odevzdejte do kanceláře KD nejpozději do
15.července 1998. Vylosovaný výherce obdrží věcnou

cenu. Jméno výherce a správnou odpověď se
dozvíte v Kulturním kalendáři na měsíc září.

Do červnové soutěže se přihlásila jedna soutěžící ,
která neodpověděla správně. Autor obrázku byl

Bedřich Feuerstein.



KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA ÈERVENEC 1998

2.čtvrtek , 3.pátek / 20.00 hodin / Vstupné : 30,- Kč / 116 minut

4. sobota / 20.00 hodin / Vstupné : 30,- Kč / 90 minut

5.neděle-20 hod./ 6.pondělí-15 a 20 hod./Vstupné:55,- Kč

7.úterý / 20.00 hodin / Vstupné: 33,- Kč / 103 minut

9.čtvrtek , 10.pátek / 20.00 hodin / Vstup: 31,- Kč / 104 min.

11.sobota , 12.neděle / 20.00 hodin / Vstup: 37,- Kč / 90 min

13.pondělí, 14.úterý / 20.00 hod. / Vstup: 30,- Kč / 119 min.

16.čtvrtek , 17.pátek / 20.00 hodin / Vstup: 39,- Kč / 118 min.

18.sobota / 20.00 hodin / Vstupné: 30,- Kč / 105 min.

19.neděle, 20.pondělí / 20.00 hod. / Vstup: 35,- Kč / 127 min.

21.úterý / 20.00 hodin / Vstupné: 30,- Kč / 88 minut

23.čtvrtek , 24.pátek / 20.00 hod. / Vstup: 35,- Kč / 115 min.

25.sobota, 26.neděle / 20.00 hod. / Vstup: 39,- Kč / 95 min.

27.pondělí, 28.úterý / 20.00 hod. / Vstup: 35,- Kč / 85 minut

30.čtvrtek , 31.pátek / 20.00 hod. / Vstup : 37,- Kč / 112 min.

ZÍTŘEK NIKDY NEUMÍRÁ

RUCE OD KRVE

TITANIC

101 DALMATINŮ

LÁSKA NA JEDNU NOC

PAN MAGOR

ŠAKAL

ŽIVOT - STAVBA POVOLENA

EXTRA ŽIVOT

HVĚZDNÁ PĚCHOTA

DO NAHA

DRTIVÝ DOPAD

MŮJ NEJMILEJŠÍ BAR

BEAN

PALMETTO

Slavný agent 007 opět v podání Pierce Brosnana.

Hvězda seriálu “Akta X” David Duchovny v drsném
thrilleru

Největší milostný příběh na pozadí nejproslulejší katastrofy
století. Nic na světě je nemohlo rozdělit...

101 živých dalmatinů - 101% perfektní zábavy. Glen
Closeová a 101 flekatých psů v hlavní roli.

Náhodnému fyzickému vzplanutí nevadí ani rozdílná barva
pleti, ale jak potom řešit problémy manželského

čtyřúhelníku? V hl. rolích Wesley Snipes a Nastasja Kinski.

Bláznivá střela ? Agent WC 40 ? Pan Magor !!! Ztřeštěná
komedie s populárním Lesliem Nielsenem.

Akční film s hvězdným hereckým triem - Bruce Willis ,
Richard Gere a Sidney Poitier

Ve velkém městě se doslova můžete srazit s láskou
svého života - nebo o ni přijít...

Únos , vydírání , loupež , sólový zpěv. Co všechno lidi
neudělají z lásky. Ewan McGregor a Cameron Diazová v

hlavních rolích neobvyklé love story režiséra Dannyho
Boyla , tvůrce slavného Trainspottingu.

Nepřítel , který nebere zajatce. Rozhodující bitva o existenci
lidstva začíná!

Bez práce. Bez peněz. Bez kalhot. S holým zadkem...
Rozverná komedie o partě nezaměstnaných chlapů.

Nebe a Země se střetnou - katastrofický film.

Příběh pro každého , kdo je ochoten dát si ještě jednu
rundu. Černá komedie o lidech , kteří nedokáží najít své

místo v životě , ale své místo u baru znají dokonale.

Největší filmová katastrofa. Ještě jste ho neviděli? Tak přijďte!

V takto špatném městě není potřeba být hodný. V hlavní
roli Woody Harrelson.

Ohlédnutí za 70. narozeninami
Bechyòské školy

Letos uplyne 70 let od dokonèení poslední velké pøestavby školy v
Libušinì ul. v Bechyni. O oslavách tohoto výroèí byla veøejnost
informována jak v kvìtnovémMìstském zpravodaji, tak v regionálním
tisku, pøedevším v Táborských listech. Tam už byla kladnì hodnocena
výstava k 70. výroèí školy, velmi pìknì a zasvìcenì pøipravená a
instalovaná v I.patøe a v pokroví školy. výstavamìla vernisáž 30.5. t.r.
a pro velký zájem veøejnosti byla prodloužena až do 20.6. Na této
výstavì bylo možno zakoupit i publikaci "70. let Základní školy,
Libušina 164, Bechynì", pøipravenou pracovníky školy v èele s p. uè.
Benešem. V této brožuøe je podrobnì popsána a fotografiemi
doložena historie školy od jejího vzniku po souèasnost. Další akcí v
rámci oslav bylo setkání bývalých a souèasných pracovníkù této školy.
O tomto setkání se chceme zmínit pøedevším. Uskuteènilo se v sobotu
6.6. ve 14 hod. v jídelnì školy a bylo velmi milé a srdeèné. ¨Sešli se tu
bývalí a souèasní uèitelé i správní zamìstnanci. Vìkové rozpìtí
pøítomných bylo témìø šest desetiletí - tìm nejmladším bylo nìco pøes
dvacet, nejstarším kolem osmdesáti let. Pøesto si všichni bájeènì
rozumìli, i když se mnozí nevidìli øadu let - bývali uèitelé pøijeli z
rùzných míst naší vlasti. Po úvodním vzájemném vítání a poznávání
zahájil program p. øeditel Ingr pøivítáním všech pøítomných a
slavnostním pøípitkem. Následovalo vystoupení pìveckého dìtského
sboru pod vedením pí. uè. Vouské, které pøítomní odmìnili potleskem.
Potom byl èas na neformální rozhovory pøi chutném obèerstvení, které
pøipravili studenti I. roè. Integrované støední školy služeb a øemesel v
Táboøepod vedenímpí. uè. Fukové aPodrázské. Tito studenti pøipravili
velmi vkusnì upravený švédský stùl a obsluhovali u stolù. Od 16 hod.
pak si úèastníci setkání prohlédli školu a výstavu. Zasvìcenými
prùvodci jim byli p. øed. Ingr a p. uè. Beneš. Po této prohlídce byla
podávána káva se zákusky a pokraèovala srdeèná a neformální
zábava, pøi níž k poslechu i tanci vyhrávala hudba Kora. Trochu
zamrzela absence pøedstavitelù mìsta i okresu kteøí, aè pozváni,
nenašli si èas, aby toto setkání navšítili a dali tím najevo zájem o školu.
Dobrá nálada, srdeènost a upøímné potìšení ze setkání se starými
známými a staronovou školou, to byly pøevažující pocity ze setkání.
Dìkujeme proto všem, kteøí toto setkání pøipravili, pøedevším
souèasnému vedení a pracovníkùm školy, jejichž mnohamìsíèní úsílí
bylo korunováno úspìchem. Pøejeme jim mnoho sil do další práce pøi
výchovì a vzdìlávání nejmladší generace a škole pøejeme stále stejnì
nadšené a obìtavé pracovníky. Podìkování patøí i sponzorùm, kteøí
finanènì pøispìli na uspoøádání oslav: Micro-sensor s.r.o., Drogerie
pí. Sabová, Zahradnictví a Kvìtináøství Beneš, Stavební firma Slípka,
Hotel Jupiter, ABC Prachatice, Potraviny Hakr, Restaurace Na Rùžku,
Jika a.s. Bechynì aElektro Vlèek.

Alšova jihoèeská galerie
sbírka keramiky v Bechyni

Zámecký pivovar - výstavní èinnost
r.1998

Od tradic k novým formám – Mezinárodní
sympozia keramiky Bechynì 1966-1996

Porcelán – Vysoká škola
umìleckoprùmyslová

Elžbieta Grosseová – keramika

1.5. - 4.10. 1998

27.6. – 6.9. 1998

27.6. – 6.9. 1998

Otevøeno dennì
od 9.00 – 12.00 hod. a 14.30 – 17.00 hod.
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Øezníèková M., Pod Markem 478/I,
391 81 Veselí nad Lužnicí

Koupíme domek nebo byt
v Bechyni a okolí. Výměna

za byt v Praze možná.

02 - 6276861
večer

POZOR NA CUKR
Kdo si hlídá kalorie, mìl by vìdìt, kde si musí dát pozor na tzv.
skrytý cukr. ANANAS - královna tropického ovoce je
považována za potravinu obsahující enzymy, které pomáhají pøi
hubnutí. Ale pozor, jezte jen èerstvý ananas ! 225 g anansového
kompotu obsahuje asi 42 g cukru (odpovídá 14 kostkám).
Banány - díky vysokému obsahu draslíku jsou pro lidský
organismus pøínosem. Ale støednì velký banán má asi 42 g
ovocného cukru, tj 14 kostek øepného cukru. Také sušené
banány obsahují velké množství cukru. Sušené ovoce - milovníci
racionální výživy je pøidávají do müsli, jiní mlsají sušené plody
jako pøesnídavku, ale sušené ovovce je velká kalorická past.
Jedna sušená meruòka obsahuje tolik cukru jako 1 kostka.
Lékoøice - tady lze nebezpeèí vytušit, vždy� lékoøici se øíká sladké
døevo. Kus lékoøice nebo 5 malých lékoøicových pokroutek
obsahuje 3 g cukru (1 kostka). Keèup - v keèupu, který tolik milují
dìti, se skrývá spousta cukru! V láhvi s obsahem 300 ml je 68 g
cukru (v pøepoètu dokonce 38 kostek). Pøedevším dìtem
bychom ho mìli dopøávat co nejménì. Køupavé obèerstvení -
obiloviny s ovocem a mlékem ke snídani umožòují zdravý start
do nového dne. Nìkdy se konzumují jako pøesnídávka. Pøitom 2
až 3 lžíce (30 g) obsahují 5 kostek cukru (15 g). Hotové müsli -
bohužel jsou i ve zdravémmüsli obsaženy urèité kalorie ve formì
cukru.Na 1 porci (asi 125 g) je ho asi 20 g tj. 7 kostek.

POKRAÈOVÁNÍ ZÁKONA O OBCÍCH è. 410/1992 Sb.
V minulém èísle jsme informovali o právech a povinnostech zastupitelù. V tomto èísle se
vìnujeme právùmapovinnostem èlenù OBECNÍRADY.

§ 44
Obecní rada je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné pùsobnosti. Pøi výkonu
samostatnépùsobnosti odpovídá obecní rada obecnímu zastupitelstvu. Obecní radì nepøísluší
rozhodovat voblasti pøenesenépùsobnosti, s výjimkouvydání obecnì závazných vyhlášek.
(2) Funkci obecní rady plní
a) ve mìstechmìstská rada,
b) ve mìstì uvedeném v §3 radamìsta,
c) v mìstskémobvodu nebo mìstské èásti územnì èlenìného statutárního mìsta obvodní

nebomístní radav rozsahu ji svìøeném,
d) starosta v obci, kde se nevolí obecní rada.
(3) Obecní zastupitelstvo volí starostu, zástupcestarosty a radní z øad svých èlenù. Ztratí-li èlen
obecního zastupitelstvasvùjmandát, pøestává být i èlenemobecní rady.
(4) Obecní rada je tvoøena starostou, zástupcem (zástupci) starosty a dalšími radními. Poèet
èlenùobecní rady je lichý a èiní nejménì 5a nejvýše 13 èlenù, pøièemž nesmípøesahovat jednu
tøet inu poètu èlenù zastupitelstva. Obecní rada se nevolí v obcích, v obvodech mìst a
mìstských èástech uvedených v § 3, kde obecní (obvodní, místní) zastupitelstvo má ménì než
15 èlenù.
(5) Jestliže je starosta nebo zástupce starosty odvolán z funkce nebo na tuto funkci rezignoval,
pøestává být i èlenem obecní rady.
(6) Obecní rada se schází ke schùzím podle potøeby, její schùze jsou neveøejné. Usnáší se
vìtšinou hlasù všech svých èlenù.

§ 45 - Obecní rada
a) zabezpeèujehospodaøení obce podle schváleného rozpoètu,
b) plní vùèi právnickým osobám a zaøizením založeným nebo zøízeným obecním

zastupitelstvem úkoly zakladatele a zøizovatelepodle zvláštníchpøedpisù,
c) projednává a øeší návrhy, pøipomínky a podnìty pøedložené jí èleny obecního

zastupitelstva, komisemi nebo obèany obce,
d) zøi zuje a zrušuje komise, odbory obecního úøadu, jmenuje a odvolává z funkce pøedsedy

a èleny komisí a na návrh tajemníkaobecníhoúøadu jmenuje a odvolává vedoucí odborù
obecníhoúøadu,

e) zøi zujepodle potøebyodborné pracovní skupiny,
f) øídí èinnost komisí a obecního úøadu v oblasti samostatné pùsobnosti a ukládá jim

úkoly,
g) stanoví celkový poèet pracovníkù obecního úøadu,
h) jmenuje a odvolává tajemníka obecního úøadu (se souhlasem pøednosty okresního

úøadu ) a stanoví jehoplat podle zvláštních pøedpisù),
i) pøezkoumává na základì podnìtù opatøení pøijatá komisemi a odbory obecního úøadu v

otázkách samostatné pùsobnosti,
j) kontroluje èinnost orgánù, které zøídila,
k) prohlašujenáhradníkaza èlena obecního zastupitelstva nauprázdnìnýmandát, ),
l) vydává obecnì závazné vyhlášky v pøenesené pùsobnosti a v nutných a neodkladných

pøípadech též obecnì závazné vyhlášky ve vìcech samostatné pùsobnosti, obecnì
závazná vyhláškav samostatné pùsobnosti však pozbude platnosti, nebude-li schválena
na nejbližším zasedáníobecního zastupitelstva,

m) pøijímá petice a zabezpeèuje jejichprojednání avyøízení,
n) stanoví plat starostovi a jehozástupci podle zvláštních pøedpisù,
o) rozhodujeo organizaèní struktuøe obecního úøadu a na návrh tajemníka obecního úøadu

o platech vedoucích odborù obecního úøadu, není-li tato funkce zøízena, stanoví platy
všempracovníkùmobecníhoúøadupodle zvláštníchpøedpisù,

3k

3a

p) zabezpeèuje øešení ostatních otázek spadajících do samostatné pùsobnosti obce, pokud
nejsou vyhrazenyobecnímu zastupitelstvu.

§ 46
Obecní rada je oprávnìna pøi zabezpeèování místních záležitostí veøejného poøádku v obci ukládat
úkoly útvaru Policie Èeské republiky, ) pokud není schopna je zajistit vlastními silami a prostøedky.
Úkoly útvaru Policie Èeské republiky mùže ukládat jen prostøednictvím pøíslušného vrchního
inspektora.
§ 47
(1) Dojde-li vdùsledku živelní pohromy nebo jinémimoøádné události k ohroženíhospodáøského

nebo veøejného života v obci, mùže obecní rada uložit právnickým osobám povinnost
poskytnout osobní a vìcnou pomoc pøi odstraòování následkù této události, nestanoví-li
zvláštní zákon jinak. Hrozí-l i nebezpeèí z prodlení , mùže takuèinit starosta, o svýchopatøeních
bezodkladnì informujeobecní radu.

(2) Právnické osobì, která poskytla osobní a vìcnou pomoc, náleží náhrada úèelnì vynaložených
nákladù a náhrada úèelnì vynaložených nákladù a náhrada škody vzniklé pøi poskytování
pomoci. Právo na náhradu nákladù mùže oprávnìná právnická osoba uplatnit do tøí mìsícù
ode dne, kdy je zjist ila nejpozdìji do dvou let po jejich vzniku. právo na náhradu nákladù se
uplatòujeuobecní rady, která povinnost uložila.

(3) Nesplní-li právnická osoba vestanovené lhùtì bez vážnéhodùvoduuloženou povinnost, mùže
jí obecní rada uložit pokutu do 200 000 Kè. Nebyla-li u ložená povinnost splnìna ani v novì
stanovené lhùtì,mùžeobecní rada uložit pokutuopìtovnì.

§ 48
(1) Právnické osobì a podnikateli, ) kteøí neudržují èistotu a poøádek na jimi užívaném pozemku

nebo jiné nemovitosti, èi jinak naruší vzhled nebo životní prostøedí obce, mùže obecní rada
uložit pokutu do50000Kè.

(2) Právnické osobì a podnikateli, ) kteøí zneèistí veøejné prostranství, naruší životní prostøedí
obce nebo odloží vìcimimo vyhrazenámísta,mùžeobecní rada uložit pokutu do100 000Kè.

§ 49
Zrušen

§ 50
Právnické osobì a podnikateli, ) který pø i výkonu podnikatelské èinnosti poruší obecnì závaznou
vyhlášku,mùžeobecní rada uložit pokutudo100 000Kè.

§ 51
(1) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy došlo k nesplnìní povinnosti uložené podle §

47 nebo k jednání uvedeným v § 48 a 50. Pokutu nelze uložit, jestliže zvláštní pøedpis stanoví
za takovénesplnìní nebo porušení povinnosti jinousankci.

(2) Uložení pokuty nezbavuje právní subjekty uvedené v pøedchozích ustanoveních povinnosti
odstranit závadný stav ve stanovené lhùtì. Pokud tak neuèiní, mùže tak uèin it obec sama na
jejich náklady, pøípadnìuložit opakovanì pokutu.

(3) Výnos pokut je pøíjmemobce.
§ 51a

Obecní radamùže svìøit pøíslušnémuodboruobecníhoúøadu zcelanebo zèásti pùsobnosti uvedené v
§47odst. 3, § 48a 50.
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