BECHYŇSKÝ

MÌSTSKÝ ZPRAVODAJ

ØÍJEN 2005

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS:
starosta odpovídá

Trhovci uvádìjí, že pronájem míst na námìstí je neúmìrnì vysoký.
Pronájem míst pro prodej na námìstí TGM je øešený obecnì závaznou
vyhláškou mìsta Bechynì è. 6/2003 o místních poplatcích, která nabyla
úèinnosti1. ledna 2004.
Podle této vyhlášky je sazba poplatku za každý (i zapoèatý) m2 užívaného
veøejného prostranství a každý (i zapoèatý) den 50,- Kè.
Podle mého názoru se v žádném pøípadì nejedná o pronájem neúmìrnì
vysoký.
V souvislosti s pøipravovanou rekonstrukcí námìstí se budeme muset
zamyslet i nad tím, zda trhy na námìstí budou, èi zajistíme pro tržnici jiné
místo.
Proè je historické jádro mìsta (Klášterní a Široká ulice) v dezolátním stavu?
Kdyje možné èekat nápravu?
Námìstí a pøilehlé ulice jsou skuteènì ve velice špatném stavu. Jednak je to
dáno dìdictvím minulosti a nedostateènou péèí o historická jádra mìst pøed
rokem 1989, jednak je to dáno nedostatkem finanèních prostøedkù mìsta. V
letošním roce jsme zadali zpracování projektu na celkovou rekonstrukci
námìstí, projekt bude hotov koncem kalendáøního roku a na jeho základì
budeme žádat o dotace. Zatím máme pouze ústní pøíslib finanèních prostøedkù
na opravu kanalizace, bude záležet na tom, jak budeme úspìšní pøi získávání
dotací na rekonstrukci povrchù. Je dùležité si v této souvislosti také uvìdomit,
že dotace na podobné akce nejsou ve výši 100%, ale že je vždy nutná finanèní
spoluúèast mìsta.
Proè ještì není otevøeno Mìstské muzeum?
Mìstské muzeum mìsto postupnì opravuje, v pøíštím roce bude nezbytné na
dokonèení jeho opravy investovat nejménì 3 mil. korun. Mìlo by se zde jednat
o závìreènou etapu oprav, po kterých by muzeum mìlo být otevøeno pro
veøejnost.
Proè nejsou zprovoznìny veøejné WC na parkovišti mezi Èechovou a
Libušinou ulicí?
Veøejné WC se díky naprosto nelogickému postupu nìkterých našich
spoluobèanù stávají pomalu naší noèní mùrou. Na posledním jednání bylo
dohodnuto, že bude zahájen zkušební provoz, po vydání pøíslušného
rozhodnutí stavebním úøadem se proti zkušebnímu provozu odvolal ten èlovìk,
který sám zkušební provoz navrhl a vyslovil s ním písemný souhlas. V
souèasné dobì stále ještì tuto záležitost øeší Krajský úøad Jihoèeského kraje v
Èeských Budìjovicích. Vìøím, že zdravý rozum zvítìzí a záchodky zprovoznìny
budou.
Obyvatele mìsta zajímá osud obchodního domu s potravinami, doèkáme
se?
Výstavba marketu je snad na dobré cestì. Stavební úøad vydal územní
rozhodnutí, to by mìlo (pokud se žádný z úèastníkù øízení neodvolá), nabýt
právní moci 1. øíjna 2005. Následnìby firma podala žádost o stavební povolení,
pokud by i v tomto pøípadì probìhlo vše bez komplikací, mìla by být podle
vyjádøení firmy ještì v letošním roce provedena úprava autobusového nádraží
a demolice objektu rodinného domu a v jarních mìsících roku 2006 by mìla být
postavenaprodejna, což pøedstavuje cca4 mìsíce stavebních prací.
Jak je to s úpravou míst v Bechyni, kde jsou problémy s kanalizací, nebo s
povrchemkomunikací?
Postupnì zaèínáme pøipravovat rozpoèet na rok 2006. Potøeba finanèních
prostøedkù na jednotlivé investièní akce je pomìrnì veliká, mìsto v žádném
pøípadì nemùže zajistit všechny opravy, rekonstrukce, apod. Víme, jaký je stav
komunikací ve mìstì, stav chodníkù, ve mìstì je na øadì míst nevyhovující
kanalizace, vodovod, je nutné investovat do oprav budov, potøebujeme
vybudovat inženýrské sítì v tzv. obytné zónì, abychom mohli prodávat
stavební parcely. Mìli bychom takézaèít scelkovou rekonstrukcí námìstí.
Velmi dobøe také víme o èástech Bechynì, kde si lidé ( a musím øíci právem)
stìžují navýše uvedené problémy, napø. sídl. 5.kvìtna, Fáberova ulice, Široká a
Klášterní ulice aøada dalších.
Samozøejmì se budeme snažit získat dotace, které by nám pomohly vyøešit

alespoò èást problémù, ale musíme si uvìdomit, že dotace nejsou
samospasitelné, protože ve vìtšinì pøípadù nepokryjí finanènì celou akci,
mìsto se musí na spolupodílet, a to nejèastìji do výše 50 % nákladù, což
nejsou èástky nijak malé.
Jaké další pøipomínky øešíte a jaké problémy jsou nyní nejvíce
diskutované?
Nechtìl bych se v této souvislosti zabývat znovu nedostatkem finanèních
prostøedkù, ale spíše bych se zamìøil na oblast vandalismu, rušení noèního
klidu a dalších „drobností“, které pøinášejí problémy jak obèanùm, tak i radnici.
Jedná se napø. o problémy s provozem Pivnice U Diblíka, v nìkterých
pøípadech i restaurace Protivínka, kde dochází díky hudebním produkcím k
rušení noèního klidu, na které si právem stìžují zde bydlící obèané. Bohužel
musím konstatovat, že øešení je velice složité, je to záležitost hygieny, která by
mìla zasáhnout. V této souvislosti bych chtìl také uvést na pravou míru
organizátorù hudební produkce na Protivínce 26. srpna 2005. Pouze jsem
konstatoval, že vzhledem k tomu, že neexistuje žádná oznamovací povinnost
podobných akcí a mìsto v žádném pøípadì nemá možnost tyto akce povolit èi
zakázat, nemùžeme nijak dopøedu zasáhnout, v žádném pøípadì jsem nedal
souhlas k organizování této akce, tato pravomoc mi nepøísluší.
Dále mì velmi trápí vandalismus v Bechyni, kdy jsou rozbíjeny odpadkové
koše, kontejnery na domovní odpad, lavièky, apod. Tyto záležitosti nejsem
schopen pochopit, kdybych mìl popsat své pocity, musel bych být pøíliš
kritický, pøíliš vulgární a pøíliš agresivní vùèi vandalùm.
Samostatnou kapitolou zùstává nièení dìtského høištì na sídlišti Na Libuši, kde
se snažíme vybudovat nìco, co by pomohlo maminkám s dìtmi smysluplnì
trávit volný èas a kdeod samého zaèátku dochází ke znaèným škodám.
Jsou to záležitosti, které nejsem schopný pochopit a které mì jakoby
pøesvìdèují o tom, že nemá smysl se do nièeho pouštìt, nìco vylepšovat,
cokoliv øešit. Jsem ale optimista a vìøím, že se i tìmto blbùm (laskavý ètenáø mi
jistì promine tento výraz, jsem pøesvìdèen, že je pøíliš jemný a že nevystihuje
pøesnì povahu a vlastnosti uvedených vandalù) jednou rozsvítí, že procitnou a
pochopí, že neubližují jenom mìstu a jeho obyvatelùm, ale i sobì a že
vandalismus se stane pouhou kapitolou v historii Bechynì.
V poslední øadì bych se chtìl ohradit proti tvrzení, které v Bechyni kdosi
vymyslel. Je to tvrzení o tom, že se „ztratilo“ 15. mil. na stavbu tìlocvièny u
Základní školy v Libušinì ulici. Tyto finanèní prostøedky se nemohly ztratit,
protože jsme ještì žádné finance na uvedenou stavbu nezískali. Žádost o dotaci
jsme obnovili v letošním roce a kontaktujeme všechny, kteøí by nám v této
záležitosti mohli pomoci. Vìøím, že se v pøíštím roce výstavba tìlocvièny
uskuteèní.
Jaroslav Matìjka

Kalendáø akcí na rok 2006
Mìsto Bechynì ve spolupráci s Kulturním domem pøipravuje pro rok
2006 kalendáø kulturních, sportovních a ostatních spoleèenských
akcí. V této souvislosti vyzýváme všechny poøadatele o pøedání
základních údajù o tìchto akcích (datum konání, název akce, místo
k o ná n í , k o n t a k t ) . M a t e r i á l y p os í l e j t e n a e - m ai l
propagace@kulturnidum.cz , nebo na adresu Kulturní dùm Bechynì,
U Nádraží 602, 391 65 Bechynì.Uzávìrka kalendáøe je 1.11.2005.
Dìkujeme za spolupráci.

Sbírka vìcí pro chudé
Podzimní sbírka probìhne v sobotu 22. øíjna od 9.00 do 17.00 v nedìli 23.
øíjna od 10.00 do 13.00 hod. na obvyklém místì na konci nádraží. Bližší
informace budou na letácích a plakátech a na telefonnímèísle 737 709 047.

Prestižní bechyňská časovka
Automobilový závod silnièních automobilù na trase Bechynì - Hvožïany - Bechynì se
uskuteèní 15.10.2005. Start závodu je plánován na 13 hodin. Souèástí akce bude
pøedvádìní a testovací jízdy nových vozù.

MEDAILON
Lenner František starší

(20.1.1827 Lochovice - 14.6.1911 Bechyně)
Jde o osobnost, která má velkou
zásluhu o bechyňské kamnářství.
Kamnářství se vyučil v závodě
J.Dvořáka v Protivíně, kde pak
pracoval i jako dělník. V roce 1855
se přestěhoval do Bechyně,
koupil si v Libušině třídě domek
čp. 31/I. a tam založil kamnářskou
dílnu. Roku 1873 přijal místo
dílovedoucího v nově se zřizující
továrně velkostatk áře Paara
(nejdříve jen hrnčířská dílna,
později rozšířená na továrnu na
kamna, dlaždice, kameninové
trouby aj.) v Bechyni. Tento post
z as t á va l
p o n ě ko l i k l e t ,
spolupracoval s ing. Netschem,
ale pro neshody podnik opustil a
po svém odchodu kamnářskou
živnost znovu obnovil. Nově založená Státní odborná škola
keramická vypalovala své první výrobky v jeho dílně. V roce 1899
předal tuto živnost svému synuAntonínovi, který ji vedl do roku 1913.
František Lenner vyráběl hlavně tahová kamna, která si pod názvem
„Lennerovky“ získala vynikající pověst nejen kvalitou a výhřevností,
ale i vzhledem. S nimi se setkávali občané v městských bytech a s
jeho napodobeninami starých krbů i na zámcích (Hluboká, Třeboň,
Protivín, Roudnice, Bechyně, Stádlec aj.).Vynikaly perfektně
členěnou architekturou ohniště i střední tahové části, byly zakončeny
římsou s nástavcem v bohaté modelaci. Architektonické dělení
přikrašlovaly tažené profilované pásky, které byly skládány v různých
obměnách a sestavách v ladné rámce kolem slaboučkých ozdob z
forem (cirátů). Vyžadovalo to velkou zručnost s půvabem ruční práce.
Ke zvýšení malebnosti byla kamna tupována houbou modrou barvou,
ozdoby byly ponechány v bílé engobě a tím byly odlišeny od podkladu.
Štěp kamen byl červenožlutý a připravoval se míšením radětické hlíny
nad obecní cihelnou s vrchním radětickým mastníkem u Pouště a
„oprašitou“ hlínou senožatskou.

Lenner František mladší

Kamna "Lennerovky"

Škoda, že mnohá tato kamna vzala za své při modernizaci našich
domácností. Mnozí z nás by je nyní rádi viděli ve svém interiéru.
Podle uvedených pramenů zpracovala - ap-

Použitá literatura:
Barta,Rudolf,Doc.Dr.Ing.: Bechyně. Zvláštní otisk z časopisu
„Stavivo“, roč. 1934, čís. 15 17. Praha, 1934.
Časopis Lázně Bechyně, čís 7/červen 1932.
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(2.10.1856 Bechyně - 27.11.1929 Bechyně)
J eho syn , František Lenner
mlad ší, byl je ho důst ojným
p o k r a č o v a t e l e m .
Narodil se 2.října 1856 v Bechyni.
Po absolvování 1.třídy reálného
gymnázia ve Vodňanech se vyučil
kamnářství u svého otce, který byl
opravdu známý kamnářský mistr v
c elýc h již ních Čec hách . Po
vyučení pracoval jako dělník u
otce, tehdy dílovedoucího v
továrně knížete Paara v Bechyni.
Pak pracoval u J. Eckla ve Vídni a
jako první dělník ve vídeňské firmě
F.Diebla, kde se specializoval na
kopie a výrobu staroněmeckých
kamen. V roce 1881 přijal místo
prvního dělníka v nové továrně na
kamna bratří Kohnů v Brně. Roku
1883 si zařídil vlastní kamnářský
závod v Táboře (i když mu bylo nabízeno místo ve Vídni), který vedl
do 1. listopadu 1885. Tehdy byl povolán na místo dílovedoucího pro
kamnářství na odbornou školu keramickou v Bechyni. Od r. 1901
obdržel titul učitele, v roce 1924 odešel do výslužby. Zemřel
27.listopadu 1929 v Bechyni.
Učitel Lenner podnikl mnohé studijní cesty: do Drážďan,Míšně,
Berlína, Paříže. Pro světovou výstavu v Paříži r. 1900 zhotovil a tam
také postavil v „Chateau Tyrolien“ dvoje kamna : pozdní gotická
(Reiffeenstienská) a modrá majoliková (Velthurnská).
Známá je kopie gotických kamen ze zámku Hohensalzburg z roku
1501, kterou zhotovil v letech 1890-1894 za spolupráce prof.
A.Haškovce (glazury).
Mnohé větší i drobnější práce krášlí a dokumentují jeho dovednost v
zámcích (Zvíkov, Orlík, Stádlec, Vrchlabí aj.).

75 let

Navrátil Rudolf
Labohá Hedvika
Lálová Marie
Šídlová Marie
Cíchová Vlasta
Chaloupek Josef, Kadlecová Marie, Kubíková Libuše,
Písačková Věra
Vlk Miroslav
Kodad Jan
Fuchmann Josef, Ing. Svoboda Miroslav,
Vávrová Marta
Poseděl František, Senteši Milan
Cikánková Jarmila, Hladký Stanislav,
Marková Věra, Procházková Marta,
Turková Ludmila, Vaníčková Božena,
Výrutová Božena
Šestáková Hana, Šlechta Zdeněk, Šupálek Jan

Zlatá svatba
50 let společného života oslavili 1. září 2005 manželé Juraj a
Marie Kojnokovi.
GRATULUJEME

Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

Vítání obèánkù

Dne 20. září 2005 byli přivítáni starostou města Bechyně tito noví
občánci: Bluďovská Vendula, Hlas Jiří, Hrádek Aleš, Hruška Pavel,
Jílková Nikola, Jurigová Aneta, Kočová Kateřina, Kořínek David,
Koudelková Klára, Kuthan Tomáš, Niederhafner Tobiáš, Řezáč Matěj,
Zavadilová Ema, Zemanová Iveta.

MEZINÁRODNÍ ÚSPÌCH BECHYÒSKÝCH DIABETIKÙ
Deset èlenù bechyòské organizace Svazu diabetikù ÈR se úèastnilo mezinárodních
závodù v plavání a chùzi ve vodì, které se konaly 3.9. v Karviné. Èlenové karvinské
organizace nás pøijali velmi pøátelsky a vzornì se o nás postarali. Závodù se úèastnily
zástupci všech vìkových kategoriích od dìtí ZŠ až po seniory. Slavnostní vyhodnocení
probìhlo s hudbou a pohoštìním. Získali jsme 1 zlatou, 2 støíbrné a 1 bronzovou medaili.
Vyplatilo se nám pravidelné nìkolikaleté cvièení pod vedením paní Mgr. Z. Vlkové,
plavání pøi rekondicích ve sport. Støedisku Mozolov, v lázních Tøeboò a poslednídobou i v
bechyòských lázních.
Další den jsme se úèastnili zájezdu do polského historického mìsta Krakova. V den
odjezdu nás pøijal primátor mìsta Karviná ve svém úøadu. Pøedali jsme také knihy o
Bechyni, dar našeho mìstského úøadu našim karvinským, polským a slovenským
pøátelùm. Pro pøíští rok jsme pozváni do slovenské Nitry. Tyto akce jsou dùkazem, že i v
seniorském vìku je možné žít aktivnì, bavit se, pìstovat pøátelství a tím se starat o své
duševní i tìlesné zdraví.
DIA CLUB BECHYNÌ

Vernisáž 3. října / 17.00 hod. / Galerie U Hrocha
Přijměte pozvání na naprosto unikátní výstavu hydrokinetických fontán akademického sochaře Františka Svátka,
který vystavuje od roku 1998 v Itálii, USA, Japonsku,
Švýcarsku, Německu a ČR.
Pro laika naprosto nepochopitelná souhra fyzikálních zákonů
spojená s dokonalým řemeslným zpracováním dokáže jako
živá voda probudit nehybný kámen a vyzvat jej k fascinujícímu
tanci.
V křehkých kolážích Barbory
Blahutové dojdeme poznání,
ž e s ama přírod a nabíz í
výtvarné prostředky tomu, kdo
umí vidě t prosto u krásu
detailů kolem sebe. A Barbora
Blahutová je nejen vidí, ale
dokáže je spojit v nový a sroVýstava potrvá do 30. 11.
zumitelný celek.

Čtvrtek 20. - neděle 23. října / Prostory Kulturního domu
V rámci přehlídky máte možnost shlédnout představení:
HOP-HOP, ZUŠ Ostrov : JAKO NA MOLU, VEČERNÍ MÁJ
KŘÍŽALY, ZUŠ Klatovy :
KAM VEDE TA CESTA?
KŠANDY I., CVČ Lužánky Brno:
STRAŠIDLO
PAN CHICITOS
,
ZUŠ Žerotín Olomouc:
Omnis lucem suam habet
Divadelní studio ČASUMÁLO
,
Klub Klamovka, Praha 5:
SEKÁČ
Skupina Scénického tance a pohybového divadla Iluze
Kopřivnice:
VZTAHY, VZTAHY, VZTAHY
Lannovka České Budějovice:
SESTRY
Inspirativní představení: semestrální práce studentů JAMU:
KONEC HRY

Úterý 18. října/19.00/Velký sál/Vstupné: 180,-160,-130,-Kč

GALERIE JE OTEVŘENA DENNĚ

Pondělí - pátek 15 - 17 hod., sobota - neděle 14 - 17 hod.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Čtvrtek 13. října / Malý sál / 19.00 hod. / Vstupné: 50,- Kč
Indie slovem, obrazem i vůněmi.
MUDr. Michaela Klos každoročně tráví tři měsíce cestováním
a studiem v Indii.
Vyprávění o zážitcích zeměpisných i spirituálních je obsahem
přednášek s vůní, příchutí i obrázkovým doprovodem, které
svou atmosférou velmi příjemně působí na posluchače.

Předprodej

v Galerii U Hrocha

Skvělou absurdní komedii, ve které zní brilantní český jazyk,
můžeme zařadit do přihrádky moudrého divadelního humoru
vedle počinů Miroslava Horníčka, M. Lasici & J. Satínského,
Z. Svěráka & L. Smoljaka či B. Polívky.

Sobota 29.října / 21.00, vstup od 20.00 hod./ Velký sál KD

Neděle 16. října / Klubovna KD / od 9.00 / Kurzovné 250,-Kč
děti 150,-Kč včetně materiálu
Materiál na zhotovení vitráží bude k dispozici u lektora kurzu.
Přihlášky v kanceláři Kulturního domu nebo na e-mailu:
program@kulturnidum.cz Uzávěrka přihlášek 10. října

Sobota 15. října / 15.00 hod. / Malý sál / Vstupné: 25,- Kč
Pohádka o tom, jak lesní vílu potrestala kouzelná babička
a paní vodníková nabourala do vrby a jak se na konec spolu
skamrádily. Pohádku nastudovala divadelní společnost
Okýnko.

Z neopunku vzešlá kapela, které nikdy nechyběl vtip a nadhled. Našláplou punkrockovou muziku protkávají neuvěřitelně
zábavné texty zprostředkované frontmanem kapely.
Jako speciální host vystoupí ouvalská skupina Medvěd 009
s Vaškem Bláhou (D.Bill) MÁTE SE NA CO TĚŠIT !!! SKVĚLÝ
ZVUK I SVĚTELNÝ PARK. POZOR, VEČER POKRAČUJE
OPĚT DISCOROCKOTÉKOU !!!
Program je doplněn o „kousky“ z nového platinového CD
RITERO XAPERLE BAX.
V předprodeji 130 ,- Kč.
Na místě: 150,- Kč
Stánek Ondřejovi Libušina ulice a KD Galerie U hrocha
Připravujeme:12.11. Wohnout, 26.11. J.A.R.,17.12. Tři sestry

Sobota 26. listopadu / 10.00 hod./ Velký sál/ Vstupné 95,Předprodej v Galerii U Hrocha od 10. října

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

PRODEJ VOLNÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK

Program regenerace městské památkové
zóny na rok 2006

obálkovou metodou

Ministerstvo kultury ÈR pøipravuje program regenerace mìstských
památkových zón a mìstských památkových rezervací na rok 2006.
Z tohoto programu mohou vlastníci nemovitých kulturních památek
pøíp. movitých kulturních památek pevnì spojených se stavbou a
nacházejících se na území mìstské památkové zóny nebo mìstské
památkové rezervace získat dotaci na obnovu. Pøíspìvky
poskytované z tohoto programu jsou pøísnì úèelové, mohou být
použity jen na úhradu prací zabezpeèujících uchování souhrnné
památkové hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizaci a jiné
úpravy provádìné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investièní
povahy. V Bechyni je prohlášena mìstská památková zóna, která
zahrnuje námìstí T.G.Masaryka a pøilehlé ulice, Køižíkovu vilovou
ètvr a Záøeèí. Do mapy mìstské památkové zóny s vyznaèením
objektù, které jsou vyhlášeny jako kulturní památky je možné
nahlédnout na investièním odboru MìÚ v Bechyni. Na tomto odboru
je možné si také vyzvednout úplné znìní zásad Ministerstva kultury
ÈR pro užití a alokaci státní finanèní podpory v Programu regenerace
MPR a MPZ. Žádosti o dotaci na rok 2006 se pøijímají do 30.10.
2005 na investièním odboru. K žádosti musí být pøiloženo:
- závazné stanovisko úøadu obce s rozšíøenou pùsobností tzn. MìÚ
Tábor, referát regionálního rozvoje
- doklad osvìdèující vlastnické právo ke kulturní památce tzn. výpis
z katastru nemovitostí, který není starší než 6 mìsícù
- pokud nejste vlastníkem nebo jediným vlastníkem nemovitosti,
plnou moc od vlastníka nebo spoluvlastníka, že mùžete vykonávat
veškeré úkony spojené s obnovou dané kulturní památky
- stavební povolení, pøíp. ohlášení vydané MìÚ Bechynì, odbor
výstavby a ŽP
- fotodokumentace souèasného stavu kulturní památky nebo jejích
èástí podle rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o dotaci
- položkový rozpoèet na obnovu té èásti kulturní památky, na
kterou se žádá o dotaci
Všechny doklady musí originály nebo ovìøené kopie.

Krátce z jednání zastupitelstva
7. 9. 2005
-

-

-

-

schválen společný postup Města Bechyně a firmy TAPROS Tábor
a.s. v záležitosti zainvestování pozemků města v obytné zóně v
lokalitě "U studen" a v jejich následném prodeji na stavbu
rodinných domků. O konkrétních podmínkách smlouvy bude
jednat Rada města na jednání rozšířené o členy ZM.
schválen prodej bytové jednotky o velikosti 2+1, za kupní cenu
202.500,-Kč. Prodej byl uskutečněn obálkovou metodou.
schválena změna Pravidel pro pronajímání městských bytů a
změnu Pravidel pro pronajímání bytů v domě s pečovatelskou
službou. Změna spočívá ve sladění těchto pravidel s pravidly EU.
schválena obecně závaznou vyhlášku č.2/2005, kterou se mění
obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 6/2003, ve
znění obecně závazných vyhlášek č. 1/2004 a 2/2004. Předmětem
změny je změna poplatku za užívání veřejného prostranství k
vyhrazení trvalého parkovacího místa. Roční poplatek pro jeden
osobní automobil fyzické osoby je stanoven na 2.400,-Kč, pro
právnické a fyz.osoby podnikatele na 3.600,- Kč, pro nákladní
automobil na 4.800,-Kč. K navýšení dochází z důvodu nutnosti
zajištění jednotného dopravního značení vyhrazených parkovišť.
Nově již proto bude toto značení zabezpečeno na náklady města.
schválen záměr prodeje jedné id. poloviny: domu čp. 8 Bílý Zvon
na stp.č. 41, stp.č. 41 o výměře 1556 m2 a zahrady č.par. 42 o
výměře 230 m2, v k.ú.Bechyně.
schváleny další prodeje částí pozemků jejich dlouhodobým
uživatelům ve Hvožďanech. Těmito prodeji dochází postupně k
vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům města.¨
dále zastupitelstvo projednalo některé majetkové záležitosti (např.
žádosti o prodeje pozemků a jejich směny, bezúplatný převod
pozemků a záměry prodeje pozemků). S ohledem na množství
těchto usnesení odkazujeme na úřední desku MěÚ, kde je možné
se seznámit s úplným zněním těchto usnesení.
zastupitelstvo přijalo celou řadu rozpočtových opatření. I v tomto
případě, ze stejného důvodu jako v předešlém případě, pouze
odkazujeme na zveřejnění na úřední desce, kde lze najít i všechna
ostatní usnesení v úplném znění.
(fs)

Město Bechyně nabízí k odprodeji následující volné bytové jednotky:
bytovou jednotku č. 911/15 v Písecké ulici, dům čp. 911,
5. nadzemní podlaží, byt 2+0.
1. pokoj s kuch. koutem 20,18 m2
2.pokoj
9,66 m2
předsíň
9,94 m2
2
koupelna
2,19 m
WC
1,06 m2
CELKEM
43,03 m2
sklep - kóje (nezapočítává se do podlahové plochy jednotky) 2,66 m2.
K bytové jednotce přináleží podíl na společných částech domu a
stavebním pozemku parc. č. st. 932/26 o výměře 391 m2 a činí
4303/100496. Odhadní cena: 231.320,- Kč (slovy: dvě-stě-třicetjedna-tisíc- tři-sta-dvacet-korun-českých).
bytovou jednotku č. 165/15 v Libušině ulici, dům čp. 165,
5. nadzemní podlaží, byt 1+1.
kuchyně
11,63 m2
2
pokoj
20,44 m
2
předsíň
7,71 m
koupelna
1,98 m2
WC
0,94 m2
2
CELKEM
42,70 m
2
sklep - kóje (nezapočítává se do podlahové plochy jednotky) 1,58m
K bytové jednotce přináleží podíl na společných částech domu a
stavebním pozemku parc. č. st. 990/25 o výměře 317 m2 a činí
4270/104851. Odhadní cena: 166.007,-Kč.
bytovou jednotku číslo 208/11 v Libušině ulici, dům čp. 208,
5. nadzemní podlaží, byt 2+1.
2
kuchyně
4,55 m
1.pokoj
15,88 m2
2
2. pokoj
15,88 m
předsíň
5,50 m2
2
koupelna + WC
3,40 m
sklepa
3,50 m2
2
CELKEM
48,50 m
balkón (nezapočítává se do podlahové plochy jednotky) 2,65 m2
K bytové jednotce přináleží podíl na společných částech domu a
2
stavebním pozemku parc. č. st. 1013/1 o výměře 202m a
2
parc.č.st.1013/2 o výměře 202m a činí 4850/129930. Odhadní cena:
136.461,- Kč.
Prohlídka uvedených bytových jednotek je možná po předchozí
telefonické dohodě na tel. 381 213 383 nebo 381 213 382. Zájemci
mohou své nabídky podávat na podatelnu Městského úřadu v
Bechyni na formuláři, který je na podatelně k dispozici, a to ve lhůtě
nejpozději do pondělí 31. října 2005 do 11 hod. Nabídka musí být v
zapečetěné nebo dobře zalepené obálce s výrazným označením
"PRODEJ JEDNOTKY Č. ... NEOTVÍRAT". Bližší podmínky pro účast
v soutěži o prodeji jednotky stanoví "Pravidla Města Bechyně pro
prodej volných a nebytových jednotek". Informace o prodeji na tel. 381
211 071 (JUDr. Hrušková) nebo 381 213 911 (pí. Křížová).

Cvičební hodiny TJ Jiskry Bechyně - odbor SPV

Keramická škola :
Pondělí: 17,30-19,00
sport.gymn.žactvo
Úterý:
18,30-20,00
volejbal
Středa: 17,30-19,00
žáci
Čtvrtek: 16,30-17,30
předškolní děti (od 3,5 roku)
17,30-19,00
sport.gymn.žactvo
19,00-20,00
zdravot. tělocvik ženy
20,00-21,30
volejbal
Pátek (18,30-20,00), sobota (19,00-21,00)
volejbal
Ve středu se nekoná cvičeni zdravotní gymnastiky pro ženy.

Základní škola – Školní ul.:
Pondělí : 17,15-18,30 mladší žákyně
18,30-20,00 žactvo
20,00-21,30 rytmic.gymn.ženy
Středa : 20,00-21,30 malá kopaná muži
Čtvrtek : 18,00-19,30 volejbal ženy, 19,30-21,00 volejbal muži
Základní škola – Libušina ul.
Úterý, čtvrtek a sobota :
19,00-21,00
taiči
Středa: 19,00-21,00
rytmic.gymn.ženy
Stadion :
Pondělí: 17,30-19,00
florbal

Ze školních lavic ve Školní ulici
Prázdniny utekly jako voda, je tady záøí a zaèátek
nového školního roku. Dveøe školy se slavnostnì
otevøely pro 18 prvòáèkù. Ty do lavic tøídy odvedli
naši nejstarší žáci devátého roèníku. Na cestu jim
vyhrávaly veselé písnièky J.Uhlíøe a pøivítat je pøišel
nejen panøeditel,ale i starosta mìsta.
I na starší žáky èekalo nìkolik novinek.Mezi nejvìtší
patøí zøízení informaèního centra školy. Je umístìno
ve školní družinì a vybaveno novým nábytkem,
è ty ø m i p o èí t a èi s n e om e z en ý m
pøipojením na internet, videem a televizí. Žáci jej mohou navštìvovat pøed zaèátkem
vyuèování,bìhempolední pøestávky i po vyuèování.

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA ØÍJEN 2005
1.sobota, 2. neděle - 20 hodin

Klíč
Některé dveře by měly zůstat zamčené. Kate Hudsonová a John
Hurt v hlavních rolích filmového hororu
6. čtvrtek, 7. pátek - 20 hodin

Fantastická čtyřka
Připravte se na fantastické akční-scifi dobrodružství
14. pátek, - 17 hodin

Valiant

Velké srdce, malý pták. Animovaná rodinná dobrodružná komedie.
16. neděle, 17. pondělí - 20 hodin

3 : 15 zemřeš

Klasický filmový horor od tvůrců Texaského masakru motorovou
pilou.
22. sobota, 23. neděle - 20 hodin

Můj auťák brouk

Úžasné malé autíčko s tělem brouka a srdcem šampiona.
24. pondělí, 25. úterý - 20 hodin

Moje krásná čarodějka

Nudíte se, začněte randit s čarodějkou. Nicole Kidmanová v
hlavní roli filmové komedie.
29. Sobota - 20 hodin, 30. Neděle - 17 hodin

V dopoledních hodináchzde bude probíhat výuka v rámci odbornýchpøedmìtù. Souèástí
je nová školní knihovna, kterou budou tvoøit encyklopedie a rùzné nauèné knihy. V
nejbližších dnech oslovíme rodièe, aby nám s vybavením této knihovny pomohli.
Informaèní centrum je prvním krokem pøipravovaného nového školního vzdìlávacího
programu školy. Jeho základem je „zdravé uèení“ zamìøené na vyhledávání a
zpracovávání informací.
Další novinkou jsou bezpochyby internetové stránky školy, které najdete na adrese
www.zsbechyneskolni.skolniweb.cz. Všichni, kteøí chtìjí mítinformace o škole, si mohou
prohlédnout i bohatou obrazovoukroniku z akcí, kteréna škole v loòském roce probìhly.
Školní rok zaèal. Pøed uèiteli i žáky je spousta práce. Doufáme, že se všem bude ve škole
daøit, budou spokojeni, nebo škola i letos pøipravuje øadu akcí týkajících se jak
vzdìlávacího programu, tak i volného èasu dìtí.
ZŠ Bechynì ve Školní ulici

Ohlédnutí za VIII. ročníkem „ Plechamráckého čtyřboje“
„Nad Plechamrem slunce záøí, už jsme tu zas, mladí staøí,
køížky na zádech nás netíží, všichni jsme stejní raubíøi.“
Tohle optimistické motto se skvìlo na pozvánkách na letošní, již VIII. roèník
„Plechamráckého ètyøboje“. Uskuteènil se v sobotu 3. záøí tradiènì na louce „ U Pitlíkù“ a
probíhal ve stejnì optimistickéatmosféøe, i když ten den zrovna slunce nezáøilo. Naopak, od
èasného rána do pozdního odpoledne pršelo, obèas lilo, i bouøka zahrozila. Ale stateèní a
otužilí „Plechamráci“ se nepøíznì poèasí nezalekli a celý závod probìhl podle pøedem
pøipravovaného programu.
Dopoledne soutìžily dìti a mládež do 15 let. Disciplíny jejich ètyøboje byly pøizpùsobené
vìku soutìžících. Ti mladší do 6 let házeli míèkem, šipkami,sráželi kuželky a trefovali se
míèkemdo pusy namalovanému klaunovi. Starší od 7 do 15 let sráželi plechovky, kuželky,
házeli šipkami a závodili v pytlích. Zúèastnilo se kolem20 dìtí, nikdo pøed deštìm neutekl.
Hlavní závod, ètyøboj mužù, zaèal odpoledne ve 13,30 slavnostním nástupem
zaregistrovaných zavodníkù. Byl pøeèten slib a vztyèena vlajka Plechamru.
I tady se soutìžilo ve dvou kategoriích:
„mladí" do 50 let - zaregistrováno 15 závodníkù, „staøí“ - nad 50 let zaregistrováno 11
závodníkù. Disciplíny stejné jako v pøedchozích roènících : støelba - vzduchovka,
luk,prak,hod nožem. Soutìže musely být dvakrát pøerušeny pro silný déš, pøesto všichni
bojovali naplno až do konce. Zvláš závodníci ve druhé kategorii svými výkony dokazovali,
že je køížky na zádech opravdunetíží. Slávajim !
Ani ženy závodníkùnezahálely, soutìžily vhodu míèkem a v hodu šipkou
Slavnostního vyhlášení a dekorování vítìzù v podveèer se úèastnil i pan starosta. To se
koneènì trochu vyèasilo a tak se všichni závodníci a pozvaní hosté(nìkteøí chybìli, odradilo
je poèasí) sesedli v útulném stanu kolem „Plechamráckého stolu hojnosti“ k družné
zábavì. Nálada byla skvìlá, pøizvaná hudba hrála k poslechu i tanci, nechybìla bohatá
tombola ani písnièky pøi harmonice. Nikomu se nechtìlo domù, teprve kolem pùlnoci se
spokojení úèastníci rozcházeli. Na závìr zbývá podìkovat jménem poøadatelù všem, kteøí s
pøípravou závodù pomáhali. Zvláštní dík patøí plechamráckým hospodyòkám, které
pøipravily a obìtavì po celou dobu doplòovaly „Plechamrácký stùlhojnosti“
Zúèastnìní na oplátku dìkují poøadatelùm, že se „Plechamrácký ètyøboj“ pøiøadil k místním
novodobým tradièním akcím, na které je možné každoroènì se tìšit.
A tedyžije pøíští, už IX. roèník!

-MK-

Karlík a továrna na čokoládu
Připravte se na sladkou příchuť dobrodružství.
31. Pondělí - 20 hodin

Těžká váha

Bývalý šampion se vrací do ringu, aby riskoval v zápase na život a
na smrt. V hlavní roli Russell Crowe.

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
Mistrovství České republiky v kanoistice
Ve dnech 27.-29.8. 2005 startovali žáci oddílu kanoistiky na mistrovství Èeské republiky
ve vodním slalomu a sjezdu. Závod se jel na umìlé slalomové dráze v Roztokách u
Køivoklátu na Berounce. Za Bechyni startovali dva závodníci v kategorii starších žákù
Tomáš Macášek a Ludvík Medøický. Na kajaku dojel Tomáš Macášek na 6. místì, Ludvík
Medøický po nevydaøené druhé jízdì nakonec skonèil na 17. místì. Oba spolu startovali
na deblkanoi, kde tito loòští mistøi republiky v kategorii mladších žákù si dojeli pro ètvrté
místo. Tento výsledek jim zajistil celkové druhé místo v seriálu èeského poháru a
nominaci do žákovské reprezentace na Slovensko do Èuòova. Zde se na Dunaji ve dnech
10.-11.9. 2005 jel „Danubia cap“ a závod „Olympijských nadìjí“. Závodilo se na umìlé
slalomové dráze pod pøehradou Gabèíkovo. Na nároèné trati vybojovali závodníci Jiskry
Bechynì v obouzávodech tøetí pøíèku. Zvítìzili Poláci, druzí byli závodníci z Opavy Kašpar
Šindler,letošní mistøi republiky.
Pod pøehradou Lipno se ve dnech 3.-4.9. 2005 konalo mistrovství Èeské republiky ve
slalomu a sjezdu dospìlých. Na tomto závodì reprezentovali Bechyni ve sjezdu nositelé
první výkonnostní tøídy Michal Háša a Jan Pazourek. Ve sprintuna deblkanoi vybojovali
7. místo a v dlouhém sjezdu, kde start byl pod pøehradou a cíl v Louèovicích dojeli na 8.
místì. Na tìchto mistrovských závodech se závodníci Jiskry Bechynì neztratili a
prokázali, že ses nimi musí dobudoucna poèítat.

Plechamr - 8. ročník čtyřboje

Soutěže na závěr ukončil táborák, u kterého si všichni opekli buřty.
Levicový klub žen i Hasiči měli radost, že se děti baví, a byli bychom
Levicový klub žen spolu se Sborem dobrovolných hasičů uspořádali rádi, kdyby se tato akce stala tradicí každé prázdniny.
Levicový klub žen Bechyně
27.8. 2005 již 2. ročník Prázdninového lumpačení. Na Louce za
stadionem se soutěžilo v sedmi disciplínách, při kterých soutěžily děti
ve třech věkových kategoriích, a kategorie rodiče s dětmi byla letos
jako novinka. Ženy spolu s hasiči se dobře připravily. Paní Lidka a
Jana Vrůblová připravily perníkové medaile Jiřka Boháčová napekla
výborné koláče, které chutnaly všem.
Hasiči : Douda Miloslav, Frolík, Bareš, Barešová, Boháč, Novák,
Nešvera, Tupý, Šimo, Sopková Jitka a Mladí hasiči, Sopka Pavel a
Pokorný Petr dokázali dětem, že nejen umí hasit oheň a zachraňovat
lidi při haváriích, ale že si umí i hrát.
Letečtí modeláři pod vedením pana Válka předvedli své krásné
modely, ze kterých dětem při létání pouštěli sladkosti. Ani Bechyňští
policisté nezůstali stranou, věnovali na tuto akci letáky s propagací
bezpečnosti na silnici a boj proti drogám pro mládež.
Na této akci se zúčastnilo asi 50 dětí a několik rodičů.
Žádné dítě neodcházelo s prázdnou a bez odměny. Ti nejlepší dostali
medaile a ceny, které se jim hodily do školy, a malí špunti omalovánky
a pohádky.
Celé odpoledne svítilo sluníčko a dětem vůbec nevadilo, že musí
soutěžit v trávě, která jim při některých disciplínách překážela.

Již 2 ročník Prázdninového lumpačení

100
LET

HISTORIE AUTOMOBILŮ

FABIA SEDAN
V LIMITOVANÉ SÉRII
JIŽ ZA 249 900 Kč
Pojďte si k nám prohlédnout
český vůz, který má charakter
a tvar klasické limuzíny s
tříprostorovým uspořádáním a
bohatou základní výbavu,
např.:
- airbag řidiče
- posilovač řízení
- volant nastavitelný ve dvou
osách
- zadní dělená sedadla
Vůz Fabia Sedan
si můžete obohatit o dva
cenově zvýhodněné pakety:
- paket bezpečí
- paket pohodlí
Líbí se Vám naše nabídka?
Rádi Vás uvidíme!
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