Vydává městský úřad bechyně
LETNÍ BECHYNÌ BYLA KULTURNÍ,
KULTURA V BECHYNI BYLA DOBRÁ
„I POÈASÍ NÁM PØÁLO“, prohlásil jeden z organizátorù
letních kulturních aktivit v Bechyni. „POÈASÍ PØEJE
PØIPRAVENÝM“, opáèil druhý a já se domnívám, že právì on
mìl se svým ponìkud absurdním výrokem pravdu.
Bechynì již zaèala sklízet ovoce dlouholeté práce nìkolika svých
obyvatel, aktivnì se podílejících na organizaci všech kulturních
poøadù ve svém mìstì. Postupem doby z dùvodu lepší koordinace a
organizace zaèaly své kulturní aktivity spojovat a propojovat
nìkteré organizace, kulturní èinností se zabývající. Tak docházelo k
jakési symbióze mezi jednotlivými kulturními odvìtvími a programy,
k vzájemnému obohacování se a inspiraci. Jen tak, domnívám se,
mohou v dnešní kultuøe nepøíliš naklonìné dobì pøežívat a množit
se tak bohaté a hodnotné kulturní aktivity, které Bechyni mnohá i
nìkolikanásobnì vìtší mìsta ne vždy zcela tiše závidí.
Pùsobením kultury na mysl èlovìka dochází k jeho kultivaci nejen
ve sféøe sociální, kde se zvyšuje jeho schopnost komunikace,
tolerance, adaptability, ale i ve sféøe pracovní zlepšováním
vnímavosti, kreativity a pod.
Dlouhodobé pùsobení kulturních vlivù na obèany našeho mìsta se
již zcela viditelnì odráží v jejich zvýšeném zájmu o kulturní akce. Z
vìtší návštìvnosti našich kulturních poøadù, jejichž kvalita neustále
roste, máme všichni pochopitelnou radost. To platí po celý rok.
V letních mìsících však, kdy svou èinnost na rozdíl od jiných mìst
zdvojnásobujeme, se dvojnásobí i naše radost z bohaté
návštìvnosti kulturních akcí, které poøádáme.
Bohatý letní kulturní život v našem mìstì bezpochyby napomáhá
zvyšovat obrat vìtšiny bechyòských obchodù, restaurací a služeb.
Jsme vdìèni tìm, kteøí spojitost kulturního života ve mìstì se svým
podnikáním pochopili a organizaènì, nebo sponzorsky se na
úspìchu letošního kulturního léta podíleli.
Ohlédneme-li se a vzpomeneme si na kulturní programy
letošního léta, musíme nejprve podìkovat Centru kultury AÈR za
jeho vskutku impozantní otevøení 26. festivalem divadelního a
slovesného umìní AÈR, spojeného se soutìžní pøehlídkou hudby a
zpìvu a III. soutìžní pøehlídkou mažoretek ÈR , na DIVADELNÍ
BECHYNI 97. Tento festival se postupem èasu stal barevným
ohòostrojem podnìtù, z nichž vždy alespoò jeden osloví každého
bechyòského obyvatele. Spojení všech forem umìní, (k již
zmínìným musím pøipomenout ještì alespoò vynikající výstavu
Èeská krajina a pøekvapivì hodnotný ohòostroj), kter ými na nás
pùsobí organizátoøi festivalu DIVADELNÍ BECHYNÌ, se až
nápadnì podobá pokusùm o propojování všech umìleckých
snah,jež díky mnohým organizátorùm se v Bechyni prolínají. Jak
jsem již v úvodu naznaèil, je právì v tomto propojení mnohých
podnìtù klíè k úspìchu nejen DIVADELNÍ BECHYNÌ, ale, jak
pozdìji poznáme, i ostatních kulturních akcí v Bechyni poøádaných.

ZÁŘÍ 1997
Výstavy Alšovy Jihoèeské Galerie, výstavní èinnost APS v
zámecké sýpce, výstavy v Kulturním domì, ale i stálou expozici
hasièského muzea již tradiènì v letních mìsících doplòuje LETNÍ
PLASTIKA, kterou každoroènì nìkolik mladých keramikù svými
pracemi oživuje a obohacuje Klášterní zahradu.
Jihoèeský Hudební festival, jehož hlavním mìstem se stala právì
Bechynì, je dalším dùkazem, že propojování a setkávání aktivit
rùzných organizací smìøujících ke stejnému cíli (v našem pøípadì
Spoleènost pro Jihoèeský Hudební Festival, Èeská Hudební
Spoleènost, Evangtour a pochopitelnì organizátoøi místní) dokáže
vybudovat velký mezinárodní festival, o který se snad jen z pouhé
neznalosti nebo neprofesionality svých zamìstnancù nìkterá média
více nezajímají. Letošní zamìøení JHF na americkou kulturu bylo
více než úspìšné. Americká hudební škola, americké skladby,
ameriètí interpreti, americké soubory, a (v duchu, již nìkolikrát
zmiòované syntézy jednotlivých odvìtví umìní) výstava amerických
výtvarníkù, kteøí tak prostøednictvím svých dìl navštívili náš Kulturní
dùm - to vše, v kolotoèi kurzù, semináøù, spontánnì vznikajících
pøehrávek a minikoncertù, vyvrcholilo návštìvou americké
velvyslankynì paní Jennone Walker a jejích kulturních
spolupracovnic. Lze k úspìšnosti festivalu ještì nìco dodat?
Poslední víkend v èervenci již patøí vedle kolobìžkové
GRANDPRIX festivalové dílnì DIVADLO V TRÁVÌ. Letošní, již pátý
roèník si opìt posunul pomyslnou laku kvality o pìkný kus výše.
Pøedstavení souborù z celé ÈR byla hodnotná a rozmanitá a
nálada všech úèastníkù velmi dobrá (mnohými byl právì tento
roèník nazván nejúsmìvnìjší). Jen letmo se zmíním, že i v pøehlídce
DIVADLO V TRÁVÌ dochází ke spojování, setkávání a vzájemnému
se obohacování rùzných divadelních technik (loutkáøi, klasické
divadlo, studentské performens, taneèní studio...) amatérù a
profesionálù celé ÈR. Ona inspirativní setkávání, která pøesahují až
k výtvarnu (festival obohatili svými výrobky a svou návštìvou i
úèastníci keramického semináøe z nedalekých Sudomìøic) jsou
právì tou vodou, která roztáèí mlýn neustále nových a
inspirativnìjších iniciativ, které v Bechyni vznikají.
Je zcela pochopitelné, že ke zpestøení kulturního léta pøispìli i
bechyòští divadelní ochotníci. V romantickém prostøedí Klášterní
zahrady uvedli pohádku Létající koberec. Zdá se, že právì Klášterní
zahrada bude pro DS Lužnice i do budoucna nevysychajícím
zdrojem nápadù a inspirací a že se od jejích èlenù mùžeme ještì na
ledacos pìkného tìšit.
Letní posezení obèanù a návštìvníkù mìsta s Rolnièkou pøed
kulturním domem úspìšnì otestovalo možnost i vhodnost obohacení
léta v našem mìstì. Nutno pøipomenout, že Rolnièka úèinkovala
zdarma a pøedstavila se jako velmi dobrá kapela, která jistì v
pøíštím roce pøispìje k vysoké úrovni sedmého Festivalu Dechových
Hudeb.

(Dokonèení na str.5)

Životní jubilea-èervenec 1997

75 let Hájíčková Božena
Kolář Jan
Krutinová Marie
76 let Burianová Anastázie
Matyásek Václav
77 let Picálková Albína
78 let Havel Ladislav
80 let Pešlová Anna
82 let Hynek Jiří
Sládek Jaroslav
83 let Groh František
Voborská Marie
84 let Haškovcová Blažena
Hladká Marie
85 let Pešlová Anna
86 let Kučerová Kamila
87 let Kafková Anna
89 let Nedbalová Marie
90 let Zíka Leopold
91 let Hrubcová Marie
Urbanová Anna
93 let Cikánková Růžena
96 let Stančík Josef

Navždy nás opustili:

Šemberová Irma, Šínová Marie, Hlasová Růžena,
Mrkos Lubomír

Vítáme nové bechyòské obèánky:
Vrábková Anna, Tkadlec Vojtěch

Životní jubilea-srpen 1997
75 let Dušková Marie
Sládková Miluše
76 let Dřevová Marie
Vitoušek Karel
77 let PhMr. Klečková Anna
78 let Jaroš Bohuslav
79 let Šedivá Božena
81 let Jílková Anna
83 let Vágner Josef
84 let Šindelářová Marie
85 let Honsová Marie
Švecová Marie
86 let Havlovcová Růžena
88 let Křížková Růžena
90 let Řezková Marie
Staněk Josef

Navždy nás opustili:

Richter Josef, Skaláková Marie, Šťávová Miloslava,
Vorobjev Jan, Plzáková Anežka, Wagnerová Ludmila

Vítáme nové bechyòské obèánky:

Jánová Veronika, Říhová Nikola, Dynda Vojtěch,
Záhradníková Kateřina, Žáček Jakub, Vandrovcová
Zuzana, Krasanovský Miroslav, Richterová Markéta,
Paletář Lukáš

Životní jubilea-záøí 1997
75 le Hlas Ladislav
Kolářová Terezie
77 let Bohuslav Antonín
Kolář Karel
78 let Borůvková Hana
Knížová Marie
79 let ing. Pán Miroslav
82 let Fišerová Viléma
Kolářová Anežka
Stachová Marie
83 let Klouda Jaroslav
Soldátová Ludmila
85 let Klůfová Marie
91 let Syrovátková Anna

Krátce z jednání mìstské rady a
mìstského zastupitelstva
- MR prohlásila v souladu se zák. è. 152/94 Sb. pana Petra Zeleòáka s
úèinností od 1.7.1997 za èlena mìstského zastupitelstva. Pan Zeleòák
nastupuje na uvolnìný mandát po p. Pavorisové, která se odstìhovala.
- Od 1.1.1998 se mìní ètenáøské poplatky v mìstské knihovnì takto:
dospìlí: 5O,- Kè/roènì, dìti do 15 let: 20,- Kè/roènì.
Rovnìž došlo ke schválení zmìny sankèních poplatkù za porušování
knihovního øádu.
- MZ schválilo zámìr prodat pozemek mezi obch. domem " Zuzana " a
restaurací " Na Rùžku ". Pøi tomto prodeji bude muset být respektováno
vyjádøení Památkového ústavu.
Byl schválen i bezúplatný pøevod, pøípadnì odkoupení za symbolickou
cenu objektù èp. 68 a 69 ( bašta a Táborka )a pozemkù p. è. 206, 205,
204 ( pozemky navazují na výše uvedené objekty ) a objektu kasáren
Hvožïany od okresního úøadu za pøedpokladu, že ze strany OkÚ
nebudou stanoveny omezující podmínky pro využití tìchto nemovitostí
a omezena další dispozièní práva.
- Schváleny byly i prodeje pozemkù nìkolika soukromým osobám.
Jednalo se jednak o prodeje èástí pozemkù, které mìsto nemùže
dostateènì úèelnì využívat a udržovat a takové prodeje, pøi kterých
dochází k definitivnímu narovnání majetkoprávních pomìrù ( napø.
stavba na cizím pozemku ).
- MZ vzalo na vìdomí zprávu o zrušení žádosti VUSS o vydání
rozhodnutí na stavební uzávìru ( rozhodnutí MO ÈR ze dne 2.4.1997 ).
Pøíští rok budou do rozpoètu mìsta zapracovány finanèní prostøedky na
zpracování územního plánu.
- Schválen prodej bytových domù mìsta. K tomuto prodeji budou
vyèlenìny domy na sídl. Obráncù míru, Písecké ulici a sídl Na Libuši.
Prodej má být rozdìlen do etap, kdy v 1. etapì by se mìlo jednat o
prodej celých domù a v 2. etapì - v pøípadì neúspìšných prodejù celých
domù prodávat jednotlivé byty. Zastupitelstvo zároveò schválilo vypsání
výbìrového øízení na realizaci tìchto prodejù. Pøed uskuteènìním
samotného prodeje musí ještì zastupitelstvo schválit obecnì závaznou
vyhlášku, která bude upravovat podmínky prodeje.
- Rozhodnutím zastupitelstva se mìsto Bechynì stává èlenem Sdružení
lázeòských míst ÈR.

TJ Jiskra-oddíl tenisu

Umístění smíšených družstev po skončeném hracím období.
Dospělí-Jihočeská divize-12. místo.
Družstvo hrálo v sestavě: Marek Tlamicha, Thomas Petrauskas, Ing.
Martin Hlavnička, MUDr. Igor Kalousek, Jan Simota, Vendelín Wágner,
Jitka Podlahová, Štěpánka Lichtblauová, Jana Krejčová.
Dorost-Jihočeský přebor-3. místo.
Sestava: Patrik Hartl, Miroslav Podlaha, Miroslav Beneš, David Müller,
Štěpánka Lichtblauová, Jana Krejčová.
Starší žactvo-Jihočeský přebor-2. místo
Sestava: Ondřej Ženožička, Tomáš Hlaváček, Lukáš Podhorec, Václav
Hemmer, Štěpánka Lichtblauová, Jana Krejčová, Veronika Dobiášová,
Simona Vontorová.
Mladší žák Tomáš Hlaváček se zúčastnil oblastního přeboru jednotlivců
v Pelhřimově a probojoval se do osmifinále.
32. ročník tradičního lázeňského turnaje se neuskutečnil vzhledem k
nepříznivému počasí. V měsíci září uspořádá tenisový oddíl okresní
přebor staršího žactva.

Kopaná

Konečné tabulky:
Muži-okresní přebor-11. místo
Starší žactvo-krajský přebor-14. místo
Mladší žactvo-krajský přebor-14. místo
Dorost-II.třída okresní soutěže-6. místo
Prosport-muži-III. třída okresní soutěže-skupina A-4. místo

Volejbal
Konečné tabulky:
Muži-krajský přebor II-skupina B - 9. místo
Muži-okresní přebor - 8. místo
Ženy-okresní přebor - 2. místo

Pomoc záplavami
postiženým oblastem

Snad každým z nás otøásla zpráva o neèekané pøírodní
katastrofì na velké èásti území naší republiky. Síla
nièivého vodního živlu, kterou si mnoho lidí nedokázalo
pøedtím snad ani pøedstavit, rázem promìnila obydlí
mnoha lidí v postižených oblastech v ruiny, pøipomínající
obrázky z katastrofických filmù.
V tìchto tìžkých chvílích, kdy tyto události znamenaly
pro mnoho rodin ztráty majetku budovaného nìkolika
generacemi a ztráty nejvìtší-lidské životy, se zvedla
obrovská vlna solidarity s postiženými spoluobèany.
Tak jako i mnoho jiných mìst a obcí, mìsto Bechynì
hledalo možnost, jak pomoci. Okamžitì byla odeslána
finanèní podpora 50 tisíc Kè na konto, zøízené pro tyto
úèely, a uspoøádána materiální sbírka. Již druhý den po
zahájení sbírky odjelo z Bechynì plné nákladní auto tìch
nejnutnìjších a životnì nejpotøebnìjších vìcí a pøedalo
zásoby do centrálního skladu CO v Plané nad Lužnicí.
Zájem obèanù pomoci byl natolik velký, že sbírka byla
další týden uspoøádána opìtovnì.
Další pomocí byla nabídka pøidìlení bytu pro jednu z
postižených rodin.
Lidé pøinášeli i finanèní prostøedky, jejichž pøevod na
pøíslušné úèty zabezpeèil MìÚ. Tato èástka dosáhla již
výše 30 tisíc Kè.

Seznam humanitární pomoci, vybrané na
MìÚ Bechynì:

Pleny
66 balení, 2 bedny
Polévky
84 ks
Mýdla
86 ks
Pøesnídávky
24 balení
Hygien. potøeby 96 ks, 2 bedny
Šampony
23 ks, 5 krabic
Paštiky
12 balení
Mléko krabicové 12 balení, 9 ks
Džus
1 balení
Sunar
104 ks, 1 bedna
Sušené mléko
26 ks
Kakao
3 ks
Krupicová kaše
13 ks
Cukr
14 ks
Rýže
16 ks
Piškoty
1 bedna
Polévky
2 bedny
Tìstoviny
1 bedna
Umìlé pohárky
1 bedna
Dobrá voda
232 balení
Toaletní papír
5 balíkù
Prostìradla
3 ks
Ruèníky
2 ks
Prošívané deky
2 ks
Rùzné obleèení

Všem tìm, kteøí jakkoliv pomohli, patøí dík
od Mìstského úøadu.

Klášter
Milí návštìvníci kláštera!
Vyhlédnete-li z klášterní chodby ven, na rajský dvùr, uvidíte na první
pohled staveništì. Nebojte se, nestaví se tu nový klášter. Spíše naopak.
pøi poslední rekonstrukci tohoto objektu byl pùvodní rajský dvùr
zabetonován a i úroveò zemì zde stoupla o více než jeden metr.
A co to zpùsobilo? Ucpání klášterních zdí, které pøestaly pøirozenì dýchat,
objevila se plíseò a první odpadlá omítka. Každý vìtší déš zpùsobuje
ucpávání odtékacích kanálkù a další vlhnutí stavby. A protože máme klášter
nejen v úctì a vážnosti, ale máme ho i rádi, hledali jsme pomoc. Pøizvali jsme
odborníky ( Státní ústav památkové péèe Praha ) a vše konzultovali s
majitelem, Nadací Conventus - øád františkánù Praha. Stav revidovali
památkáøi a schválili náš návrh - navrácení rajského dvora jeho pùvodní
podobì. Zbývalo vyøešit to nejobtížnìjší, sehnat na tuto akci finanèní
prostøedky. Jelikož jsme škola a dnes jako každá jiná chudá škola, hledali
jsme øešení, využívající našich možností.
I uspoøádali jsme letní výtvarnou dílnu. Pøi ní mladí lidé pomáhají
odstranit beton a zeminu a ve veèerním a odpoledním èase se vìnují
výtvarným aktivitám. To vše èiní bez jakéhokoliv nároku na odmìnu.
Doufáme, že i Vy nebudete želet polouschlých rùží, trpících v kvìtináèích a
vydržíte chvíli s tímto "nepoøádkem",
protože pomáhá velké stavbì, které si všichni ceníme a chceme, aby tady s
námi zùstala ještì hodnì dlouho.
S projektem byly seznámeny a podporují jej:Nadace Conventus-øád
františkánù Praha, Øímsko-katolická farnost Bechynì, Odbor památkové
péèe Praha, Tábor, Mìstský úøad Bechynì
Za ZUŠ a OS Klášter, zde sídlící, které vše organizují
PaedDr Jan Svoboda
P.S. Také doufáme, že tímto èinem dáváme pøíležitost k prvnímu
archeologickému prùzkumu objektu, na který se už tìší archeologové z
Husitského muzea v Táboøe.

PRODEJ DOMU

Město Bechyně zveřejňuje v souladu s ustan. §36a odst.4 zákona o
obcích svůj záměr prodat formou veřejného výběrového řízení
(dražbou) za nejvyšší nabídku

Dům čp.21, nám. T.G.Masaryka v Bechyni
se stp.č. 67 o výměře 504 m2
V domě se nachází 3 bytové jednotky
2
1+1 (30 m ) II.kat
2
2+1 (82 m ) II.kat
2+1 (58 m2) II.kat
Byt 1+1 (30 m2) je volný
v přízemí se nachází nebytové prostory
13 m2 (provozovna hodinářství)
90 m2 (provozovna FOTO)

Vyvolávací cena je 1 243 000 Kč
Bližší informace o objektu: Bytenes Bechyně, spol. s r.o.,
tel.961383
Zájemci mohou své přihlášky do veřejného výběrového řízení
zasílat na adresu: Městský úřad, nám. T.G.Masaryka 2
391 65 Bechyně

a to nejpozději do 15.září 1997
O podmínkách a datu konání veřejného výběrového řízení
budou přihlášení zájemci včas písemně vyrozuměni.
V Bechyni dne 11.8.1997
Město Bechyně

Vážení spoluobèané, vážení návštìvníci radnice, protože se z úst
nìkterých spoluobèanù ozývá kritika, proè se rekonstruuje radnice? Jaké
množství finanèních prostøedkù rekonstrukce stojí? apod., dovoluji si
Vám v krátkosti sdìlit, proè jsme k rekonstrukci pøistoupili a jaké jsou
skuteènì vynaložené náklady na rekonstrukci radnice, prostor pøed
radnicí apod. Již pøed rokem 1990, kdy jsem nastoupil na tehdejší
Národní výbor, byla zpracována studie na rekonstrukci stropù tohoto
objektu èp. 2. V té dobì byl stav objektu takový, že:
Pálená krytina - byla smìrem do dvorku narušená, popraskaná a
rozpadající se. Smìrem do námìstí byly Bechyòské háky, které také na
mnoha místech byly popraskané a léty vyžilé.
Laování - z výše uvedených dùvodù èastým zatékáním bylo z vìtší èásti
uhnilé.Pøi déletrvajících nebo intenzivních deštích do objektu pršelo a to
se projevovalo na promáèených stropech.
Tesaøské konstrukce krovu - stáøím a vlivem zatékání byla vìtší èást ve
velmi špatném stavu, záhlaví trámù bylo uhnilé.
Stropy - døevìné stropy jak stáøím, tak vlivem zatékání, byly uhnilé, v
nìkterých místech pøímo shnilé a v takovém stavu, že se jimi dokonce i
propadl øemeslník pøi provádìní demontážních prací. Omítka stropù byla
v mnoha místech odfouklá, popraskaná a opadávala.
Podlahy - pùvodní døevìné byly zèásti pokryty døevotøískovými deskami,
z nichž vylézaly šrouby a høebíky.
Sociální zaøízení - v objektu bylo pùvodnì jedno sociální zaøízení pro
muže a ženy. Toto bylo nepostaèující.
Omítky - smìrem do dvora vlhké a odpadající a nedokonèeny po výmìnì
oken z pøedcházejících let.
Provoznì - tak, jak postupnì na Mìstský úøad pøecházely povinnosti
zabezpeèit požadavky státní správy, byl objekt kapacitnì nevyhovující.
Pøízemní prostory odboru VaŽP byly zatíženy radonem a mìly stísnìné
prostory pro archiv. Odkanalizování objektu bylo problémové s ohledem
na zaústìní do starého zdìného kanálku. Prostory ve dvoøe byly
neupravené.
Prostor pøed radnicí - narušený asfaltový chodník tak, že pøi deštích
voda zatékala smìrem k objektu. Komunikace pøed radnicí byla zèásti z
dlažebních kostek a zèásti pøekryta asfaltem.

- Návaznost na inženýrské sítì pøed radnicí, kdy tvrzení, že tak a tak jsou
provedeny kabelové rozvody ( JÈE, Telecom,...) neodpovídala
skuteènému stavu a muselo dojít k provádìní pøeložek.
- Proveden odkop zeminy okolo objektu radnice a Domova dùchodcù
tak, že byl vytvoøen odvodòovací kanál okolo tìchto objektù. A to z
dùvodu odvlhèení tìchto objektù.

Tímto výpisem konstatuji, jaký byl stav objektu v dobì, kdy jsme se
rozhodovali, jak provést rekonstrukci radnice. Naše rozhodování bylo
ovlivnìno povinností zabezpeèit samosprávu a státní správu a s
pohledem do budoucna, kdy by na mìsto mìly pøejít ještì další
uvažované povinnosti státní správy. Zároveò jsme byli limitováni
vyjádøením Památkového ústavu ve vìci využití podkrovní èásti budovy a
jejího osvìtlení. Museli jsme novì vyøešit schodištì do podkroví a
muselo být upraveno schodištì z pøízemí do 1. patra. Jak se nám
podaøilo vyøešit rekonstrukci radnice s maximálním využitím podkroví,
máte možnost posoudit sami.

Náklady na rekonstrukci radnice
a pøilehlých prostor

Rekonstrukci èp. 2 jsme podstupovali s vìdomím, že ještì vzniknou
nepøedvídané vícepráce, nebo kdo mìl kdy co do èinìní s opravou èi
rekonstrukcí starého objektu, ví, že se to bez nepøedvídaných nákladù
neobejde. Vícepráce vzniklynapø. tím, že:

Prostor pøed radnicí, chodníky, komunikace,
kanalizace a pøeložky inženýrských sítí:

- Pøi demontáži krovù a stropù se zaèalo rozjíždìt obvodové zdivo a èást
klenby nad pøízemím. Toto se muselo ve spolupráci s projektantem
okamžitì vyøešit a zajistit.
- Otluèení prùèelních omítek, nebo pøi postavení lešení se ukázalo, že ne
pùvodní uvažovaná 30 % oprava omítky, ale v podstatì celá omítka je
odfouklá, tudíž by se musela zastabilizovat. V úvahu pøipadala varianta
stabilizace penetrací - injektáží, nebo otluèení omítky. Zvolili jsme
variantu otluèení omítky, nebo stabilizace injektáží je daleko nákladnìjší
zpùsob stabilizace omítky.
- Podlaha v 1. patøe byla v rùzných úrovních, takže jsme museli v
návaznosti na stropní konstrukce provést vyrovnání podlahy. Staré
døevìné podlahy zakryté linem a døevotøískou se pøi odkrytí ukázaly velmi
špatné a shnilé a musela být provedena jejich výmìna vèetnì nosných
trámù podlahy a polštáøù.
- Provedení nové dlažby v pøízemí.
- Provedení nového odkanalizování objektu a to od radnice až k èp. 38

Dotace Ministerstva kultury:

Toto jsou vyjmenované hlavní vícepráce a k nim lze ještì pøiøadit další
drobné vícepráce. Zde musím také uvést, že pøi rekonstrukci odkryté
støechy a stropu do èásti objektu napršelo, ale náklady s opravou omítek
nesla stavební firma.
Závìrem chci podìkovat všem, kdo se na rekonstrukci radnice
podíleli, chci podìkovat zamìstnancùm Mìstského úøadu za jejich práci
v mnohdy stísnìných podmínkách a zvláštì pak Vám, spoluobèanùm, za
Vaši trpìlivost pøi zajišování Vašich potøeb a vyøizování Vašich žádostí,
kdy jste museli navštìvovat kanceláøe Mìstského úøadu, rozmístìné v
nìkolika objektech.
Chci Vám sdìlit, že rekonstrukci radnice jsme se snažili realizovat tak,
aby využití všech prostor vèetnì sociálních zaøízení vyhovovalo provozu
Mìstského úøadu a Mìsta na další desetiletí. Tím chci øíci, že
rekonstrukce takovéhoto objektu se neprovádí, a my jsme ji také
neprovádìli, pouze z rozmaru starosty, ale tak, aby zabezpeèovala
potøebné funkce mìsta v dalších obdobích.
A pøeji tìm, kteøí na úøadì budou pracovat nyní i v budoucnu i Vám
obèanùm hodnì spokojenosti a radosti z dobøe vykonané práce.
Jan C h a r y p a r
starosta mìsta

Rekonstrukce radnice vèetnì zaøízení a
inženýrských sítí:

7.830.824,50 Kè

2.770.000,- Kè
2.514.OOO,- Kè
Celková èástka:

10.600.824,50 Kè
Uvedené ceny jsou ceny vèetnì DPH.

VÝSTAVY
19.8. - 7.9.1997 / Výstavní síň KD / Vstupné: 5,- Kč
WALKING ON AIR - MAIL ART
Mail Art neboli Poštovní umění je když:
....... když cokoli pošlete poštou za účelem mail artu - botu,
balík, banán, brýle, slovo na papíře nebo papír beze slova
....... Mail Art je když pak z druhého konce světa dostanete
podobnou odpověď - ponožku, brouka nebo katalog s
desítkami adres.
Na přípravě výstavy se podíleli ALFRED, Kulturní dům
Bechyně, Riverside Station, Tatrmani.
Otevřeno denně: Po-Pá: 15 -17 hodin, So-Ne: 14 -17 hodin
9. - 14.9.1997 / Výstavní síň KD / Vstupné: 5,- Kč
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - MLADÁ FOTODÍLNA 97´
Výstava se koná v rámci Mladé fotodílny 97´ a vystavené
fotografie se budou průběžně obměňovat.
Otevřeno denně: Po-Pá: 15 -17 hodin,So-Ne: 14 -17 hodin
18.9. - 12.10.1997 / Výstavní síň KD / Vstupné: 5,- Kč
VÝSTAVA MATURITNÍCH PRACÍ ŽÁKŮ SPŠK
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 18.9.1997 v 17.00 hodin
Otevřeno denně: Po-Pá: 15 -17 hodin, So-Ne: 14 -17 hodin

DIVADLA

6.9.1997 / 14.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné: 10,- Kč
LÉTAJÍCÍ KOBEREC - Divadelní soubor LUŽNICE Bechyně
Srdečně vás zveme na pohádku místních divadelníků, která
je zahájením cyklu dětských divadelních představení, která
se budou konat každou první sobotu v měsíci.

TANEÈNÍ ZÁBAVY

13.9.1997 / 20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné: 40,- Kč
COUNTRY BÁL - DRUHÁ SÁDRA Týn nad Vltavou
6.9.97; 20.9.97; 27.9.97 /20 hodin/ Velký sál KD / Vstup: 35,- Kč
DISCO - ZDENĚK ŘEZÁČ

SEMINÁØE - KURSY - DÍLNY

9. - 14.9.1997 / Prostory KD
MLADÁ FOTODÍLNA 97´ - MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ
MLADÝCH FOTOGRAFŮ
V rámci dílny budou seminaristé fotografovat také Bechyni a
její okolí. Na prezentaci jejich prací Vás srdečně zveme do
Výstavní síně KD.
Dílnu pořádají ARTAMA Praha, Kulturní dům Bechyně, ZUŠ
Bechyně, SPŠK Bechyně.
12.9.1997 / 19.00 hodin / Velký sál KD
ZAHÁJENÍ KURSU TANCE a SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Mistři tance: Ernestína a Ladislav Kramerovi
1. lekce: 12.9.1997 / 19.00 hodin - ZAHÁJENÍ
2. lekce: 19.9.1997 / 19.00 hodin
3. lekce: 26.9.1997 / 19.00 hodin
4. lekce: 10.10.1997 / 19.00 hodin - PRODLOUŽENÁ
5. lekce: 17.10.1997 / 19.00 hodin
6. lekce: 24.10.1997 / 19.00 hodin
7. lekce: 31.10.1997 / 19.00 hodin
8. lekce: 7.11.1997 / 19.00 hodin - VĚNEČEK
/ běžná lekce: 19.00 - 22.00 hodin /
Přihlášky a úhrada kursovného v kanceláři KD / Po-Čt:
8.00-15.30 hodin; Pá: 8.00-13.00 hodin /
Kursovné: 600,- Kč
/ Cena kursovného obsahuje zápisné, kursovné za 30
vyučovacích hodin rozložených do jednotlivých lekcí včetně
prodloužené, závěrečného věnečku
a společné fotografie /
Gardenka: 150,- Kč
Kurs pořádají Kulturní dům Bechyně,
Městský úřad Bechyně
a firma Ernestína.

30.9. - 5.10.1997 / Prostory KD
KUM NYE - Seminář vede klinický psycholog MATTHIAS
STEURICH, M.A.
Seminář pořádají Centrum mezinárodního porozumění a
sjednocení a Kulturní dům Bechyně
KUM NYE - tibetská léčebná relaxace a velice účinná
metoda
pro
oživení těla
a
mysli.
Velmi
dobře
se hodí pro všechny věkové kategorie. S její pomocí se lze
zbavit četných tělesných i psychických napětí, zvýšit svůj
energetický náboj, zlepšit schopnost koncentrace a obnovit
jasnost svého smyslového vnímání. Cvičení dále vyrovnává
emocionální stránku naší bytosti a uvádí do rovnováhy a
harmonie naše tělo, mysl a smysly. Zahrnuje techniku
dýchání, koncentraci, automasáž a řadu speciálních cvičení,
která vedou k vyrovnání, stimulaci a transformaci tělesných
i psychických energií.
Termín konání: 30.9. - 5. 10. 97 ( ukončení cca 12 hodin )
Prezence:
30.září 1997 v 19.30 - 20.00 hodin
Kurzovné:1.400,- Kč ( důchodci a studenti: sleva 200,- Kč )
Přihlášky včetně dokladu o zaplacení kurzovného zasílejte
na adresu: Kulturní dům Bechyně, U nádraží 602, 391 65
Bechyně, Tel./zázn./fax: 0361 - 962033; Tel./zázn.: 0361 961338

LETNÍ BECHYNÌ BYLA KULTURNÍ,...
(Dokonèení ze str.1)

Alespoò èásteèné pochopení pro recesi vyžadovalo letní
vystoupení „nezávislých architektù“, kteøí pøemìøováním námìstí a
jeho „domodelováváním“ pøemisováním jednotlivých objektù (kašna,
veøejné záchodky a pod.) zaujali pozornost tìch, kteøí je sledovali a
doufejme že i tìch, kteøí skuteènou a dlouho oèekávanou úpravu
námìstí pøipravují.
Chronologicky poslední, pro všechny milovníky dobré dechové
hudby však svým významem prvoøadou akcí, je FESTIVAL
DECHOVÝCH HUDEB.
Již od rána na bechyòském námìstí k radosti množství posluchaèù
vyhrávala Veselá muzika. V odpoledních hodinách pak festival letos
již po šesté zazáøil v Klášterní zahradì.
A opìt malou poznámku o spolupráci a propojování: Dovolím si tvrdit,
že úspìšnost tohoto festivalu vychází právì z celoroèní spolupráce
malé skupinky našich spoluobèanù, milovníkù dobré dechové hudby,
s Kulturním domem a Mìstským úøadem.
V Bechyni se zalíbilo i filmaøùm. Letos se bechyòské kultury dotkli
premiérou filmu Výchova dívek v Èechách. Pøijeli i tvùrci filmu a
bechyòské kino opìt jednou - po dlouhé dobì - praskalo pøi dobrém
filmu ve švech. I tìchto dotykù bychom rádi v budoucnu využili.
Protože však naše plány jsou teprve ve stavu snových vizí, ještì chvíli
Vás budeme napínat.
Ne zcela zanedbatelným letním kulturním poèinem bylo i vydání
Letního èísla Bechyòského zpravodaje. I když k nìmu mnozí mají
mnohé pøipomínky, musíme uznat, že tato tiskovina se, pøedevším
návštìvníkùm Bechynì (a zahranièním nejvíce) velice líbí a neotøelým
zpùsobem propaguje jak Bechyni, tak její nejen kulturní aktivity.
Zcela jisté je, že mnohého po tomto chvalozpìvném výètu
napadnou i nìkteré nedostatky, které se tu a tam na našich akcích
objevily. O vìtšinì z nich víme. Pøesto pøivítáme Vaše námìty ke
zlepšení èi rozšíøení kulturních aktivit v Bechyòském regionu.
Nejradìji však pøijmeme Vaši aktivní pomoc pøi organizaci
jednotlivých akcí. Vezmìte si pøíklad z bechyòských dechovkáøù!
Josef Brùèek

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA ZÁØÍ 1997
1. pondělí, 2. úterý / 20 hodin / Vstup: 35,- Kč / 110 min.

CON AIR

Už na zemi byli smrtelně nebezpeční. A teď dostali křídla.
Nicolas Cage v akční podívané roku.
4. čtvrtek, 5. pátek / 20 hodin / Vstupné: 33,- Kč / 110 min.

VRAŽDA V BÍLÉM DOMĚ

Ani sídlo amerického prezidenta nebylo ušetřeno zločinu. V
hlavních rolích Wesley Snipes a Alan Alda.
6. sobota, 7. neděle / 20 hodin / Vstupné: 31,- Kč / 90 min.

TEMNÝ ÚPLNĚK

M. Pare a M. Hemingwayová v hl. rolích hororového příběhu.
8. pondělí, 9. neděle / 20 hodin / Vstupné: 29,- Kč / 110 min.

PŘEŽILA JSEM PICASSA

Odhalení života největšího velikána malířského umění 20.
století, Pabla Picassa.
11. čtvrtek, 12. pátek / 20 hodin / Vstupné: 33,- Kč / 89 min.

ANAKONDA

Když slyšíš praskat vlastní kosti a nemůžeš dýchat, nevydáš
ani hlásku, i když se ti chce řvát. John Voigh, Jennifer
Lopezová a Ice Cube v „Čelistech“ devadesátých let.
13. sobota, 14. neděle / 20 hodin / Vstup: 31,- Kč / 99 min.

TEMNÉ SPIKNUTÍ

Intriky a příprava atentátu na prezidenta. Charlie Sheen v
akčním thrilleru z prostředí Bílého domu.
14. neděle / 17.00 hodin / Vstupné: 10,- Kč / 66 minut

KRAKONOŠ A MISTR JEHLIČKA
Pásmo pohádek pro ty nejmenší diváky.
15. pondělí, 16. úterý / 20 hod. / Vstupné: 31,- Kč / 98 min.

BARB WIRE

Americká sexbomba Pam. Anderson v akčním Sci-fi filmu.
18. čtvrtek, 19. pátek / 20 hodin / Vstup: 31,- Kč / 144 min.

PORTRÉT DÁMY

PODÌKOVÁNÍ
Kulturní dům děkuje všem, kteří svými sponzorskými
dary podporují kulturní aktivity v našem městě:

Mìstský úøad Bechynì
Ministerstvo kultury ÈR
Open Society Fund Praha
Komerèní banka a.s. Praha
OS Tatrmani Sudomìøice u Bechynì
OS Klášter Bechynì
Jihotvar v.d. Bechynì
Micro-Sensor s.r.o. Bechynì
Jihoèeská keramika a.s. Bechynì
Suchan Vlastimil - prodejna keramiky
Keramika Sušer
Konzum Tomáš Machart
Kvìtinka Olga Lepšová
Cykloservis Jan Rùžièka
Michael Jambor Uhelné sklady
MUDr. Miloš Ježek
Konzum Hermína Krajtr Jaromír
Drda a Šubrt - obchodní sdružení
Jaroslav Hlavatý Drogerie
Drogerie S a J
Potraviny u Lososù J. a M. Hahnovi
NÁVRAT stavební a obchodní firma
Marie Hrdlièková Hraèky - Sport - Papír
Ursíny Optik Zuzana a Pavel Ursínyovi
Stavební firma SNN Jan Slípka
Cukrárna - Kavárna Kvìta Šùnová
Restaurace Na Rùžku Miroslav Valenta

Nicole Kidman v roli mladé bohaté dámy, která je zmítaná
touhou po lásce a smyslnými sny .......
20. sobota, 21. neděle / 20 hod. / Vstup: 31,- Kč / 122 min.

ABSOLUTNÍ MOC

Profesionální vykrádač sejfů se stane náhodným svědkem
zločinu - a tím i obětí následné nemilosrdné
štvanice. Clint Estwood a Gene Hackman v hl. rolích.
22. pondělí, 23. úterý / 20 hodin / Vstup: 33,- Kč / 109 min.

RELIC
Hluboko v temném labyrintu čeká cosi nepředstavitelného.
Sci-fi thriller ve stylu filmu Vetřelec.
25. čtvrtek / 20.00 hodin / Vstupné: 33,- Kč / 87 minut

MICROKOSMOS

Planeta Země objevovaná v centimetrových rozměrech.
fascinující příběhy ze života hmyzu.
26. pátek, 27. sobota / 20 hodin / Vstup: 35,- Kč / 110 min.

BATMAN A ROBIN
Batman je opět tady a s ním Arnold Schwarzenegger.
28. neděle, 29. pondělí / 20 hodin / Vstupné: 30Kč / 83 min.

LHÁŘ, LHÁŘ

Lež má krátké nohy. Jak je to s pravdou ? Jim Carrey v
hlavní roli americké komedie.
30. úterý / 20 hodin / Vstupné: 31,- Kč / 105 minut

ZÁŘE

Co je genialita ? Co je šílenství ? A co se stane, když
hranice mezi nimi zmizí ....... ?

Bytenes Bechynì spol. s.r.o.
dohady a skuteènost

Spoleènost vznikla k 10.1.1996 a to z dùvodu, že bude
pro mìsto výhodnìjší a snáze øiditelná. Toto byl jediný dùvod
uvedený na zasedání MZ. Prvým jednatelem byl jmenován p.
Hrdý, dalším p. Pýcha, kterého vystøídal p. Vítek.
Již v únoru 1997 bylo dost signálù, že uvnitø spoleènosti
není vše v poøádku, zejména po odprodeji základních prostøedkù
navržených k odpisu bez doporuèení likvidaèní komise a schválení
radou Mìsta Bechynì. Oficiálnì pøedáno p. Vítkovi dne 2.5.1997,
taktéž valné hromadì a dozorèí radì ( prodej vozidel ). Došlo zde k
porušení zákona. Dalším signálem mìlo být oznámení pracovnic
Bytenesu, že jsou porušovány zásady pohybu hotových penìz
pokladnou. Plynofikace bytù na sídlišti Na Libuši se rozbìhla v
rozsahu vìtším, zejména po stránce nákladovosti, než bylo
plánováno. Náklad na jeden byt v nìkterých pøípadech byl až
dvojnásobný oproti projektu. Uvedené dùvody a mnoho dalších
bylo pøíèinou zhoršujících se vztahù mezi Bytenesem a mìstem.
Na základì informace o hluboké platební neschopnosti
Bytenesu, kterou dal bývalý jednatel spoleènosti 2.5.1997 valné
hromadì a p. starostovi, došlo na zasedání zastupitelstva k
rozhodnutí ukonèit èinnost spoleènosti a zøídit pøíspìvkovou
organizaci. Toto rozhodnutí bylo schváleno 4.6.1997. Mylná byla
pøedstava, že platební neschopnost spoleènosti bude likvidována
vyhlášením konkurzu na Bytenes s.r.o.
Jednatel spoleènosti byl odvolán k 16.6.1997 a k témuž datu
byl jmenován nový jednatel.
(Pokračování na str.7)

Bytenes Bechynì spol. s.r.o. - dohady a skuteènost
(Dokončení ze str.6)

V tento den bylo zjištìno:
a) k 31.5.1997 byl propuštìn vedoucí støediska-bytového
hospodáøství p. Ján
b) k 15.6.1997 byli propuštìni všichni zbývající vedoucí
pracovníci: p. Pazourek-vedoucí tepelného hospodáøství, p.
Ratzka-vedoucí technických služeb,ing. Bakulová-ekonomka,p.
Müllerová-mzdová úèetní, p. Tlamichová-pracovnice TH.
c) všem tìmto pracovníkùm bylo téhož dne vyplaceno odstupné
d) z technicko-hospodáøských pracovníkù zùstala na pracovišti
pouze p. Jarošová(nájmy a služby) a p. Barešová-skladnice s
pracovní smlouvou na tøi mìsíce konèící v èervenci.
e) žádný vedoucí pracovník neprovedl pøedávku agendy, za kterou
zodpovídal. Za této situace mohou vzniknout i následné
hospodáøské ztráty, zejména z dùvodu neuzavøení nìkterých
smluv na prodej tepla pro nebytové prostory.
f) jednatel spoleènosti p. Vítek odmítl provést písemnou pøedávku
funkce. Jediné informace, které pøedal, bylo sdìlení o ètyøech
haváriích v tepelném hospodáøství a neukonèené práci u p. Šonky
v Hodonicích
Propuštìním pracovníkù Bytenesu, nepøedáním funkcí,
neposkytnutím základních informací potøebných k øízení provozu
zpùsobil kolaps spoleènosti, který by v terminologii minulého
režimu byl oprávnìnì nazván úmyslnou sabotáží.
V následujících dnech bylo zjištìno:
1. Pracovnice odpovídající za sklad a pokladnu nemìly
podepsanou hmotnou zodpovìdnost. Znaèná èást pokladních
dokladù mìla hrubé závady.
2. Nebyly vytváøeny pøedepsané rezervy fin. prostøedkù podle
mandátní smlouvy.
3. Èasovì neuzavøené fakturace, úètovány i neprovedené práce.
4. Manka ve skladech zjištìná vyžádanou mimoøádnou
inventurou.
5. Nákup pøídavného zaøízení na zametání chodníkù za UNC,
které je pro své rozmìry nefunkèní(cena 136 000 Kè)
Za chybnì vykázané a vyúètované dotace na teplo za r. 9394(odpovìdný p. Hrdý) muselo mìsto vrátit do státní pokladny
nìkolik set tisíc Kè, dále uloženo odvést státu penále ve stejné
výši-požádáno o prominutí. Dále uložena pokuta ve výši 280 000
Kè. Pøi kontrole za r. 95-96 uložena pokuta za porušení cenových
pøedpisù ve výši 621 000 Kè na základì neprokázání nákladù
zahrnutých do vyúètování tepla. Tuto pokutu zpùsobila
neodpovìdnost jednatele a vedoucího tepelného hospodáøství.
Pro prokázání spotøeby topných olejù staèilo vést øádné zásoby,
protože topný olej byl pøedmìtem delimitace bývalého OBP
Tábor.
Nyní se žádá o prominutí pokuty, pøestože staèilo zvednout
telefon a na Bytesu Tábor si vyžádat kopii pøedávacího protokolu,
ve kterém je LTO uveden.
V žádostech o dotace na teplo byly vyžádanou kontrolou
zjištìny znaèné nedostatky, vyplývající z neznalosti nebo
neodpovìdnosti, které se negativnì promítly do rozpoètu mìsta.
Pro druhé pololetí 1997 byly vypracovány nové žádosti o státní
dotace, odpovídající platným pøedpisùm.
Pøi plynofikaci sídlištì Na Libuši byly odstranìny všechny
požární žebøíky, umožòující vstup do pùdních prostorù. Pøípad
byl pøedán k vyšetøení Policii ÈR, protože se jedná o obecné
ohrožení.
Nebyly vypracovány pøedepsané komplexní havarijní plány
pro tepelná zaøízení podle zák. è. 222/94 Sb. a ani nebyly
vypracovány požární smìrnice pro vyjmenované budovy podle
zák. è. 133/85 Sb., pøíloha è. 1, odst. 2.
Dne 29.7.1997 byla provedena finanèní bilance skuteèného
ekonomického stavu Bytenesu Bechynì s.r.o. a bylo zjištìno, že
není dùvod spoleènost likvidovat. Zprávy bývalého jednatele o
údajné platební neschopnosti byla tudíž údajem nevìrohodným a
neprovìøeným. Z tìchto dùvodù byly ukonèeny pøípravy pro
èinnost pøíspìvkové organizece "Správa majetku mìsta Bechynì".

Vyúètování nájmù a služeb za r. 1996:
Upozoròuji, že obì vyúètování byla provedena pøed mým
nástupem do Bytenesu.
Je mnoho pochyb o dùvodech chybného prvého vyúètování.
Mohu jenom konstatovat, že pøi mém nástupu jsem zjistil, že
dochází ke znaènému kolísání napìtí na pøívodu k PC. Ochrana
PC = UPS nastavená na hodnotu 160 V soustavnì signalizovala
podpìtí. Po vyžádaném mìøení od JÈE byla závada odstranìna p.
Vlèkem. Je možné, že v dobì pøed instalací UPS pøi dalším
poklesu napìtí došlo ke chybì výpoètù, ale nevyluèuji i možnou
chybu ze strany obsluhy poèítaèe.
Druhé vyúètování je ve vztahu k zadaným údajùm správné.
Nejasnosti pøi vyúètování vody: rozdíl mezi souètem bytových
3
vodomìrù a patním vodomìrem byl procentuálnì rozúètován v m
pøi ponechání fakturaèní ceny VAKu. V tomto pøípadì nesouhlasí
poèet odebraných m3 vody s bytovým vodomìrem, ale výpoèet
úhrady je správný.
Správný zpùsob vyúètování je použití koeficientu mezi
souètem spotøeby bytových vodomìrù a patním vodomìrem,
kterým se násobí fakturaèní cena vody. Touto novou cenou se
násobí množství vody podle bytových vodomìrù a výsledek v Kè je
shodný s prvým zpùsobem výpoètu(výmìr MF ÈR è. 01/95, bod 5,
odst.52).
Podlahová plocha pro vyúètování tepla je upravena o plochu
spoleènì využívaných prostorù a to v procentech podílu k
podlahovým plochám jednotlivých bytù. Rozúètování je v souladu
s platnou vyhláškou.
Bylo zjištìno, že k 1.7.1997 byly povýšeny zálohy na vytápìní
bytù na základì pokynù bývalého vedoucího TH pouze o 20%, i
když nárùst ze 180,-Kè na 250,-Kè za Gj je 39%.
Z tohoto dùvodu budou vydány nové evidenèní listy, kde bude
stanovena záloha na teplo ve výši 20,-Kè/m2.
Souèasnì se pøevádí plynofikované byty mìstem do 1. kategorie.
Chybnì stanovená cena nájmu za vodomìry bude upravena
dodateènì-seznámení s výší úpravy bude provedeno v dalším èísle
bechyòských novin.

Údržba silnic, chodníkù, èistota mìsta, zeleò
Kvalita tìchto prací a jejich rozsah jsou pøímo úmìrné k
finanèním prostøedkùm, uvolnìným zastupitelstvem na tuto
èinnost. V souèasné dobì mohu jenom konstatovat, že výše
uvolnìných fin. prostøedkù je stejná jako v r. 93-94. Nebylo vùbec
uvažováno se zdražením vstupù a s inflací.
ZÁVÌR:
Toto je jen hrubý výèet závad, které je nutno napravit, pokud je to
možné. Finanèní ztráty již nahradit nelze.
V dalším èísle MZ bude zveøejnìn rozsah oprav v bytech, které
je povinen hradit nájemník, podle naøízení vlády è. 258/95 Sb.,
aby se tak pøedešlo zbyteènému a neopodstatnìnému slovnímu
napadání pracovníkù Bytenesu nìkterými obèany našeho mìsta.
Poznámka: dlužníkùm za nájemné a služby nebudou v bytech
provádìny žádné opravy do doby úhrady dluhù.
Bechynì dne 14.8.1997
Valenta Theodor
jednatel

Autorizovaný obchodní partner spoleènosti EuroTel

ATELIER KOBERA

firma

nabízí široký sortiment výrobků pro dokončovací práce na stavbách.

nabízí mobilní telefony vèetnì
pøíslu enství a montá í do vozidel

V naší prodejně zakoupíte:
stavební a nábytkové kování, keramické dlažby a obklady,
plovoucí podlahy dřevěné i laminátové, korek, parkety, PVC,
dřevěné, plastové, hliníkové lišty, dřevěné dveře, střešní okna,
celoobvodové kování MACO, stěrky, tmely, spárovací hmoty,
okenní parapety, pracovní desky, desky CETRIS, eurohranoly
pro výrobu dřevěných oken

ELEKTRO-CORSIM
( v mìsíci záøí pokrytí signálem GSM v
Bechyni)

kontaktní místo

ELEKTRO-FILIP, tel/fax
O361/961755
nebo

prodejna v Týnì nad Vlt.,
Mostecká ul. 267 ( u
železného mostu), tel.
O334/21605, fax: 0334/21787
Prodejna ELEKTRO CORSIM nabízí:
Prodej antén a zesilovaèù na TV
program PRIMA ( signál je íøen na K45 z
Týna nad Vltavou ), provedeme
montá e spoleèných a individuálních
antén a rozvodù, vèetnì satelitních
kompletù a pøíslu enství

Pro stavebníky, kterým zpracujeme projektovou dokumentaci,
poskytujeme 2% slevy na veškeré zboží, zakoupené v naší
prodejně.
Pro držitele živnost. listu ZEDNICKÉ PRÁCE při pravidelných
nákupech sleva 2%.
Dále provádíme:
-montáže plovoucích podlah, korku, podlah PVC, dveří,
parapetů, obkladů a dlažeb
-zajišťujeme kompletní projektovou a inženýrskou činnost
-navrhneme a vybavíme Váš byt či kancelář

Adresa prodejny:
Puchmayerova 378, Týn nad Vltavou
tel/fax O334/41436
Těšíme se na Vaši návštěvu.

OD
BETY

nám.
Míru

Horní Brašov

Týn nad Vltavou
tel: 0334/21605, 21787

Atelier
KOBERA

kostel

Puchmayerova ul.

PORADNA - WÜSTENROT - stavební spoøitelna

Opìt odpovídáme na Vaše otázky týkající se stavebního spoøení a uvítáme Vaše další námìty, které mùžete
sdìlit pøímo našemu poradci ve Vašem regionu p.Bednáøovi, tl.0361/962016, event. pøímo zaslat na
krajské øeditelství Èeské Budìjovice, Na Mlýnské stoce 8, 370 01. V pøípadì Vašeho zájmu Vás
samozøejmì rádi rovnìž uvítáme v týmu našich spolupracovníkù, inf. na výše uvedených kontaktech.

Lze kombinovat bezúroènou státní pùjèku se stavebním spoøením?

Poskytnutí státní bezúroèné pùjèky nebo státního pøíspìvku na novou bytovou výstavbu je podmínìno
souèasným využitím hypoteèního úvìru nebo stavebního spoøení. Stavební spoøitelna Wüstenrot na požádání
poskytne potøebný formuláø žádosti i seznam dokladù. Vyplnìný materiál se všemi podklady pak pøedá klient
zpìt Wüstenrotu, který zprostøedkuje pøedání žádosti Èeskomoravské záruèní a rozvojové bance k vyøízení.
Materiál lze pøedat této bance i pøímo.

Reagují stavební spoøitelny na souèasnou povodòovou kalamitu? Vždy nikdo neví, kdy
se nìco podobného mùže stát i u nás.

Témìø všechny stavební spoøitelny velmi pružnì reagovaly na záplavy a vyšly svým klientùm v postižených
oblastech vstøíc. Jednou z prvních byla i stavební spoøitelna Wüstenrot, která se rozhodla vyèlenit ze svých
zdrojù 500 milionù Kè na zvýhodnìné pøeklenovací úvìry jak pro stávající tak pro nové klienty. U nových
klientù do výše 100.000,- Kè jako jediná spoøitelna nepožadujeme složení žádného poèáteèního vkladu.

Další èást abecedního seznamu možného použití úvìru:
Rekolaudace stavby pro bydlení,radiátory, renovace domu, bytu, regulaèní a mìøící technika, rozvody

elektøiny, plynu, sanitární rozvody, øemeslnické práce
Sanitární zaøízení(WC, vana, umyvadlo, sprchový kout, baterie), sauna, septik, splácení jiných úvìrù na
bytovou výstavbu,správní a jiné poplatky, stavební materiál(poøízení), stavební náklady, stavební pozemek,
stavební úprava nebytového prostoru na byt-pùdní vestavba, staveništì(náklady na zaøízení), studna
Topení-modernizace, zøízení, teplá voda-náklady na zøízení
Údržba, úhrada nájemného pøedem
Vydává Mìstský úøad Bechynì, Nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 v nákladu 2000 výtiskù. ZDARMA.
Pøipomínky, návrhy a pøíjem inzerce (15 Kè/cm2) poštou nebo na tel. 0361/811012 nebo 811490.
Tisk RUDI reklamní studio, tiskárna Tábor - tel: 0361/25 96 80

