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Z adventních zastavení:
Divadlo Kvelb

K provedení takových staveb, které vznikají v zastavìném území nebo
zastavitelných plochách, a po splnìní dalších náležitostí požadovaných
zákonem, postaèí ohlášení s územnì plánovací informací, bez pøedchozího
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
Novì je také zaveden institut kontrolních prohlídek rozestavìné
stavby.Tyto se provádìjí ve zkráceném stavebním øízení a jejich plán stavebník
pøedkládá zároveò se žádostí o povolení.
Další novinkou je užívání staveb, kdy pøedevším stavebníci individuálních
staveb (napø.rodinné domy, chaty) se mohou vyhnout kolaudaènímu øízení,
a to v pøípadì, že stavebník oznámí ve lhùtì 30 dnù pøedem stavebnímu úøadu,
že objekt hodlá využívat, pokud nenastane pøípad, že stavební úøad užívání
stavby zakáže (nevyhoví závìreèná kontrolní prohlídka – není dodrženo
rozhodnutí nebo jiné opatøení stav. úøadu, týkající se stavby nebo pozemku
atd). Stavby, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit (školy,
obchody, apod.) mohou být užívány jen na základì kolaudaèního souhlasu s
tím, že stavebník zajistí, aby byly pøed zapoèetím užívání stavby provedeny
a vyhodnoceny zkoušky pøedepsané zvláštními právními pøedpisy.
Dále se novì zavádí pojem koordinovaného stanoviska správního úøadu
k navrhovanému projektu. Vydání koordinovaného stanoviska pøipadá v úvahu
tam, kde je tentýž úøad v postavení nìkolika dotèených orgánù. Bude se tedy
jednat o jediné koordinované stanovisko na místo nìkolika èásteèných v rámci
rùzných právních pøedpisù.
Podání podle nového stavebního zákona lze èinit pouze na formuláøích dle
provádìcí vyhlášky,které budoutudíž jednotné pro všechny stavební úøady.

Co pøinese nový stavební zákon?
Stávající starý stavební zákon pøesto, že je starý 30 rokù, byl skuteènì
nadèasový a velmi dobøe po celou dobu sloužil. Doba ale pøinesla mnohé
spoleèenské zmìny, a proto byla vytvoøena nová modernìjší právní norma
vycházející ze zkušenosti ostatních evropských státù.
Svým rozsahem je zhruba tøikrát obsáhlejší a zejména v poèátcích bude
orientacepro úøady i obèananároènìjší.
Cílem nového zákona bylo zjednodušení a zkrácení øízení, jež zákon
upravuje.Proto je v nìm obsažena celá øada zmìn a nových pojmù.
Konkrétnì se do zákona zaøadil novýinstitut územnì plánovací informace,
která nebude øešit jenom formu øízení, ale rovnìž podmínky a vìcné otázky
související s územním rozhodováním. Územnì plánovací informace poslouží
stavebníkovi k tomu, aby se dozvìdìl, za jakých podmínek mu bude projekt
povolen.
Podstatné je vymezení pojmù zastavìná a nezastavìná území (popø.
zastavitelná plocha). Úèelem této definice je zkomplikovat nebo lépe pøímo
vylouèit postupné zastavování území pomocí jednotlivých územních
rozhodnutí bez celkové koncepce. Pokud se vydává územní rozhodnutí, jsou
pro zrychlení navrženy dvì základní formy øízení. Je to øízení standardní a
zjednodušené, jež je defacto vydáním rozhodnutí bez øízení ato v pøípadì, že se
v zákonné lhùtì neobjeví námitky. V opaèném pøípadì se celé øízení vrací do
základního územního øízení. Místo územního rozhodnutí mùže stavební úøad
pøi dodržení zákonem stanovených podmínek vydat územní souhlas.
Obdobnì je do nového zákona zahrnuto ohlašování staveb, institut
zkráceného stavebního øízení a s ním související osoby autorizovaného
inspektora. Zkrácené stavební øízení by bylo možné využít, jestliže bude žádost
stavebníka doplnìna souhlasnými stanovisky dotèených orgánù, vyjádøením
úèastníkù øízení a projektovou dokumentací s certifikátem autorizovaného
inspektora. Autorizovaný inspektor je fyzická osoba svobodného povolání
jmenovaná ministrem pro místní rozvoj. Tento nový prvek autorizovaného
inspektora v zákonì znamená prakticky privatizaci nìkterých èinností.To
znamená, že tato èinnost bude provádìna na základì smlouvy se stavebníkem
(placená služba). Autorizovaný inspektor nahradí svou èinností proces
stavebního øízení za splnìní zákonných podmínek (souhlasná stanoviska
dotèených orgánù státní správy a ostatních úèastníkù).
Mediálnì velice diskutovanou je zmìna týkající se povolování staveb pro
bydlení a rekreaci do 150m2 zastavìné plochy s jedním podzemním, nejvýše
dvìma nadzemními podlažími a podkrovím, tedy vìtšinou rodinných domù.

S úèinností nového stavebního zákona konèí také práce stavebních komisí
na obcích, na nìž jsou doposud nìkteré pravomoce vyplývající ze stavebního
zákonapøeneseny.
Nový stavební zákon je nejvýznamnìjším dokumentem v oblasti
stavebnictví. S jeho zmìnou souvisí novelizace celé øady dalších více jak 40
zákonùupravujících dílèí oblasti
Úèinnost nového stavebního zákona è. 183/2006 je od 1.1.2007.
Marie Lexová, vedoucí odboru výstavby a ŽP.
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Zedníček Jaroslav
Jelínková Anna
Kovaříková Marie
Kratochvílová Dagmar, Zíková Anežka
Trojáček Václav
Kabát Karel
Kavanová Božena
Berka Jan, Písaříková Pavla, Vanková Helena
Jánská Milada, Jedličková Marie, Pluhař Pravdomil
Janovská Zdeňka, Matoušková Božena,
Menšíková Věra
Lukášová Ludmila, Pokorný Bohumír, Zíková Věra
Krajcar Otto, Kuděj Vladislav, Sirovátka František,
MUDr. Trnková Olga
Bartoš Oldřich, Koliha Miroslav, Ing. Soukup Jiří

Vítání občánků
Dne 5. prosince 2006 byli přivítáni starostou města Bechyně
Mgr. Jaroslavem Matějkou tito noví občánci:
Burdová Klára, Fábera Philip a Natalia, Haškovec Filip, Herza Petr,
Mášková Markéta, Micka FilipAlexander, Změlík Ladislav.

Zlatá svatba
50 let společného života oslavili 29. prosince 2006 manželé Vratislav
a Kamila Krejčovi. K tomuto významnému jubileu jim osobně
poblahopřál starosta města Bechyně Jaroslav Matějka
a místostarosta Miroslav Beneš.

MEDAILON
Karel Hugo Hilar
(vlastním jménem Karel Bakule)
narozen 5. listopadu 1885 v Sudoměřících
u Bechyně, zemřel 6. března 1935 v Praze
Trochu jsme si sáhli v našem lednovém
medailonu k sousedům, do Sudoměřic.V
Bechyni však měl p.Hilar dost početné
př íbuzenstvo po své tetě, pí Machovské,
zesnulé choti bývalého listonoše.
Náš protagonista Karel Hugo Hilar
pocházel ze starého sudoměřického rodu,
jeho děda, Václav Bakule, byl sudoměřický
rodák a majitel usedlosti čp.16, kde se tehdy
říkalo „U Holub ů“. Otec Hilara, František Bakule, postavil
v Sudoměřicích v roce 1883 d ům čp. 62 na křižovatce týnské
a bechyňské silnice. Říkalo se tam „Na Bakulárně“.
„V tomto domě zřídil hostinec, byl také hudebníkem a věrným
druhem bývalého kapelníka J.Jirky. Tato kapela bývala široko daleko
známá a vynikala nejen dobrým výkonem muzikantským, ale
i svérázným humorem. Byl jejím členem i František Jáchym, u něhož
o žert a vtip nebylo nikdy nouze.“
Když se svéráznému Františkovi Bakulů nedařilo v hostinské
činnosti, prodal dů m a odstěhoval se do Prahy v roce 1887. Nejdříve
pracoval u soudu, později se stal úředníkem Zemské banky. Zapsal se
však také do naší literární historie jako autor nauč ných erotických
publikací („Rozmary erotismu“, “Osudy krásných žen“, „Kouzlo ženy
v zápase sociálním a erotickém“).
Takže syn, Karel Bakule, později Hilar, se odstěhoval ve svých
třech letech do Prahy, kam si přinesl nejen své jihočešství, ale
i svéráznou otcovu povahu. Proč došlo ke změně jména? Z jakého
dů vodu? Literárního, uměleckého nebo rodinného? Mohu pouze
citovat: „Ve farní matrice je zápis o úřední změně jména výnosem
místodržitelství v Praze ze dne 8.3.1911 č.1.B 854 byla povolena
výjimkou změna př íjmenív Hilar“.
Maminka, Marie Vitoušková z Netěchovic. se seznámila se svým
budoucím manželem na posvícení při muzice. Její sestra, provdaná
Novotná, byla man želkou ředitele divadla Karla Novotného.
Karel Hilar projevoval svůj talent velmi brzy; již ve 13 letech napsal
svou první hru, v 17 letech vydal tiskem básnickou sbírku. Jeho
literární činnost byla nejen rozsáhlá, ale i rozmanitá .Byl až chorobný
ve své snaze zprostředkovat své mladistvé a průbojné názory. Byl
silně ovlivněn francouzskou dekadencí z konce 19.století . Z té oblasti
volil i př eklady pro „Moderní bibliotéku “s velice odvážným
programem.Vydával ji od roku 1903. Byl ve skupině odbojného
literárního křídla „Moderní revue“. Tato jeho pů vodně osvětová vize jej
př ivedla k divadlu. Nastoupil do Městského divadla na Královských
Vinohradech jako tajemník. Př edtím však vystudoval klasickou filologii
(jmenován PhDr. r. 1911) na pražské universitě.
Z této funkce tajemníka se záhy uplatnil jako režisér. Byl jmenován
dramaturgem (r. 1913) a šéfem činohry (1914).Nastavil si svou laťku
velmi vysoko, proti tradicismu v divadelním oboru. Nebylo a není to
jednoduché. Ve vzpomínkách současníků vystupuje mnohdy jako
netolerantní, nejvýš postavená osobnost – ale jde to v tomto poslání
jinak? Jací byli všichni ti principálové: J.K.Tyl, Otomar Krejča, Miroslav
Macháček? V jistých polohách nesnesitelní.
Hilarova dramaturgická práce začala novou etapu divadla, která
pozvedla tento obor na evropskou i světovou úroveň. Byla to práce
obtížná, kdy měl proti sobě herce, kolegy režiséry, oficiální místa,
kritiku. Byl nekompromisní, ale nadšený svou tvů rčí prací. V jeho
tvorbě byla příslovečná kázeň, přísnost ve volbě výrazových
prostředků. Také se jeho osobnost podepsala do divadelních dějin.
Měl všechno promyšleno, roli režiséra – dramaturga chápal ve všech
souvislostech. Například si zvolil scénografa, také úžasnou osobnost,
kubistického výtvarníka Vlastislava Hofmana. Jeho kresby
Dostojevského postav zaujaly Hilara tak, že si ho pozval ke svým
divadelním projektům. Jejich společná dílna Hilar – Hofman byla
impozantní. Vlastislav Hofman navrhoval sc ény velice expresivní,
citově vypjaté, navrhoval i kostýmy, aby tak dotvořil své a Hilarovy
př edstavy. Bylo to nové a objevitelské .Tak se Hilarovou zásluhou
změnila vinohradská scéna na středisko moderní divadelní práce
a úspěšně konkurovala činohře Národního divadla. Všechny tyto
úspěchy vedly k tomu, že byl postaven do čela Národního divadla od
1.1.1921 do své smrti. Opět musel č elit odporu herc ů, režisérů,
kritiky.Nicméně se ihned režisérsky prosadil , opíral se o herce, kte ří
za ním přišli z Vinohradského divadla (V.Vydra, B.Karen a další), kteří
podpoř ili jeho dynamické vyjádření divadelní hry. Ne vždy jeho
inscenace zaznamenaly úspěch,ale jmenujme ty nejúspěšnější:
Moliére: „Zdravý,nemocný“, bratř i Čapkové „Ze života hmyzu“,
Shakespeare: „Romeo a Julie“.

V druhé etapě odstoupil od expresionismu k civilismu po své delší
nemoci v roce 1925. Znamenalo to civilnější a věcnější vyjadřování,
cíl byl více naměřen k sociální konsolidaci. Zaměřil se na osobní
problémy jedince, které akcentoval např. v Shakespearově
„Hamletovi“, Rollandově „Hře o lásce a smrti“ , Hilbertovi „Job“ a „Pěst“
,O´Neilově „Podivné mezihře“ apod.
Po určité době si uvědomil zúženou hranici civilismu, v jeho
spektru pozornosti se pak objevil i Tyl, Gogol, bratři Mrštíkové…
Nezapomenutelné jsou jeho režie, jeho pojetí Sofoklovy tragedie „Král
Oidipus“, Brucknurova
„Alžběta anglická“, Besiérova „Alžběta
Brouwingová“ a O´Neillova trilogie „Smutek patří Elektře“.
K.H.Hilar povznesl ve své době tvůrčí principy Národního divadla,
přivedl na „prkna,která znamenají svět“ řadu nových umělců,
respekt
modernizoval celou scénu a dů razně požadoval
režisérskému záměru.
Jeho manželkou byla od roku 1914 známá herečka Zdenka
Baldová (1885 – 1958).
Hilar pracoval tak neúnavně (ve svém literárním,dramatickém
a režisérském postě),že zcela vyčerpán již v 39 letech byl zasažen
mozkovou mrtvicí; po roce a půl se však vrátil do Národního divadla
a pracoval jakoby posedlý běsem skonu. Bohužel, konec nastal
5.3.1935 v Jílovišti u Prahy, kam si jel odpočinout a po převozu do
nemocnice v Praze zemřel.
Brzy po jeho smrti se sešla v Praze Společnost přátel dr.K.H.Hilara
a postarala se o pamětní desku na jeho rodném domě
v Sudoměřicích. 28.6.1936 byla deska slavnostně odhalena. Za
přítomnosti rodiny i přátel zazpíval mužský sbor zpěváckého sboru v
Bechyni Lužničan, projev přednesl ředitel Národního divadla
Dr.Fischer, dále ředitel Městského divadla na Vinohradech Dr. B.Jahn,
spisovatel a kritik Dr. J.Träger, člen ND Eduard Kohout,herečka pí
Kopřivová, z ministerstva Dr.Chaloupek,pan Findeis za táborské
ochotníky,za osvětový odbor pan učitel Rudolf Burian, statkář
František Benda poděkoval za práci na zvýšení kulturní úrovně
národa; desku odhalila pí. Kronbauerová,členka Národního divadla.
Jménem rodiny poděkoval za poctu Dr.Novotný i tehdejší majitel
domku pan K.Kudrna „prostými slovy projevil úctu k muži, který svou
šlechetnou prací uctil krov, pod kterým se zrodil a slíbil desku ve
vážnosti chovati a opatrovati.“
Ze vzpomínek pana Karl Rohana, žijícího nyní ve Švýcarsku:
Tehdy, když Dulička, paní Zdenka Baldová-Hilarová, členka
činohry ND v Praze,dala svým nákladem na Bakulových hospodě
v Sudoměřicích zhotovit pamětní desku k uctění památky svého
manžela PhDr. K.H.Hilara, byli jsme s našimi také při odhalení desky.
To bylo v neděli, dne 28.června 1936. Pamatuji si na tu tehdy slávu již
jen matně, ale doposud vím, že mému mladšímu bráškovi Harry (po
kmotrovi z USA) ,výborně dobře chutnaly párky a mě taky. Ty jsme
dosud neznali proto, že u nás doma na dětský talíř uzenina nepřišla.
A po smrti „Duličky“, paní Zdeně Baldové-Hilarové napsala rodině
paní Olga Scheinflugová (man želka Karla Čapka) tyto řádky:
Zdeňce Baldové
Tolika postavám jsi zatlač ila oči,
když dohrály svůj osud na scéně,
oživly vzpomínkou jen někdy o výročí,
vydechly ze záhrobí zasněně
a zase tlely dál, bez kytic, bez pomníků
v archivech paměti a v srdci současníků,
jichž teskné mládí někdy zavzpomíná,
jak v té době a v té hře žila kolombína,
růžová Cressida. A vidí jako včera
půvabnou grisetu či naivku z Moliéra.
Pak přišly matky,maminky a mámy
kuplířky, služky a do nich nám zazní
tichý hlas žebračky přervaný pomlčkami
i hloupý tón paničky buržoasní.
A pak Tvůj vlastní hlas, v němž zněly rolničky
vě kovějších děvčátek zavátých historií,
měly je ve smíchu i Tvoje babičky
stvořené životem, střežené poesií.
Tolika postavám jsi zatlač ila víčka,
když na scéně svů j osud dohrály.
Kéž Tě ten dramatik-smrt za to hýčká
a věčnost za dar kouzla pochválí.
Byla jsi lidová v tom krásném smyslu slova:
Žes lidu patřila a byla básníkova.
Olga Scheinpflugová, X.1958
Jeho význam pro české divadlo snad umocníme výrokem
E.F.Buriana : „Vzdejme čest a chválu velkému Hilarovu dílu, bez
něhož si vůbec nedovedu představit pokrok v českém divadle.“
Z použité literatury: čas. Lázně Bechyně, Kulturní adresář ČSR,
Táborské listy, článek pí Martiny Sudové, Knižní novinky 2005
a vzpomínek K. Rohana
sest. -ap -
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PRO RODIÈE A DÌTI

VÝSTAVA
VÝSTAVA KLAUZURNÍCH
A MATURITNÍCH PRACÍ ŽÁKÙ SPŠK
Vernisáž 31. ledna / 17.00 hodin / Galerie U Hrocha
Jako každý rok v tuto dobu Vás
srdečně zveme na výstavu
z tvorby žáků SPŠK v Bechyni.
B u d e p ře d s t a v en v ý b ě r
z maturitních prací 2006,
klauzurní práce a poprvé
i práce studentů grafického
oboru.
Výstava potrvá do 28. února.

GALERIE JE OTEVŘENA DENNĚ

Pondělí
- pátek 15 - 17
sobota TANCE
- neděle 14 - 17 hod.
ORIENTÁLNÍ
Ahod.,
BØIŠNÍ

PLECHA A NEPLECHA SE VRACÍ
Sobota 20. ledna / 15.00 hod. / Malý sál / Vstupné: 25,- Kč
Dvě pohádkové bytosti Neplecha a Plecha Vás provedou
světem nejznámějších dětských písniček.
Také se seznámíte s hudebními nástroji.

PØIPRAVUJEME

Dìtské maškarní odpoledne
10. 2.
Malování na tmu
3. 3.
“Lo Stupendo” aneb tenor na roztrhání
PØÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

KURZY
ORIENTÁLNÍ A BØIŠNÍ TANCE
Pondělky 8., 15., 22., 29. ledna / 18 a 19 hod. / Klubovna KD
Ideální pohybová aktivita pro ženy každého věku, cvičení pro
zformování Vaší postavy a zvýšení tělesné kondice.
Vyučuje místní lektorka Kristýna Procházková.
Přihlášky a informace: tel 222 523 800, 603 844 424
e-mail: aisha@aisha.cz, www.aisha.cz

KULTURNÍ

MESTA

BECHYNE

I MYŠ MÙŽE BÝT KAMARÁDKA
Středy: 3., 10. a 17. ledna / Klubovna KD
Tento kurz je již v běhu a je plně obsazen.

TANEÈNÍ PRO VŠECHNY
Pátky 5., 12., 19., 26. ledna / od 19.00 hod. / Velký sál KD
Určené pro absolventy základních kurzů a také pro ty, co
již většinu zapomněli...
Pokud jste se nestihli přihlásit, volejte pro informacena tel:
381 213 338, 776 381 203
nebo pište program@kulturnidum.cz

PLESOVÁ SEZÓNA
III. PLES MÌSTA BECHYNÌ
Sobota 13. ledna 2007 / 20.00 hodin /
Velký sál KD / Vstupné: 100,- Kč
Plesovou sezónu zahájí v
p o ř a d í
j i ž
I I I . P l e s m ě s t a Bechyně s
t r ad i čn ě b o ha t o u tombolou. K
tanci a poslechu bude hrát skvělá
kapela Réva.

MATURITNÍ PLES

SPŠK

27. ledna

RYBÁØSKÝ PLES

17. února

MATURITNÍ PLES SPŠK

24. února

HASIÈSKÝ PLES

10. bøezna

PLES VÚ 3517

16. bøezna

PODÌKOVÁNÍ

Adventní zastavení sponzorovali:
C SERVIS Richard Filip
Ing. René Hartl
ELEKTRO FILIP s. r. o.
PENZION U PICHLŮ
W Partner s. r. o. - výpočetní technika
BAZAR U BÍLÍHO ZWONU

KSMB dìkuje všem sponzorùm a hodným
lidem, kteøí kulturu v Bechyni jakýmkoliv
zpùsobem podporují.
A samozøejmì také všem návštìvníkùm,
pro které to vlastnì všechno dìláme.
Za celý tým KSMB
Štìpán Ondøich - øeditel

PRONÁJEM

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu pro podnikatelské
účely klubovnu v 1. patře KD o rozloze 28,5m2

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 381 213 338, tel./fax: 381 212 433, e-mail: reditel@kulturnidum.cz

Co možná netušíte...
S finanèní podporou EU vzniká na
Støední prùmyslové škole
keramické v Bechyni nový obor
Studijní obory- výtvarné zpracování keramiky,
aplikovaná chemie, technologie keramiky a
prùmyslový design- jsou již tradièními obory
nabízenými naší školou pro žáky s ukonèenou docházkou na základní škole.
V tomto školním roce byl otevøen nový obor- propagaèní grafika. Všechny
obory jsou ètyøleté a jsou zakonèeny maturitní zkouškou.
Absolventi jsou pøipraveni jak pro vstup do praxe, tak i pro studium na
vysokých školách a nemají problémy s uplatnìním. Škola rozšiøuje a nabízí své
aktivity v progresivních a moderních oborech, které jsou neustále
pøizpùsobovány potøebám trhu. V tomto školním roce dosáhla významného
úspìchu pøi získávání dotací z EU a v souèasné dobì pracuje na projektu“ Další
profesní vzdìlávání / DPV / v oboru prùmyslovýdesign“.
Jedná se zjednodušenì o kurzy doškolování dospìlých v již zmínìném
oboru prùmyslový design, které umožní zvyšování kvalifikace pro profese v
tomto oboru, napø. pro pracovníky v reklamì, designéry, stavaøe,
programátory, výtvarníky, modeláøe a další profese vyžadující kreativní práci.
Právì zavedení tohoto oboru ve škole je spolufinancováno Evropským
sociálním fondem a Státním rozpoètem Èeské republiky.
Na realizaci vzorového kurzu, pøípravu uèebních materiálù a na vybavení
moderní výpoèetní technikou s nejnovìjšími grafickými SW pro designéry
získá škola necelé 2 miliony Kè.
Pro nový vzdìlávací program využije škola svých zkušeností s již
zavedenou výukou studijního oboru prùmyslový design a know-how svých
pedagogù.
Vzorový kurz se uskuteèní od záøí roku 2007 do ledna 2008.
Projekt by mìl pomoci øešit poptávku firem a výrobcù po kvalifikovaných
odbornících v této oblasti a zároveò i problém nezamìstnanosti.
J. K.

Akce pøedškolák – prosinec
Ve ètvrtek dne 7.12.2006 probìhla na
naší škole již tøetí akce programu
Pøedškolák .
Tentokrát si dìti mohly prohlédnout
práci v pøírodovìdném kroužku a
popovídat si o knížkách ve školní
knihovnì. Dìti nám udìlaly radost,
protože jejich návštìvnost a zájem o
školu se od akce k akci zvyšuje. Tìšíme
se proto na nì v lednu, kdy se na nì tìší
žáci z keramického kroužku. Setkání se
uskuteèní dne 11.1.2006 od 16 hodin.
Jan Sváèek

Ze sbírek Městského muzea
Představujeme ukázku ze souboru fotografií z válečné zimy1939/40
uloženého dnes v muzejní knihovně. Díky tomu, že nám pan fotograf
Feikl vyfotil polomy v okolí Bechyně, můžeme dnes pozorovat, jak ta
“skutečná” zima má vypadat...

Chemie má budoucnost
Nedílnou souèástí profilu SPŠ keramické je také obor aplikovaná chemie.
V prùbìhu ètyøletého studia získají žáci systematické znalosti o chemické teorii
a praktických laboratorních postupech. Úspìšnì složená maturitní zkouška z
tohoto oboru umožòuje absolventùm se pøímo uplatnit v prùmyslových a
kontrolních laboratoøích nebo se dále vzdìlávat na vysokých školách
pøírodovìdného èi chemicko-technologického zamìøení.
Blízká spolupráce s pražskou VŠCHT umožnila žákùm keramické školy
shlédnout vzorovou hodinu chemie. Dvojice diplomantù z vysoké školy je
seznámila zábavnì pouènou formou a mnoha demonstrativními ukázkami s
novými zajímavými poznatky ze svìta chemie. Dùkazem, že žáky na SPŠK
chemie baví, je jejich úspìšnost pøi pøijímacím øízení na VŠ i pravidelná úèast
na chemických olympiádách. Chemie jako perspektivní obor otevírá žákùm
SPŠK dveøe do svìta.
Karel Klaška, SPŠK

Vánoční koncert Stonožky

Dne 8.12.06 se rozjelo 11 našich žáků do Prahy. Cílem cesty bylo
pozvání paní Bely Gran Jensen, která je patronkou charitativní akce
Stonožka,na vánoční koncert konaný v kostele sv. J. Nepomuckého
na Pražském hradě. Odpoledne pak program pokračoval v Lucerně,
kde děti přivítal Vojta Kotek, který program moderoval.Vystoupila celá
škála známých umělců, mezi nimi i M. Žbirka a taneční soubor
Valášek.Všem se pořad velmi líbil a o přestávce přišla za dětmi i paní
Bela a slíbila, že se na naši školu opět přijede podívat.
Naše děti a jejich aktivní práci pro Stonožku dobře zná.
Spolupráce již trvá několik let a naše děti patří k nejaktivnějšín
pomocníkům.
Jan Sváček

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
KSM Bechyně vyhlašuje výběrové řízení na místo
,,Správce depozitáře“
Požadavky :
- dosažení minimálně středoškolského vzdělání (výtvarný či
chemický obor výhodou)
- morální a občanská bezúhonnost
- řidičský průkaz skupiny "B"
- dobrá znalost práce na PC ( Windows, MS Office, Internet )
- znalost světového jazyka výhodou
zařazení do platové třídy 9
Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě
zašlete nejpozději do 31.1.2007 do 10.00 hod. na adresu:
Kulturní středisko města Bechyně,U nádraží 602, 391 65 Bechyně
Podrobnější informace k náplni práce podá ředitel KSMB Mgr.
Štěpán Ondřich nebo Mgr.Jana Janáčková - správkyně muzea,
možnost prohlídky muzea, telefon: 381212433, 381213338,
774911067
Přílohami přihlášky jsou:
1. strukturovaný životopis,
2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
(originál nebo ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením),
3. čestné prohlášení o negativním.lustračním osvědčení ve
smyslu zák.č.451/1991 Sb. *) (úspěšný účastník výběrového
řízení musí doložit originál osvědčení vydané MV ČR nejpozději do
1 měsíce od oznámení o výběru)
4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
5. souhlas se zpracováním osobních údajů *)
KSMB si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
Datum vyhlášení: 2.1.2007
*) dokument si prosím stáhněte z www.kulturnidum.cz nebo
vyzvedněte v kanceláří KSMB.

Zápis do 1. třídy – pravidla přijímání žáků
1. Každá škola otevře pouze jednu první třídu.
(usnesení rady města Bechyně ze dne 22.11. 2006)
2. Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.
(vyhláška č.48/2005 Sb. o základním vzděláváním a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky)
Tento počet nesmí přesáhnout hygienické požadavky na třídu
příslušné školy.
3. Rodiče mohou přihlásit dítě k zápisu na školu, kterou si vyberou.
4. O zařazení žáka do 1.třídy příslušné školy rozhodnou podle pořadí
tato pravidla:
a) spádovost obvodů (přednostně budou přijati žáci z
příslušného spádového obvodu – vyhláška č.29/98 ze
dne 18.12.1998)
b) dohodnutá výměna
c) děti zaměstnanců školy
d) sourozenci ( 2 a více)
e) sourozenci ( 1 )
5. Oznámení o přijetí (případně o nepřijetí) žáka bude rodičům
oznámeno ve správním řízení ( podle § 37 školského zákona
č.561/2005, viz § 165 odst. 2 podle § 9 správního řádu ).
Bc. Mgr. Jan Ingr, ZŠ Libušina
Mgr. Jan Pekař, ZŠ Školní

Novoroční přání P.F.
( Pour féliciter - Pro štěstí)
Novoročenky jsou starší sestřenice vánočních blahopřání, od
nichž se liší námětem a obsahem. Za vynálezem novoročenek
najdeme muže, českého spokojeného šlechtice, který se snažil
důstojně vyklouznout z přemíry společenských povinností.
Odnepaměti u nás bývalo zvykem přijímat na Nový rok osobní
blahopřání. Pro neustále se zvyšující počet gratulantů se ale tato
povinnost stávala pro příjemce blahopřání často obtížnou. Hrabě
Karel Chotek, který zastával funkci prezidenta zemského gubernia
a byl nejvyšším purkrabím v Čechách, vyklouzl v roce 1827
z nepříjemné situace s elegancí sobě vlastní. Místo aby přijímal
zdvořilostní návštěvy, začal rozesílat blahopřejné lístky. Říkalo se jim
omluvenky a zdobil je hezký obrázek. První novoročenka vznikla tedy
v Čechách, i když psaná německy. Výtěžek z prodeje omluvenek
býval věnován dobročinným ústavům pečujícím o sirotky, chudé
a nemocné.
(upraveno podle V. Vavřincové z knihy Malá encyklopedie Vánoc)
Kolik jste poslali novoročenek letos Vy? Že bychom se vraceli do
dob Karla Chotka? Určitě jsme si vzpomněli na všechny své příbuzné
a známé? Prohlubovat vzájemné láskyplné vztahy můžeme po celý
roknejen během pohádkových Vánoc a Nového roku…
EH

Hodně štěstí,
zdraví a optimismu
v roce 2007
přejí všem čtenářům
bechyňské knihovnice
Upozorňujeme na změny!
Registrační poplatky v knihovně na rok 2007 pro dospělé 70,-Kč a pro
děti 30,-Kč, zvyšuje se i úhrada poštovného za Meziknihovní výpůjční
službu(MVS)!
Internet pro všechny zájemce zdarma s časovým omezením na půl
hodiny. Nutné objednat předem!

ZÁPIS
dětí do prvních tříd
narozených v době od 1.9.2000 do 31.8.2001 proběhne
v pátek 19.ledna 2007 od 14.00 do 18.00 hodin
na obou bechyň ských školách
Na nové škole (Školní ul.) v hlavní budově.
Ve staré škole (Libušina ul.) v přístavbě – vchod zezadu od
Křižíkovy vilové č tvrti.
S sebou si přineste občanský průkaz, rodný list dítěte, případně
vyplněný zápisový list.
Žáci budou přijímáni za základě usnesení rady města Bechyně,
vyhlášky o spádových obvodech a podle dohodnutých pravidel pro
přijímání žáků na obě školy.

ZÁPIS
dětí do prvních tříd
narozených v době od 1.9.1999 do 31.8.2000 proběhne
v pátek 20.ledna 2005 od 14.00 do 18.00 hodin
na Základní škole Bechyně ve Školní ulici
(nová škola) v hlavní budově ve 2.pavilonu
S sebou si přineste občanský průkaz, rodný list dítěte, případně
vyplněný zápisový list.
Upozorňujeme rodiče, že si mohou vybrat školu podle svých
představ.
V případě velkého zájmu budou přednostně přijati žáci příslušného
spádového obvodu, stanového vyhláškou Města Bechyně č.29/9

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
Dívèí fotbal

V úterý 19.12.2006 se v sobìslavské hale odehrál turnaj v dívèím fotbale.
Zafungovala spolupráce Bechynì – Sobìslav, k tomu se pøidala ochota holek
z táborských škol a jejich kantorù a turnaj byl na svìtì. Sešly se hráèky
zaèáteènice s pokroèilými a objevily se i holky fotbalovì velice dobøe
vybavené.
A jak si vedly bechyòské „keramièky-fotbalistky“. V prvním zápase
porazily Gymnázium Sobìslav brankami A.Kopfové, K.Ranglové a P.Hrychové
celkem pøesvìdèivì 3:0, ale soupeø se opìt hodnì zlepšil a nebylo to nijak
jednoduché. Ani zaèátek druhého zápasu se „Zdrávkou“ Tábor nevypadal moc
pøesvìdèivì. Sice jsme vedli brankou K.Ranglové po geniální pøihrávce
P.Hrychové, ale soupeø za chvilku vyrovnal. Pak ale zaèaly naše holky hrát
rychleji, každý útok zakonèily pøesnou støelou a góly se jen sypaly až na
závìreèných 7:1. Trefily se Š.Hùrková, A.Kopfová, P.Hrychová 2x, E.Majerová
a M.Kalivodová.
A pak pøišel rozhodující zápas o 1. místo s obchodní akademií v kádru
s ligovými hráèkami Tábora a pražské Sparty. Pøes veškerá upozornìní pøišla
chyba v obranì a zbyteèný, i když pìkný gól soupeøe. Za chvíli krásnì
vyrovnala K.Ranglová a pak se zaèaly dít vìci. Rozhodèí pískali úplnì
nepochopitelnì, zápas naprosto nezvládli a rozhodným zpùsobem ovlivnili
výsledek zápasu. Hráèky obou družstev chvílemi nevìdìly, co se dìje, kdo má
kopat a proè. Vše vyvrcholilo, když uznali táborským gól, kterému pøedcházel
aut odpískaný na druhou stranu, ohlášený nepøímý kop, který byl kopnutý
pøímo do brány, a ještì navíc dost nevybíravý zákrok na naši brankáøku.
Následovala dlouhá dohadování, ale pøes veškeré argumenty k špatné
komunikaci obou sudích byl nakonec gól uznán. A pak už to nebyl fotbal, ale
nemilosrdná øež, kde jsme jen mìli strach o zdraví tìch na høišti.
Nepochopitelné výroky sudích tomu nadále nahrávaly a ti svùj výkon nakonec
ještì korunovali neodpískanou penaltou za naprosto evidentní ruku soupeøek
v brankovišti. S velikým smutkem a pocitem køivdy šly naše holky ze høištì.
Tìžké pak bylo burcování na poslední zápas proti škole Obchodu, služeb
a øemesel Tábor. Koneèný výsledek 3:2 ale nevypovídá dobøe o prùbìhu
zápasu. Naše holky soupeøe jasnì pøehrály a po gólech P.Hrychové (2)
a A.Kopfové (1) vedly jasnì a v pohodì 3:0. Tohle suverénní vedení si pak
pokazili v samém závìru po zbyteèných chybách, ale vítìzství a celkové druhé
místo jsme v pohodì udrželi. Turnaj vyhrála OA Tábor, tøetí byli domácí, 4. OSØ
Tábor a 5. holky ze „zdrávky“. Miss turnaje byla Renata Formanová ( zdrávka ),
nejlepším brankáøem Aneta Hajná ze Sobìslavi, nejlepším støelcem
„sparanka“ z OA (odjeli døív a jméno jsme nezjistili) a nejlepší hráèkou naše
Pavla Hrychová.
Naše sestava, která výbornì reprezentovala naši školu a tradici
bechyòského dívèího fotbalu:
v bránì velice spolehlivá Markéta Souhradová, v poli Pavla Hrychová, Margita
Hùrková, Štìpánka Hùrková, Markéta Kalivodová ©, Adéla Kopfová, Andrea
Majerová, Eliška Majerová, Jana Nováková, Karolína Ranglová a Markéta
Vávrová.
V.Šastný

Rozpočet Města Bechyně na rok 2007
Příjmy
Třída 1 Daňové příjmy

46.716.000,- Kč

Třída 2 Nedaňové příjmy

27.435.000,- Kč

Třída 3 Kapitálové příjmy

6.777.000,- Kč

Třída 4 Přijaté transfery

9.743.200,- Kč

Celkem

90.671.200,- Kč

Výdaje
Třída 5 Běžné výdaje

73.485.900,- Kč

Třída 6 Kapitálové výdaje

19.562.000,- Kč

Celkem

93.047.900,- Kč

Financování
8115 Změna stavu krátk.prost.
na bankovních účtech

12.324.700,-Kč

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých úvěrů a půjček

- 9.948.000,- Kč

Třída 8 Financování celkem -

2.376.700,- Kč

Příjmy
Třída 1 – Daňové příjmy rozpočet 46.716.000,- Kč.
Nejvýznamnější příjmová část rozpočtu, celkové daňové příjmy jsou
rozpočtovány ve výši 46.716.000,-Kč, přičemž vycházíme z vývoje v
roce 2006 a predikce daňových příjmů. Největší položkou je daň z
přidané hodnoty, která je rozpočtována ve výši 15.131.000,- Kč. U
místních poplatků se vychází ze skutečnosti roku 2006, vyšší částka
je navrhována u poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
neboť pro rok 2007 činí sazba poplatku za komunální odpad 492,- Kč,
u osob starších 70 let 324,- Kč.
Třída 2 – Nedaňové příjmy rozpočet 27.435.000,- Kč.
Na nedaňových příjmech je nejvyšší část rozpočtována na paragrafu
3612 bytové hospodářství. Z toho činí nájemné 10.456.000,- Kč a
služby 12.427.000,- Kč, manipulační poplatky za žádosti o byt 5.000,Kč, příjmy z minulých let, náklady řízení 30.000,- Kč. Pronájem
vodohospodářského majetku je stejný jako v roce 2006 a činí
1.225.000,- Kč a pronájem nebytových prostor je rozpočtován ve výši
1.245.000,- Kč. Příjmy od podnikatelů a právnických osob za sběr a
svoz komunálního odpadu jsou plánovány ve výši 645.000,- Kč a
příjmy od EKO-KOMu za tříděný sběr ve výši 295.000,- Kč. Příjmy z
úroků ve výši 180.000,- Kč. Ostatní nedaňové příjmy zůstávají zhruba
na úrovni roku 2006.
Třída 3 – Kapitálové příjmy rozpočet 6.777.000,- Kč .
Prodeje bytů jsou plánovány ve výši 800.000,- Kč, prodeje pozemků
ve výši 5.977.000,- Kč.
rozpočet
Třída 4 – Přijaté transfery
9.743.200,- Kč.
Skládají ze souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu ve
celkové výši 3.270.600,- Kč, jedná se o příspěvek na provoz ZŠ a MŠ
900.900,- Kč a příspěvek na výkon státní správy 2.369.700,- Kč.
Neinvestiční přijaté dotace od obcí jsou plánovány ve výši 272.600,Kč a jedná se o přijaté dotace od obcí Dobronice, Haškovcova Lhota,
Hodonice, Radětice, Rataje, Stádlec, které přispívají na úhradu
provozních výdajů v případě plnění povinné školní docházky dětí z
těchto obcí do škol v Bechyni. Od roku 2007 dochází k podstatným
změnám ve výplatě sociálních dávek. Účelová dotace na sociální
dávky již nebude poskytována Ministerstvem financí v rámci
souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu, ale
Ministerstvem práce a sociálních věcí, dotace na sociální dávky je
rozpočtována na položku 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu ve výši 6.200.000,-Kč.
Celkové příjmy jsou rozpočtovány pro rok 2007 ve výši
90.671.200,- Kč.
Výdaje
Třída 5 - Běžné výdaje rozpočet 73.485.900,- Kč.
Rozpis výdajů uvádíme v členění dle jednotlivých paragrafů, tedy
podle odvětvového třídění.
Odvětvové třídění rozpočtové skladby odpovídá na otázku, k čemu

slouží daná činnost, tedy jakou funkci má uvedená operace.
Podstatné je, kam a za jakým účelem je operace realizována (např.
zajištění vzdělánív základní škole, hospodaření s byty).
1032 Podpora ostatních produkčních činností: 20.000,- Kč dotace příspěvkové organizaci Městské lesy Bechyně
2141 Vnitřní obchod: 65.000,- Kč - dokumentace společenských a
kulturních akcí, a informačních materiálů související s Bechyní včetně
propagace, inzerce, příspěvek na činnost informačního centra
2212 Silnice : 1.537.000,- Kč - údržba a čištění komunikací –
technické služby činí 847.000,- Kč, 100.000,- Kč materiál, dopravní
značení 100.000,- Kč, na opravy místních komunikací je dle
finančních možností do rozpočtu zařazeno 490.000,- Kč
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodníky :
1.382.000,- Kč - údržba a čištění chodníků – technické služby
1.032.000,- Kč, materiál 80.000,- Kč, opravy chodníků 270.000,- Kč
2310 Pitná voda: 5.000,- Kč ostatní služby – veřejný vodovod
2321 Odvádění a čištění odpadních vod: 1.448.000,- Kč. nákup
materiálu – koše, vpustě 30.000,- Kč, 60.000,- Kč čištění a údržba
vpustí, 100.000,- Kč opravy vpustí, kanalizace, 445.000,- Kč úroky
SFŽP, 702.000,- úroky KB, 11.000,- Kč bankovní poplatky Komerční
bance za bankovní a úvěrový účet, 200.000,- Kč opravy na ČOV a
kanalizaci
3111 předškolní zařízení : 1.300.000,- Kč dotace na provoz MŠ
Jahůdka
3113 základní školy: 4.950.900,- Kč
dotace na provoz Základní školy Bechyně, Libušina 1642.200.000,Kč
dotace na provoz Základní školy Bechyně, Školní 2932.750.900,- Kč
3122 střední odborné školy: 7.000,- Kč příspěvek SPŠK Bechyně
na točířskou soutěž a na propagační materiál o oborech vzdělávání
3313 filmová tvorba, distribuce, kina : 20.000,- Kč materiál 10.000,Kč, opravy a údržba Kino Bechyně 10.000,- Kč
3319 ostatní záležitosti kultury: 50.000,- Kč, kulturní akce v
klášterní zahradě, pořádání nebo podpora kulturních slavností ve
městě, dokumentační, informační, výstavní a veřejná činnost v oblasti
profesionálního i neprofesionálního umění a zájmových aktivit
3322 zachování a obnova kulturních památek: 40.000,- Kč,
40.000,- Kč příspěvek manželům Pickovým na opravu nemovité
kulturních památky Dlouhá ulice čp. 69 v osobním vlastnictví –
příspěvek je podmíněn dotací státu na opravu nemovitých kulturních
památek
3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,
národního a historického povědomí: 47.000,- Kč materiál, oprava
Božích muk na Větrově a v Čechově ulici
3341 rozhlas a televize : 70.000,- Kč běžná údržba a opravy
městského rozhlasu
3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků : 129.000,- Kč tisk
Městského zpravodaje, materiál na Městský zpravodaj
3392 zájmová činnost v kultuře: 3.250.000,- Kč - dotace na provoz
Kulturního střediska města Bechyně - zahrnuje dotaci na provoz
Kulturního domu 1.750.000,- Kč, Městské knihovny 750.000,- Kč,
Městského muzea 750.000,- Kč
3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků:
180.000,- Kč obsahuje činnost sborů pro občanské záležitosti – vítání
nových občánků, životní jubilea, vánoční posezení s důchodci, zlaté
svatby, základní školy – ukončení atp., pořádání společenských akcí
– ples města, dále občerstvení, materiál a dárky na kulturní akce,
3.000,- Kč příspěvek církvi na sbírku pro chudé
3412 sportovní zařízení v majetku obce : 994.000,-Kč náklady
spojené s provozem stadionu - materiál , elektrická energie, voda,
pohonné hmoty, pevná paliva, mandátní odměna za správu stadionu
a koupaliště, služby a opravy a údržba stadionu a koupaliště
240.000,- Kč
3419 ostatní tělovýchovná činnost : 63.000,- Kč - nájemné a
údržba na sportovním hřišti ve Hvožďanech 13.000,- Kč, příspěvky
sportovním oddílům a sdružením 50.000,- Kč
3421 využití volného času dětí a mládeže : 105.000,- Kč - příspěvky
organizacím – děti a mládež - na soutěže a činnost 15.000,- Kč,
materiál 10.000,- Kč, údržba a opravy dětských hřišť, likvidace
pískovišť 80.000,- Kč
3429 ostatní zájmová činnost a rekreace: 15.000,- Kč - příspěvky
organizacím, spolkům sdružením na soutěže a činnost jiným než pro
mládež
3511 všeobecná ambulantní péče : 437.000,- Kč - zahrnuje dotaci
na činnost lékařské služby první pomoci v Bechyni pro příspěvkovou
organizaci - Zdravotní středisko Bechyně ve výši 400.000,- Kč,
37.000,- Kč havarijní pojištění sanitního vozu
3612 bytové hospodářství : 22.668.000,- Kč - zde jsou začleněny
výdaje na poskytování bydlení, opravy a údržba bytového fondu je
rozpočtována ve výši 8.028.000,- Kč úhrady služeb v bytových
domech jsou rozpočtovány ve výši 14.517.000,- Kč. Další výdaje na
bytovém hospodářství : 35.000,- Kč platba daně z převodu
nemovitosti za prodané byty, 20.000,- Kč platby kolků, 48.000,- Kč
mandátní odměna firmě Slabý za prodej bytů , služby – inzeráty , teplo
v neobsazených bytech 20.000,-

3613 nebytové hospodářství : 409.000,- Kč - výdaje vynaložené na
nebytové prostory, které má město ve vlastnictví, opravy a údržba
nebytových prostor, služby, vodné, teplo, elektrická energie,
mandátní odměna za správu nebytových prostor, materiál,
neinvestiční dotace společenství vlastníků jednotek, ostatní
neinvestiční výdaje,revize
3631 veřejné osvětlení : 1.420.000,- Kč - nákup materiálu 90.000,Kč, slavnostního vánočního osvětlení 100.000,- Kč, elektrická
energie 680.000,- Kč, instalace a demontáž vánočního osvětlení,
revize veřejného osvětlení, opravy a udržování, služby, částečná
obnova veřejného osvětlení 550.000,- Kč
3632 pohřebnictví : 171.000,- Kč - materiál, vodné, správa a údržba,
včetně zamykání a odemykání hřbitova, oprava smuteční kaple Kč
3639 komunální služby a územní rozvoj j.n. : 1.072.000,- Kč
- výdaje spojené s nakládáním s městským majetkem - opravy a
údržba majetku 300.000,- Kč, materiál, voda, elektrická energie,
revize, příspěvky sdružením, kde je město členem, nákup cedulí a
údržba vývěsních skříněk, provoz veřejných záchodků 216.000,- Kč,
opravy a údržba ve Hvožďanech a Senožatech – v souladu s plánem
osadních výborů, údržba mapového díla, pořízení nových dat,
aktualizace dat, GIS 210.000,-, jedná se o částku, potřebnou na
zapracování změn v polohopisu na území města a zapracovávání
převzatých měření atp.,zeměměřičské, geodetické práce, nákup
kolků 15.000,- Kč a 180.000,- Kč platby daně z převodu nemovitostí
za prodané pozemky
3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů : 75.000,- Kč nebezpečný
odpad - zářivky, lednice, baterie, akumulátory, pneumatiky atd.,
nebezpečným odpadem se rozumí odpad, který má jednu nebo více
nebezpečných vlastností jako je např. výbušnost, hořlavost, oxidační
schopnost, žíravost, toxicita, infekčnost, radioaktivita atp.
3722 sběr a svoz komunálních odpadů: 3.927.000,- Kč zde je
obsažen odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob,
domácností, právnických osob, vyvážení odpadkových košů v obci,
bližší rozčlenění: svoz odpadu TKO 1.312.000,- Kč, uložení odpadu
TKO 2.040.000,-Kč, sběr a svoz a uložení ostatního odpadu
280.000,- Kč, vyvážení odpadkových košů 250.000,- Kč, koše, pytle,
ostatní materiál 45.000,- Kč
3727 prevence vzniku odpadů: 693.000,- Kč kontejnery na tříděný
odpad 80.000,- Kč,
svoz separovaného sběru 613.000,- Kč
3729 ostatní nakládání s odpady : 139.000,- Kč - materiál, provoz
sběrného dvora 38.000,- Kč, asanace staré skládky v Senožatech,
likvidace černých skládek atp. 100.000,- Kč
3741 ochrana druhů a stanovišť : 34.000,- Kč - materiál, platby za
pobyt nalezených psů v útulku, ochrana památných stromů, 2.000,Kč příspěvek spolkům na ochranu a obnovu ohrožených druhů flóry a
fauny
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň : 1.682.000,- Kč
- výdaje spojené s výstavbou, údržbou městských zelených ploch,
především parků, záhonů, květinových výzdob, výsadba, údržba
zeleně, zastřihování stromů a keřů, zalévání, hnojení, terénní úpravy
neudržovaných pozemků,
hrabání listí, likvidace vegetačního
odpadu, čištění města, oprava nádob na zeleň, údržba kašen, nákup
laviček
Sociální dávky : určení sociálních dávek je přísně účelové a podléhá
finančnímu vypořádání se státním rozpočtem, dávky sociální péče
jsou kryty dotací ze státního rozpočtu - Ministerstva práce a sociálních
věcí. Díky změnám v oblasti sociálních dávek pro rok 2007 ještě může
v průběhu roku 2007 dojít k případným změnám či k upřesnění
finančních prostředků
celková rozpočtovaná výše: 6.200.000,- Kč :
jde o paragrafy:
4171 příspěvek na živobytí
3.000.000,- Kč
4172 doplatek na bydlení
400.000,- Kč
4173 mimořádná okamžitá pomoc
300.000,- Kč
4179 ostatní dávky sociální pomoci
1.910.000,- Kč
4181 příspěvek při péči o osobu blízkou
200.000,- Kč
4182 příspěvek na zvláštní pomůcky
190.000,- Kč
4189 ostatní dávky zdrav. postiženým občanům
200.000,- Kč
4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům
sociálně nepřizpůsobivým 5.000,- Kč - mimořádný finanční
příspěvek k zajištění občanů v případech, kdy jim nemůže být
poskytnuta sociální dávka podle příslušného právního předpisu,
jedná se o výjimečné a ojedinělé případy
4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora
samostatného bydlení: 824.000,- Kč - plat dvou pečovatelek a
dohody s pomocnými pečovatelkamivčetně odvodů na SZ a ZP, PHM,
materiál, ochranné pomůcky, zákonné a havarijní pojištění auta,
ostatní služby a opravy auta pro pečovatelskou službu, náklady v
Domě s pečovatelskou službou na elektrickou energii, vodné, teplo,
materiál, telefony a nákup drobného dlouhodobého majetku do DPS,
nákup várnic, ostatní služby – např. výtah,úklid
4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence:
20.000,- Kč příspěvky organizacím, spolkům, sdružením – Svaz

tělesně postižených, Svaz diabetiků , Svaz neslyšících a
nedoslýchavých, Auritus, Prevent – Jihočeský streetwork atp.
5512 požární ochrana – dobrovolná část :
SDH Bechyně
461.000,- Kč
SDH Hvožďany
35.000,- Kč
SDH Senožaty
35.000,- Kč
podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
zahrnuje výdaje na refundace, dohody – OOV, materiál, ochranné
pomůcky, opravy, PHM, energie, školení, drobný hmotný dlouhodobý
majetek, vodu, teplo, elektrickou energii, telefony, pohoštění, opravy
a údržbu hasičského materiálu a techniky atd.
6112 zastupitelstva obcí: 1.559.000,- Kč činnost zastupitelských
orgánů na úrovni města,
je-li oddělitelná od ostatních výdajů místní správy včetně odměn
zastupitelům a činností komisí při zastupitelstvu a výborů rad, ostatní
osobní výdaje, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné
zdravotní pojištění, pojištění při služebních cestách, cestovné,
pohoštění
6171 činnost místní správy: 12.698.000,- Kč, obsahuje vlastní
správní činnost místních orgánů, zahrnuje i společné činnosti pro
místní správu a zastupitelský sbor, nelze-li je oddělit, dále zahrnuje
výdaje ze sociálního fondu města ve prospěch zaměstnanců úřadu
– podrobný rozpis viz paragraf 6171 činnost místní správy ,
organizačním členěním 323 je oddělena obřadní síň
Mezi největší položky patří : platy zaměstnanců v pracovním poměru
6.840.000,- kč , dalšími položkami jsou povinné odvody na sociální a
zdravotní pojištění 2.463.000,- Kč,
Do dalších provozních nákladů patří zejména poplatky za udržování
používaného software, upgrade, za různé služby. Jde údržbu
software v souladu s platnou legislativou či o přísun aktuálních dat do
různých informačních systémů (právní předpisy, data z katastru
nemovitostí). Dále jde o výdaje na nákup spotřebního materiálu,
kancelářských potřeb, čistící prostředky. A další běžné výdaje voda,
elektrická energie, plyn. PHM, poštovné, telefony, internet, služby
peněžních ústavů, pojištění aut, revize, poradenská činnost, školení,
stravování zaměstnanců, ostraha úřadu, běžné opravy a údržba,
programové vybavení, cestovné, pohoštění, dálniční známky, ostatní
neinvestiční transfery obyvatelstvu (sociální fond) atp.
6320 pojištění funkčně nespecifikované: 165.000,- Kč - pojištění
majetku města živelní, krádeže, odpovědnost
6399 ostatní finanční operace: 3.079.000,- Kč - daň z příjmu
právnických osob za obec 2.960.000,- Kč – tato částka je i v příjmové
části návrhu rozpočtu na položce 1122 daň z příjmu právnických osob
za obce, 5.000,- Kč platba daně z nemovitosti, 114.000,- Kč transfer
dobrovolnému svazků obcí Bechyňsko
Běžné výdaje celkem

73.485.900,- Kč

Třída 6 - Kapitálové výdaje rozpočet

19.562.000,- Kč

Kapitálové výdaje jsou navrženy takto:
Dlouhodobý nehmotný majetek: rozpočet
Na zpracování územního plánu je

100.000,- Kč
100.000,- Kč

Dlouhodobý hmotný majetek: rozpočet
18.551.000,- Kč
Rekonstrukce místní komunikace Senožaty
600.000,- Kč
Rozšíření parkovacích míst na sídl. Písecká
500.000,- Kč
Rekonstrukce kanalizace sídliště 5. května
10.000.000,- Kč
Kanalizace ve Hvožďanech
375.000,- Kč
MŠ Jahůdka Na Libuši 920 rekonstrukce vod. sítě
250.000,- Kč
Základní školy – rekonstrukce
100.000,- Kč
Městský rozhlas – modernizace
350.000,- Kč
Stadion – výběrové řízení
45.000,- Kč
Hřiště Senožaty – oplocení
80.000,- Kč
Rekonstrukce bytového fondu
208.000,- Kč
Veřejné osvětleníTáborská a Klášterní ulice
200.000,- Kč
Hřbitov – projekt a rozšíření, zeď
1.030.000,- Kč
Čerpadlo na stadion
50.000,- Kč
Vyprošťovací zařízení Narimex
80.000,- Kč
Výkup pozemků
200.000,- Kč
Platba za prodané parcely firmě Tapros Tábor
4.483.000,- Kč
Vybudování kavárny a infocentra v Kulturním domě
200.000,- Kč
Komunikace Fáberova ulice
711.000,- Kč
Třída 8 Financování činí v úhrnu 2.376.700,- Kč a zabezpečuje
vyrovnaný návrh rozpočtu na rok 2007.
Položka 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech, je rozpočtována ve výši 12.324.700,- Kč, jedná
se o finanční prostředky na krátkodobých bankovních účtech.
Položka 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků je rozpočtována ve výši - 9.948.000,- Kč. Jde o
splátky úvěru Komerční bance ve výši 4.248.000,- Kč a splátky půjčky
Státnímu fondu životního prostředí ČR Praha ve výši 5.700.000,- Kč.

Krátce z jednání zastupitelstva 29. 11. 2006
Zastupitelstvo nevyhovělo žádosti bývalého nájemce obecního
bytu o prominutí poplatku z prodlení s placením nájemného ve výši
29.652 Kč. Tyto poplatky byly městu přiznány rozsudkem Okresního
soudu v Táboře.
Schválen prodej dalších dvou stavebních parcel v obytné zóně
za sídl.5.května.
Schválena obecně závazná vyhláška č. 1/2006, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška stanovuje
pro rok 2007 poplatek ve výši 492,-Kč.
Schválen záměr prodeje bašty u čp. 44 s příslušným stavebním
pozemkem č. 246/2 včetně par.č. 256/2 zahrada (jako jeden funkční
celek).
Schváleno přijetí daru od Jihočeského kraje, kterým je
Technicko-ekonomická studie varovného a informačního systému
obyvatel.
Schválena obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o závazných
částech „Územního plánu obce Bechyně“.
Rozhodnuto o poskytnutí finanční dotace občanskému sdružení
TJ Jiskra Bechyně ve výši 90.000,-Kč, která bude použita jako
spoluúčast Města k navýšení státní dotace na dokončení 2 čistíren
odpadních vod v chatovémtáboře Židova strouha.
Zřízen finanční výbor, jejímž předsedou byl zvolen Ing.Jaroslav
Vozábal.

Z jednání zastupitelstva 20. 12. 2006
Členy osadního výboru v Senožatech se na další čtyři roky
stávají Miloš Anděl, Josef Fuka, Ing.René Hartl, Jaroslav Haškovec
a Alena Jelínková. Předsedou osadního výboru byl zvolen pan Josef
Fuka. Složení výboru určilo zastupitelstvo na základě výsledků
místních voleb, které se uskutečnily v Senožatech 2.12.2006.
Zřízen kontrolní výbor, jejímž předsedou se stala Nicole
Šťávová.
Schválen rozpočet města Bechyně na rok 2007.
Schválen prodej 10 stavebních parcel v lokalitě za sídl.5. května
zájemcům o stavbu rodinných dvojdomků.
Schválen prodej domu čp.8 (Bílý Zvon)za kupní cenu 9,45
mil.Kč. Město je vlastníkem jedné ideální poloviny této nemovitosti.
Schválen prodeje pozemku č.par. 2504/4 o výměře 1118 m2
v k.ú. Hvožďany panu Jaroslavu Skalákovi,za podmínky uzavření
nájemní smlouvy na volejbalové a fotbalové hřiště na dobu 15 let.

Kupní cena bude započtena na úhradu nájmu za období od 1.1.2007
do 31.12.2011.
S ohledem na rozsah některých přijatých usnesení není možné
všechna zveřejnit ve zpravodaji (zejména přijatá rozpočtová
opatření). Všechna usnesení zastupitelstva jsou zveřejněna na
úřední desce a na webu města, případně jsou k nahlédnutí na MěÚ.
(fs)

Zmìny v systému sociálních dávek
Dnem 1.ledna 2007 nabývá úèinnosti nìkolik právních pøedpisù, které
zásadním zpùsobem mìní systém sociálních dávek.
Nejvìtší zmìnu pøinese zákon è. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi a
zákon è. 110/2006 Sb. o životním a existenèním minimu. Jestliže až dosud
pobíraly sociální dávky napø. zletilé dìti, které po ukonèení studia zùstaly bez
zamìstnání, nyní novì budou tyto dìti posuzovány spoleènì se svými rodièi.
Zjednodušenì lze øíci, že novì musí nárok nadávku vzniknout všem, kdo spolu
žijí v jednom bytì. Pøi podání žádosti o sociální dávku na živobytí se budou tedy
sledovat pøíjmy všech osob bydlících v jednom bytì (napø. rodièe, jejich zletilá
dcera a její dítì). Nový systém má zvýhodnit pøedevším obèany pracující,
kterým se bude zapoèítávat do pøíjmù rozhodných pro posouzení nároku na
dávku jen 70 procent mzdy. Každý pøípad bude nutné posoudit individuálnì,
nebo nový systém je podstatnì složitìjší než dosavadní a nelze paušálnì øíci, v
jaké výši nebo které skupinì osob bude pøíspìvek na živobytí náležet. Dávky
podle zákona o pomoci v hmotné nouzi se budou vyplácet na celém území státu
jednotnì, podobnì, jako je tomu napøíklad u dávek státní sociální podpory
(pøídavek na dítì a podobnì).
Velkou zmìnu zaznamenají obèané pobírající napø. pøíspìvek na provoz
telefonní úèastnické stanice nebo pøíspìvek pøi péèi o osobu blízkou. Pøíspìvek
na provoz telefonní úèastnické stanice od 1. 1. 2007 zaniká bez náhrady, stejnì
tak zaniknou nìkteré další málo využívané dávky pro staré obèany nebo obèany
zdravotnì postižené. Pøíspìvek pøi péèi o osobu blízkou taktéž zaniká. Novì
bude osoba, o kterou se peèuje, pobírat pøíspìvek na péèi. Za tento pøíspìvek si
pak bude „nakupovat“ služby. Z pøíspìvku na péèi si obèan novì bude hradit
pobyt v domovì pro seniory, peèovatelskou službu nebo bude napøíklad platit
jiné fyzické osobì zato, žeo nìj peèuje.
Bližší informace k dávkám podle zákona o pomoci v hmotné nouzi a k
pøíspìvku pøi péèi o osobu blízkou mùžete získat na odboru vnitøních a
sociálních vìcí Mìstského úøadu Bechynì, telefonní èíslo 381 211 012.
Podrobnìjší informace k pøíspìvku na péèi mùžete získat na odboru sociálních
vìcí Mìstského úøadu v Táboøe.
V. Fišerová

Veškeré tyto služby nabízím i v teple Vašeho domova.

Jana Hladká, tel: 728 778 996
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