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SLOUPEK STAROSTY

Omluva
Pokud jsemv dubnovémèísle v roce 1999Mìstskéhozpravodaje uveøejnilvìtu, žese I. Horòák choval k
manželce vulgárnì, ta to psychicky neunesla, nemohla dál pokraèovat ve høe a šla se vyplakat do šatny,
šlo oinformaci zprostøedkovanou anesprávnou, nebo� paní Horòáková opustila høištì z jiných dùvodù. I.
Horòák nahøišti nebyl pøítomen.
Pokud jsem uvedl, že I. Horòák vyhrožoval pracovnici Bytenesu, že proti ní použije videozáznam z
jednání mìstského zastupitelstva, šlo o informaci zprostøedkovanou a nesprávnou. I. Horòák o
videozáznamu pouze hovoøil.
Za uveøejnìné výroky se omlouvám.

J. Matìjka

Z jednání mìstského
zastupitelstva 29.11.2000

Z jednání mìstského
zastupitelstva 13.12.2000

Regulaèní plán zóny proslužby, podnikání a komerci

Zámìr rozšíøení mìstského høbitova

Bezúplatnýpøevod pozemku

Ustanovení výborù zastupitelstva

Vyhláška

Cena stoèného na rok 2001

Zmìny v zabezpeèení lékaøské služby první pomoci
(LSPP

Rozpoèetmìsta na rok2001

Schváleno souborné stanovisko kekonceptu regulaèního
plánu vèetnì pokynù pro dokonèení podle pøedloženého
návrhu.

Vzhledem k tomu, že kapacita høbitova se ve výhledu jeví
jako nedostateèná, byl projednán a schválen zámìr na
jeho rozšíøení. V návrhu se maximálnì využívá pozemkù
ve vlastnictví mìsta, èást pozemkù bude nutné vykoupit
od stávajících vlastníkù na základì geometrického plánu.
Zpracovaná studie pøedpokládá vedle rozšíøení také
zøízení kolumbáriaa nové obslužnékomunikace.

Zastupitelstvo schválilo bezúplatný pøevod pozemku v
k.ú. Senožaty. Jedná se o pozemek , který tvoøí ostatní a
manipulaèní plochu v okolí domu è.p.41v Senožatech.

V souladu s novým zákonem o obcích byl ustanoven
finanèní a kontrolní výbor. Pøedsedou finanèního výboru
se stal p.Pavel Burian, pøedsedou kontrolního výboru
p.Josef Vlèek.

o nakládání s komunálním a se stavebním
odpadem na území Mìsta Bechynì a vyhláška Mìsta
Bechynì, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
nabývá úèinnost 1.1.2000. Text vyhlášek dále v tomto
vydání MZ.

Zastupitelé schválili cenu stoèného na rok 2001 ve výši
17,50,-Kè/m3.

)
V rámci schvalování rozpoètu na rok 2001 byly
odsouhlaseny zmìny v zabezpeèení provozu LSPP.
(viz. sloupek starosty )

Rozpoèet mìsta byl schválen ve výši 113.721 tis.Kè na
stranì pøíjmù a 154.407 tis.Kè na stranì výdajù, rozdíl
mezi pøíjmy a výdaji tvoøí tøída financování 40.686 tis.Kè
( úvìr od KB, pùjèka od SFŽP, pøebytek hospodaøení
minulého roku, úhrada splátek pøijatých pùjèek ). K
nejnákladnìjším investièním akcím bude patøit výstavba
kanalizace a èistírny odpadních vod, kde se plánuje
investice ve výši 62.630 tis. Kè. Z tìchto finanèních
prostøedkù obdrží mìsto dotaci ze Státního fondu
životního prostøedí ve výši 18.390 tis.K, a dalších
22.120 tis.Kè od SFŽP jako pùjèku s 3% úrokem. Na
zbývajících 22.120tis.Kè si mìsto vezme úvìr od
Komerèní banky.
V roce2001se bude dokonèovat akce odstraòování vad
panelový ch domù na s íd l.Ob ráncù míru s
pøedpokládanými náklady ve výši 3.764 tis.Kè. Do
bìžných výdajù jsou zahrnuty provozní výdaje napø. na
školství, èinnost místní správy, místní zastupitelské
orgány, kulturu a tìlovýchovu, peèovatelskou službu,
vodní hospodáøství a životní prostøedí, bytové
hospodáøství, zdravotnictví, sociální zabezpeèení a
údržbukomunikací.

Vstup do nového tisíciletí
Před několika dny jsme oslavili vstup do nového roku a zároveň do nového
tisíciletí. Určitě každý z nás bilancoval období minulé a přemýšlel o tom, co nás
čeká v roce 2001. Řada občanů se jistě zamyslela i nad tím, co čeká naše město,
co čeká Bechyni.
Vše, co se v Bechyni bude dít, je závislé na ekonomice, tedy na síle rozpočtu
města. Ten se nám podařilo schválit v městském zastupitelstvu 13. prosince
minulého roku. V příjmové části máme 113 721 000,- Kč, ve výdajích 154 407
000,- a ve třídě8 financování je40 686 000,- Kč.
Velkou zátěží na městské finance je jednak pokračující rekonstrukce čistírny
odpadních vod a výstavba kanalizačního sběrače a odpadní štoly pod náměstím
(v současné době má štola pod náměstím cca 370 m), jednak splácení úvěrů
včetně úroků (letos je to více jak 7 milionů korun) a také práce na opravách a
zateplení panelových domů nasídlišti Obránců míru.
Tyto uvedené záležitosti výrazně ovlivňují výši investic, které si můžeme dovolit v
letošním roce. Při sestavování rozpočtu jsme velice těžko hledali kapitoly, kde
bychom mohli výdaje snížit. Skutečná potřeba finančních prostředků je ve městě
totiž daleko vyšší, než nám naše možnosti dovolují. Pro lepší přehled bych uvedl
alespoň některé akce, které musíme z finančních důvodů omezit nebo úplně
vynechat, protože jsme na jejichrealizaci nenašli finanční prostředky.
Jedná senapř.:
oprava domu č. 12 920 000,- Kč
dokončení rekonstrukce domu č. 8 (Bílý zvon) 3 000 000,- Kč
oprava komunikací a chodníků 3 000 000,- Kč
opravy a údržba stadionu 1 000 000,- Kč
opravy v základních školách 1 700 000,- Kč
celonoční provoz lékařské služby první pomoci 1 700 000,- Kč
investice do kulturního domu 910 000,- Kč
oprava vodní nádrže ve Hvožďanech 1 000 000,- Kč
kanalizace ve Hvožďanech 1 000 000,- Kč
Uvedené akce nejsou samozřejmě jediné, které jsme byli nuceni omezit, ale u
ostatních akcí, které jsme museli z rozpočtu vyškrtnout, se jedná o částky do půl
milionu korun,protojsem je v přehledu již neuváděl.
Z výše uvedeného vyplývá, že jsme ve velice složité situacia že náš manévrovací
prostor je velice omezený. Dáváme nyní více jak 120 milionů do čistírny
odpadních voda kanalizace. Někomu se tato investice může zdát zbytečná, navíc
je to akce, která ve městě není prakticky vidět. Důsledky neuskutečnění tétoakce
by ale pro město byly velice špatné v budoucnu, protože bychom platili milionové
pokuty zaznečišťování Lužniceodpadními vodami.
Další velice diskutabilní a problematická oblast je provoz lékařské služby první
pomoci. Po dlouhých diskusích a úvahách zastupitelé města došli k názoru, že
zachování provozu LSPP po celou noc je jednak ekonomicky neúnosné, jednak
neudržitelné vzhledem ke změnám, ke kterým v této oblasti na území celé
republikydochází. Tyto změny spočívají v tom, že v jednotlivých okresech zůstává
zachován omezený provoz LSPP na dvou místech a přes noc přebírá tuto funkci
zdravotnická záchranná služba. Nemělo by tedy dojít ke zhoršení zdravotní péče
našich občanů. LSPPv Bechyni budeobčanům k dispozici ve všední den od17.00
do 22.00 hodin, v sobotu, v neděli a ve svátek od 7.00 do 22.00 hodin (tel. 811
048).
Po 22.00 hodině je možné navštívit lékařev Táboře, vSoběslavi nebo v Týně nad
Vltavou (tj. při použití vlastní dopravy), v případě žádosti o návštěvu lékaře je
nutné obrátit se na tel. číslo 0363/21 33 33 (Soběslav), popř.

. V případech ohrožujících život pacientaje nutné volat načíslo155.
0361/ 25 25 26

(Tábor)
Jaroslav Matějka



Rudolf Burian - uèitel a èlovìk

, ,

l

"Ruda Burian? Bájeèný èlovìk!
Takto a podobnì reagovali na
otázku, jaký byl Rudolf Burian, pa-
mìtníci , ti, kteøí mìli to štìstí a to-

hoto vzácného èlovìka poznali
osobnì .

Na školu do Bechynì pøišel
v èervenci 1912 ze Sobìslavi a

pøedcházela ho povìst neznaboha
a pokrokáøe èlovìka který se odmítá
bezmyšlenkovitì podøizovat pøed-
sudkùm a lidské hlouposti. Nastu-
pova namísto uèitele obecnéškoly
a to i pøes nesouhlas mìstských
radních. Díky tomu byl bechyò-
skou veøejností, øízenou tradièními
místními pomìry a nemìnnými
zvyky , ve své podstatì ještì feu-
dálními, pøijat s urèitými obavami.

Naplnil je. Naštìstí. V dalších letech se stal jednou z nejvýraznìjších
osobností mìsta.

Již bìhem první svìtové války organizoval spolu se skupinou
dalších podobnì smýšlejících obèanù první demokratickou stranu v
Bechyni s jasným cílem - samostatný stát.A byl to právì on, kterému se
po zásluze dostalo té cti pøeèíst shromáždìným obèanùm v památných
øíjnových dnech roku 1918 z narychlo postavené tribuny na námìstí
Prohlášení èeskoslovenské samostatnosti jako pøedsedovi
pøevratového Národního výboru. Samostatná Èeskoslovenská
republika byla mu vysnìnou vlastí a Bechynì se stala jeho druhým
domovem. Své schopnosti dal jí cele k dispozici a hýøil aktivitou všemi
možnými smìry. Brzy se stal sbormistrem úspìšného pìveckého spolku
Lužnièan, sám byl dlouhá léta èlenem i po Evropì známého Sboru
jihoèeských uèitelù. S hudbou souvisí i tìžký úkol, který si stanovil,
znovuobjevit pro hudební svìt i Bechyòáky jejich slavného rodáka
Václava Pichla. Desítky a stovky hodin strávil korespondencí s
odborníky, hledáním v matrikách a archívech, než se mu podaøilo dát
dohromady pozùstalost po tomto vrstevníkovi Mozarta a Mysliveèka. V
roce 1942 se mu pakpodaøilo prosadit i umístìnípamìtní desky na jeho
rodný dùm.

Byl èlenem celé øady spolkù, Sokola, ochotnického
divadelního souboru, knihovny, dokonce i místní skupiny Masarykovy
letecké ligy. V létì roku 1932 spoluorganizoval semináø mladých
uèitelù zcelé republiky a sám sestaralo jeho hladký prùbìh.

Jeho velkým cílem bylo všestrannì rozvíjet lázeòský a
turistický ruch v Bechyni. V jeho podpoøe spatøoval velkou šanci pro
ekonomickou prosperitu Bechynì. Od roku 1931 až do prosince 1938
jako šéfredaktor vydával mìsíèník Láznì Bechynì, list k podpoøe
lázeòského a turistického ruchu ve mìstì. Zde mimo jiné publikoval i
množství svých statí , rozebírajících pomìry ve mìstì i v republice od
hospodáøské krize poèátku tøicátých let až po nástup fašismua pohnuté
události roku 1938. Jeho èlánky jsou naplnìné vírou v mravní sílu a
semknutost národa, ve vítìzstvípravdy a spravedlnosti.

Následná okupace byla pro nìj osobní tragédii. Nebyl však z
tìch, kteøí by propadli zoufalství a beznadìji. Pomáhal uprchlým
jugoslávským a francouzským dùstojníkùm, zachránil pozùstalost
Václava Pichlapøed jejím odvezením do Øíše, dlouho ukrýval pøedsedu
Pražského sdružení uèitelù. Osvobození republiky se již nedoèkal.
Zemøel v roce 1943, patrnì nedlouho pøed jeho chystaným zatèením.
Nebylo umožnìno uspoøádat mu ani pohøeb hodný jeho osobnosti. Až
po válce konal se velký vzpomínkový veèer na jeho poèest. A tak se
Bechynì alespoò dodateènì poklonila památce uèitele, který se stal
svìtlou souèástí jejích novodobých dìjin.

Jiøí Beneš

Na tomto místě budeme po celý rok zveřejňovat medailonky
zajímavých osob, které se svým způsobem zapsaly do podvědomí
obyvatel našeho města. Začínáme medailonkem všestranně činného
učitele, který v předválečném období redigoval oblíbený časopis
LÁZNĚ BECHYNĚ.Rádiuvítáme Vaše námětydo této rubriky.

Paní Žofie Kolářová oslaví 24.1.2000 80 let.

Bechyňský divadelní spolek "Lužnice"
Bechyòští divadelníci dùstojnì oslavili své 145. výroèí svého trvání.
Díky místním sponzorùm se uskuteènil hezký komponovaný veèer
18. prosince 2000 v prostorách Kulturního domu.

Nabiti novou energií vstupujeme do nového tisíciletí.
Chceme rozdávat divadelníkulturu a radost všem v našem mìstì.

Ochotníci 2001
Svùj text si zahrajeme pro radost pøátel
na prknech, ze kterých se nám sláva sotva zrodí.
A pøece pøináší nám práce krásný plod,
když roste z úrodné, kulturní a èisté pùdy.
Když zpocené dlanì otøou se o oponu
a oèi hledají dírkou známou tváø,
smìs šminky s mastixem vykouzlí krásnou vùni.
Všechno je úžasné. Všechno je èarovné!
V kulisách rodí se plachá gesta,
hlas trémou ztlumený hledá si èistý sluch.
Svìt krásných dlouhých rób a pohádkových pøedstav.
Smích, pláè a nadšení v jediném triptychu.
Když dìj se rozvíjí a pamì� náhle selže,
spásný kód èekají, z ulity nápovìï.
Nadšenci z hledištì hledají nové tváøe,
co v trémì dùvìrnì spøádají sítì slov,
na chvíli ožije hlas staré nostalgie….
Svùj divadelní text hrajeme všem pro radost!

Vánoce nám zaèínají vždycky ve Hvožïanech
(zápis v knize návštìvníkù)

Adventní èas patøí mezi nejpìknìjší dny v našem kalendáøi. O
tom nás pøesvìdèila již pátá betlémská výstava ve Hvožïanech. Je tøeba
podìkovat všem, kteøí mají zásluhu na její realizaci. Pøedstavily nám 74
betlémù, pøedevším z Èech, ale i ze zahranièí. Na návši znìly koledy v
podání žákù ZUŠ Oskara Nedbala v Táboøe, dìti z Hvožïan pøedvedly
betlémskou hru, v místnostech vonìly vánoèní dobrùtky hvožïanských
žen a jehlièí. Výstavu navštívilo témìø 1200 lidí, myslím, že všichni byli
spokojení. Dìkuji paním uèitelkám mateøské školy na Libuši v Bechyni,
které "donutily" poøadatele realizovat výstavu den pøedem, aby si s
dìtmi prožily pøedvánoèní pohodu. Tu prožívaly i dìti z léèebny v
Opaøanech. A my všichni zúèastnìní, vèetnì bechyòských lázeòských
hostù, jsme odcházeli obdaøení vánoèní euforií.

Z betlémské hry:
Lidé, myslete vždycky jen na to, že láska je víc než zlato. (A.P.)

Redakce se omlouvá autorovi Podzimní pohádky z minulého èísla, že
neuveøejnila jeho jméno, dìkujeme panu Františkovi Kocourkovi.

Úryvek z novoroční úvahy R. Buriana,
"Lázně Bechyně" leden 1938

Vstupujeme do jubilejního roku své republiky. Celý národ
bude pøehlížet vykonané dílo tìchto prvních dvaceti let, kdy opìt s
uvolnìnými schopnostmi, silou spoutanou pouze sebekázní stal se
svobodným strážcem a tvùrcem svého osudu. Celý rok bude sbírána
po drobných èinech tato bilance úhrnných výsledkù po celé
republice a bude pøedkládána k soudu národa jako celku.

Je to tøeba. Je tøeba, aby tato bilance byla velmi svìdomitá,
velmi spravedlivá, Minulost je matkou pøítomnosti. Prvním
spolehlivým krokùm uèíme se jen od ní. Zvláš� v dnešní dobì, kdy
rychlým letem vzdalujeme se pomìrùm nedávné minulosti,je velmi
tøeba vèas se na chvíli zastaviti a pøehlédnouti vykonanou dráhu,
nebloudíme-li. Za tìch dvacet let vyrostla za námi v muže a ženy
nová generace, která pøejímá z našich rukou tvorbu života. Nemìla
pøíležitosti na nenahraditelném zkušebním kamenu vlastního žití
procítit a zvážit všechny ty drobné pøekážky a bolesti, které jim
pouze dovedeme tlumoèit vybledlými, slabý hlas ozvìny nìkolikrát
odražené probouzejícími slovy "nesvoboda", "jaømo". Nemá proto s
èím srovnat ty drobné naše radosti a výsledky, které my s pocity nad
nejcennìjším darem svého života spojujeme v jediné vznešené slovo
"osvobození". Necítí, nedovede, nemùže stìjnì s námi tuto
ohromnou zmìnu, kterou mu naše minulost dala do vínku pro jeho
pøítomnost.Mnoho záleží na tom, jakmu tuto cenu dovedeme uèinit
srozumitelnou, aby s tímto velikým darem dovedl hospodaøit, jak si
zaslouží.



Kulturní dům Bechyně 0361-813338 0361-812433
0606-911007 kdbech@mbox.vol.cz

, U Nádraží 602, 391 65 , tel.: , tel./fax
mobil: , e-mail:

leden
2001

13.
sobota

V komediálně laděné pohádce o princezně
se setkáte s postavou chytrého šaška
Jémina, jeho dívky Madlenky a strašidlem
Hejkalíkem a Ostričákem. Nebude chybět
ani paní Bludnice a princ Radovan.
Pohádku v režii Václava Nováka nastudoval
Ochotnický soubor Divadla Oskara Nedbala
v Táboře.

Markéta Zinnerová
ROZMARNÁ PRINCEZNA

Velký sál KD / Vstupné 20,- kč
15.00 hod.

27.
sobota

TANEC A ZÁBAVA S VOJTOU VÍTEM
Z RÁDIA FAKTOR.

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ
ODPOLEDNE

Velký sál KD / Vstupné 25,- kč
15.00 hod.

20. ledna PODNIKATELSKÝ PLES
10. února PLES JIKA a.s.
24. února MATURITNÍ PLES SPŠK
3. března COUNTRY BÁL

10. března HASIČSKÝ PLES
17. března RYBÁŘSKÝ PLES
28. dubna PLES KERAM. PIVNÍ PERUTĚ

V letošním roce se město Bechyně
zapojí do tradičního

který proběhne celkem
v sedmi městech našeho kraje.
V Bechyni se odehrají dvě představení.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
NA OBĚ PŘEDSTAVENÍ OD 10. LEDNA 2001
V KANCELÁŘI KULTURNÍHO DOMU

KAŠPAROVA
JIHOČESKÉHO VÍKENDU,

Noční
představení

(NOČNÍK)

Pátek

21.30 hod.
malý sál KD

SMÍŠENÉ
DVOUHRY

16. února

vstupné 55,- Kč

KINO BECHYNĚ
Pokud není uvedeno jinak začátky představení 20.00 hod.

jedná se o filmy USA
5. Pátek, 6. Sobota

TENKRÁT NA VÝCHODĚ

7. Neděle
SLEPIČÍ ÚLET

8. Pondělí, 9. Úterý
THE MILLION DOLLAR HOTEL

11. Čtvrtek, 12. Pátek
X -MEN

13. Sobota, 14. Neděle
MAGNOLIA

14. Neděle / 17.00 hod.
DINOSAURUS

15. Pondělí, 16. Úterý
FALEŠNÁ HRA

18. Čtvrtek, 19. Pátek
VESMÍRNÍ KOVBOJOVÉ

20. Sobota, 21. Neděle
CHARLIEHO ANDÍLCI

22. Pondělí, 23. Úterý
PRAVIDLA MOŠTÁRNY

25. Čtvrtek, 26. Pátek
NEZVRATNÝ OSUD

27. Sobota, 28. Neděle
POD POVRCHEM

29. Pondělí, 30. Úterý
SAMOTÁŘI Český českých

- Premiéra barevného širokoúhlého filmu
Jackie Chan na Divokém Západě. Dynamická akční westernová komedie.

- Premiéra barevného filmu. Nadechni se a leť! Animovaná
komedie.

- Prem. barevného širokoúhlého filmu
Dramatický příběh o přátelství, zradě, žalu a síle lásky podle námětu
a scénáře U2 Bono Voxe. V hlav. rolích Mel Gibson, Bono, Milla Jovovichová.

- Premiéra barevného širokoúhlého filmu. Nejsme to, co si myslíte.

- Premiéra barevného širokoúhlého filmu. Devět příběhů,
jeden den, jedno místo. Film, za který Tom Cruise získal "Zlatý globus".

- Premiéra barevného filmu v českém znění. Neuvěřitelné
dobrodružství z dávno zmizelého světa dinosaurů ve fantastickém filmu
studia W. Disneye.

- Premiéra barevného širokoúhlého filmu. Past je
nastražena. Hra začíná. V hlavních rolích akční komedie Ben Affleck,
Charlize Theronová a Gary Sinise.

- Prem. barev. širokoúhlého filmu. Vesmír už není
to, co býval. V hlavních rolích Clint Eastwood, Tommy Lee Jones,
Donald Sutherland a James Gardner.

- Premiéra barevevného širokoúhlého filmu
Drew Barrymoreová, Cameron Diazová a Lucy Lui-tři sexy agentky v akci !

- Premiéra barevného filmu. Sedm nominací,
dva Oscary, hvězdné herecké obsazení a režisér Lasse Hallström.
Dramatický příběh natočený podle románu Johna Irvinga.

- Premiéra barevného filmu. Na smrt nevyzraješ.
Teenagerský thriller s místy velmi černým humorem.

- Premiéra barevného širokoúhlého filmu. Byl dokonalým
manželem do té doby, kdy jedna osudová chyba zasáhla jeho domov.
V hlavních rolích Michelle Pfeiffer a Harrison Ford.

- barevný film. Jeden z nejnavštěvovanějších
filmů loňského roku

Mládeži přístupno / Vstupné 45,- Kč / 110 min.

Mládeži přístupno / Vstupné 50,- Kč / 81 min.

Mládeži do 15 let nepřístupno / Vstupné 45,- Kč / 122 min.

Mládeži přístupno / Vstupné 55,- Kč / 100 min.

Mládeži do 15 let nepřístupno / Vstupné 50,- Kč / 188 min.

Všem dětem doporučujeme / Vstupné 50,- Kč / 82 min.

Mládeži do 15 let nepřístupno / Vstupné 45,- Kč / 104 min.

Pro děti do 12 let nevhodné / Vstupné 50,- Kč / 124 min.

Mládeži přístupno / Vstupné 50,- Kč / 92 min.

Mládeži do 15 let nepřístupno / Vstupné 52,- Kč / 125 min.

Mládeži do 15 let nepřístupno / Vstupné 50,- Kč / 91 min.

Pro děti do 12 let nevhodné / Vstupné 50,- Kč / 124 min.

Mládeži do 15 let nepříst. / Vstupné 50,- Kč / 103 min.

mailto:kdbech@mbox.vol.cz


Vodárenské sdružení Bechyňsko
Valná hromada Vodárenského sdružení Bechyňsko stanovila
jednotnou cenu za vodné pro rok 2001 ve výši 25,90 Kč za m3 vody +
5 %DPH
Kdybychom odebírali vodu od Jihočeského vodárenského sdružení,
platili bychom 27,28 Kč/m3 vody + 5 % DPH. Do konce roku 2000
mohly být ceny rozdílné pro domácnosti a pro ostatní odběratele. Na
tvorbu ceny měl vliv tzv. koeficient "k", který tím, že byl pro rok 1999 a
2000 "k=2" umožňoval dvojí ceny. Rozhodnutím ministerstva financí
nedošlo k postupnému snižování koeficientu z "k=2 na k=1" tak, jak se
mezi odbornou veřejností předpokládalo (jako povinnost se bralo
srovnánícen na jednotnou cenu před vstupem do Evropské unie), ale
již pro rok2001 je určen koeficient "k=1". Tento koeficient neumožňuje
dvojí ceny a platí pro všechny subjekty na území ČR. Vodárenské
sdružení Bechyňsko drželo v roce 1999 a 2000 vodu na stejné ceně
(k=2 = 19,70 + 5 % DPH Kč/m3 vody pro domácnosti a 29,65 + 5 %
DPH pro ostatní) a mělo připraveno plán postupného sbližování cen
přes koeficient k=1,75, k=1,55,k=1,3, ke k=1,0.

Vlastní výpočet cenypro domácnosti:

Cena proostatní odběratele:

N = náklady podle pravidel věcného usměrňování cen (patří sem
veškeré náklady (vodoměry, odečty vodoměrů, opravy, poruchy,
pojištění, odkalování, odposlechy, vyhledávání a vytyčování poruch,
výroba vody včetně nákupu vody, evidence, fakturace, vymáhání
pohledávek-neplatičů, odběry vzorků a činnost laboratoře, dispečink,
režie výrobní, správní a zásobovací VaKu, vodorozvoj-zkoušky
vydatnosti zdrojů, zpracovávání provozních řádů, archivace,
vodoprávní řízení….

Cd= cena 1 m3 vodydodané pro domácnosti
Co= cena 1 m3 vodydodané pro ostatní odběratele

Q =celkové fakturované množství vody dodanépřímým odbratelům
Z = zisk z hlavní činnosti podle pravidel věcného usměrňování cen
připadající na 1m3
K = koeficient zvyšující zisk pro vodu dodávanou ostatním
odběratelům (protože je k= 1, zisk pro vodu dodávanou pro ostatní
odběratele senezvyšuje je jednotná cena)
Qo= fakturované množství vody dodané pro ostatní odběratele
Qd= fakturované množství vody dodané pro domácnosti
Do ceny se dále započítává nájemné, provozovatelský poplatek,
splátky úvěru..
K uváděné ceně: Tabulková spotřeba vody na osobu a den je 82 litrů
vody

Za rokje to 82 x 365 = 29 930m3/rok (cca 30 m3)
Tato spotřeba v průměru odpovídái na bechyňsku.

Při nárůstu ceny o 6,20 Kč/m3 je to 30 x 6,20 = 186 Kč/osobu/rok, což
při denní spotřeběj 82 l/osobu představuje denní nárůst o 51 haléřů,
měsíčně15,80kč k tomu 5% DPH.

K výše uvedenému je potřeba sdělit, že je podstatný rozdíl mezi
výrobní cenou vody, kdy na úpravně vody v Nové Vsi se výrobní
náklady pohybuje do 7,0 Kč/m3(přesnou částkusdělíme po ukončení
roku 2000 úpravna vody je v provozu od 16.3.2000 a vyhodnocení
provozu), a cenou dodanou potrubní soustavou k jednotlivým
odběratelům, neboť ztrátovost v potrubní soustavě Vodárenského
sdružení Bechyňsko jako celku se pohybuje okolo 30-33 %. To
znamená, že se na soustavě (soustavou jsou myšleny jak rozvody
nedělitelného majetku v polích, tak majetku jednotlivých obcí včetně
Bechyně) provádí opravy a odstraňují se poruchy, s čímž souvisí
následnéodkalování soustavy,nebojen jednotlivých řádů.

Valná hromada připravuje jako samostatnou přílohu zprávu o činnosti
VSB, včetně podrobnějšího rozboru oprav, poruch, investic …. do
všech domácností jednotlivýchobcí vroce2001.

(N+Z) x Q (N + k1 x Z) x Qo
----------------------------

Qd
(19,08 + 6,82) x 405 (19,08 + 1 x 6,82) x 196

Cd = --------------------------------------------
209

Co= N + k x Z = 19,08 + 1 x 6,82 = 25, 90 Kč/m3

Cd =

Cd = = 25,90 Kč/m3

Fyzikálně-chemický rozbor
Stanovení jednotka 28.03.0 09.05.0 24.08.0 21.11.0 ČSN 757111

Dusičnany mg/l 3,60 4,40 4,80 4,20 max. 50
Barva mg/l Pt 9,00 0,00 0,00 0,00 max. 20
Hliník mg/l 0,04 0,04 0,05 max 0,2
Chloridy mg/l 5,30 5,30 4,40 17,70 max. 100
Mangan mg/l 0,01 0,03 0,00 0,05 max. 0,1
Stanovení PH 7,30 7,62 7,80 7,40 5,5 - 8,5
Sírany mg/l 0,00 0,00 0,00 max. 250
Celková tvrdost mmol/l 0,55 0,55 0,50 0,55
Zákal ZF 0,60 0,00 0,00 0,00 max. 5
Železo mg/l 0,06 0,05 0,04 0,04 max. 0,3
Amonné ionty -NH4+ mg/l 0,00 0,00 0,00 0,01 max. 0,5
Dusitany mg/l 0,01 0,00 0,00 0,01 max. 0,1
Hořčík mg/l 3,70 3,40 2,40 3,50
CHSK-Mn mg/l 0,80 0,20 0,50 0,80 max. 3
Aktivní chlor Cl2 mg/l 0,12 0,09 0,17 0,07 0,05 - 0,3
KNK-4,5 mmol/l 1,00 1,15 1,10 1,20 min. 0,8
Vápník mg/l 16,00 18,00 16,00 18,00
Vodivost mS/m 12,40 13,00 12,00 12,90 max. 100

Bakteriologický rozbor - počet bakterií v udaném objemu
Stanovení jednot ka 28.03.0 09.05.0 24.08.0 21.11.0 ČSN 757111

Fekální coli / 100 ml KTJ/100 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - 0
Coli / 100 ml KTJ/100 0,00 0,00 0,00 0,00 max. 0
Entorokoky / 100 ml KTJ/100 0,00 0,00 0,00 0,00 max. 0
Mezofilní mikroby KTJ/1ml 12,00 2,00 1,00 4,00 max. 20
Psychrofilní mikroby KTJ/1ml 2,00 0,00 1,00 0,00 max. 100
Aktivní chlor Cl2 mg/l 0,12 0,09 0,17 0,07 0,05 - 0,3

Výsledky rozboru vody - vodovodní síť Bechyně
(prováděly Vodovody a kanalizace JČ, a.s.)

Fyzikálně-chemický rozbor
Stanovení 39 249 250 251 668

Dusičnany 48,70 49,90 44,60 54,80 54,80
Barva 11 54,00 1,00 50,00 0,00
Hliník 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01
Chloridy 13,80 14,10 11,50 16,00 16,80
Mangan 0,04 0,04 0,00 0,03 0,05
Stanovení PH 6,10 6,00 5,80 5,90 6,00
Sírany 30,00 31,00 9,00 35,00
Celková tvrdost 1,00 0,98 0,90 1,05 1,03
Zákal 1,00 6,80 0,00 2,70 0,00
Železo 0,15 0,12 0,01 0,07 0,07
Amonné ionty -NH4+ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
Dusitany 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01
Hořčík 4,70 5,50 8,50 7,30 10,40
CHSK-Mn 2,70 3,00 0,50 2,60 0,20
Aktivní chlor Cl2 0,07 0,04 0,09
KNK-4,5 0,55 0,60 0,80 0,50 0,70
Vápník 31,00 30,00 22,00 30,00 24,00
Vodivost 25,10 24,70 21,30 25,00 25,20

Ukazatel

Bakteriologický rozbor
Stanovení 39 249 250 251 668

Fekální coli / 100 ml 0,00 0,00 0,00
Coli / 100 ml 0,00 0,00 0,00
Entorokoky / 100 ml 0,00 0,00 0,00
Mezofilní mikroby 18,00 32,00 3,00
Psychrofilní mikroby 8,00 186,00 2,00
Aktivní chlor Cl2 0,07 0,04 0,09

Ukazatel

Lidé dobré vùle
Chtìla bychsesevšemi ètenáøi podìlit o pozitivní vìci nakonci druhého tisíciletí.
Pracuji vezdravotnictví , a to v Dìtské psychiatrické léèebnìOpaøany.
Jak je pøíjemné, když se doba zmìnila natolik, že už nejsme v roli, kdy sami oslovujeme
možné sponzory, ale naopak lidé sdobrouvùlípøicházejí za námi a sami nabízejí.
Tak se stalo i v èase pøedvánoèním.Cením si takových lidí jako je pan Josef Veselý z
Bechynì a jeho koncertní pøátelé, kteøí nabídli sami nìkolik koncertùpro léèebnu , ale i
pro obec Opaøany a okolí v kostele sv. Františka Xaverského v Opaøanech. Zdarma a
výtìžky darovali na dobré vìci. Navíc na Pražském Hradì v Kapli sv. Køíže koncertoval
Josef Veselý 18.12. a volné vstupné pøedal dìtem na vánoèní pohoduv léèebnì.Celkem
vìnoval pøes 7000,-Kè.
Dalším pohlazením v naší práci byl výtìžek 5 000,- Kè z výstavy betlémù v nedalekých
Hvožïanech. Naše dìti se pøijelyna výstavu pøedtím podívat Byla nádherná, lidése jim
vìnovali, dìti byly nadšené. Sestøièky øíkaly, že ve Hvožïanech na nì dýchlo lidké teplo a
štìstí.Chtìjí se pøíští rok doHvožïan zase podívat.
Je velmi milé zjištìní pro nás v léèebnì, že nejsme stranou zájmu blízkého okolí, ale
naopak. Vážení lidé dobré vùle, ani nevíte, jak jste nás povzbudili v naší práci a podpoøili
jste tak nejen materiálnì , ale i morálnì takovýobor, jako je dìtská psychiatrie.A navíc v
zaøízení, které jenejvìtší dìtskou psychiatrickou léèebnouvÈeské republice .
Pøipojuji podìkování za celý rok 2000 všem , kteøí na naše pacienty nezapomnìli a
pøispìli na dobrou vìcjakoukolivformou i mimo vánoèníèas.
Mnoho zdraví , porozumìní a pozitivního dìní v dalším tisíciletí pøeje za léèebnu v
Opaøanech

prim. MUDr. Iva Hodková,øeditelka



VYHLÁŠKA MÌSTA BECHYNÌ è.33/2000
o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na

území mìsta Bechynì
Zastupitelstvo mìsta Bechynì se usneslo podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona è.128/2000 Sb., o obcích,
dne 29.11.2000 vydat podle § 10 tohoto zákona a v souladu s § 9 odst. 1 zákona è. 125/1997 Sb., o
odpadech, tuto obecnì závaznou vyhlášku.

1. Tato vyhláška upravuje systém sbìru, svoz, tøídìní, využívání a zneškodòování komunálního odpadu,
vèetnì systému nakládání se stavebnímodpademvznikajícímnaúzemímìstaBechynì.
2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území mìsta trvalé bydlištì nebo jsou
vlastníky nemovitosti, kde vzniká komunální odpad, vmìstìBechyni.
3. Tato vyhláška je dále závazná pro pùvodce odpadù pøi nak ládání se stavebním odpadem a pro další
právnické osobyv rozsahu povinností, jak jsou dále v této vyhlášce stanovené.

1. Odpad je movitá vìc, která se pro vlastníka stala nepotøebnou, a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji
odložit, nebo která byla vyøazena na základì zvláštního právního pøedpisu. Okruh vìcí, které se za dále
stanovenýchpodmínek považují zaodpad, je uvedenv pøíloze è. 1 zákona è.125/1997 Sb., o odpadech.
2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce pøi èinnosti fyzických osob, pro kterou
nejsou právními pøedpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s vyjímkou odpadù vznikajících u
právnických osob nebo fyzických osob oprávnìných k podnikání. Komunální odpad je také odpad
vznikající pøi èištìní veøejných prostranství a komunikací, pøi údržbì veøejné zelenì vèetnì høbitovù.
3. Nebezpeèný odpad je odpad, který má jednu èi více nebezpeèných vlastností uvedených v zákonì o
odpadech.
4. Nakládání s odpady je jejich shromažïování, sbìr, výkup, tøídìní, pøeprava a doprava, skladování,
úprava, využívání a zneškodòování.
5. Využívání odpadù je èinnost vedoucí k získávání druhotných surovin, k reciklaci odpadù pøípadnì jiné
využití fyzikálních, chemických nebo biologickýchvlastností odpadù.
6. Pùvodcem odpadu je právnická osoba, pokud pøi její èinnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba
oprávnìná k podnikání, pøi jejíž podnikatelské èinnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na
území obce, který má pùvod v èinnosti fyzických osob, na nìž se nevztahují povinnosti pùvodce, se za
pùvodce odpadu považuje obec. Mìsto se stává pùvodcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická
osoba odpad odloží na mís tì k tomu urèeném.Mìstose souèasnì stane vlastníkem tohotoodpadu.

1. Sbìr, svoz, tøídìní, využívání a zneškodòování komunálního odpadu, vèetnì nakládání se stavebním
materiálem od fyzických osob a na základì smluvního vztahu i od pùvodcù odpadu (fyzických osob
oprávnìných k podnikání a právnických osob) zajiš�ujemìsto prostøednictvímoprávnìné osoby. Pùvodci,
kteøí produkují odpad zaøazený dle Katalogu odpadù jako odpad komunální, mohou na základì písemné
dohody s obcí využívat systémnakládání s komunálnímodpademstanovený obcí.
2. Komunální odpad se shromažïuje do sbìrných nádob, které je možno uzavøít a pøi manipulaci s nimi z
nichodpad nevypadává.
3. Sbìrnými nádobami jsou:

a) typizované nádobyoobjemu 110 litrùa kontejnery o objemu 1 100 litrù
b) velkoobjemové kontejnery popø. vozy urèené k odložení objemného odpadu a složek

odpaduodsouhlasenéMìstskýmúøademBechynì
c) zvláštní sbìrné nádoby rùzného typu pro tøídìné druhy odpadu, které musí být barevnì

odlišeny a zøetelnì oznaèeny druhemodpadu, který jemožnodo nichukládat
d) plastové py tle slouží pro ukládání komunálního odpadu z chatových oblastí a od pùvodcù

dle èl. 3ods 6.
4. Komunální odpad z domácností (viz Pøíloha 1) se ukládá do sbìrných nádob uvedených v èl. 3 odst.3
písm. a),tøídìné druhy odpadù sklo, papír, PET lahve lze ukládat do zvláštních sbìrných nádob uvedených
v èl. 3,odst.3 písm. c), a to namístech (viz Pøíloha è.3) s možností rozšíøení. Objemný komunální odpad se
ukládá do sbìrných nádob uvedených v èl. 3 odst. 3 písm. b) na dvoøe firmy BYTENES spol. s r.o., v areálu
Technických služeb nebo pøi mìstem organizovaném sbìru. Využít sys tém svozu objemného
komunálního odpadu obcemohoupouze fyzické osoby.
5.Místa k odkládání nebezpeènýchodpadù:
a) pro odkládání nebezpeèných složek a vyjmenovaných složek komunálního odpadu je urèené stabilní
místo tzv. sbìrný dvùr umístìný v areálu f irmy BYTENES spol. s r.o. Bechynì, který zøizuje mìsto a
provozuje oprávnìná osoba.

b) fyzické osoby dle èl. 1odst.2 s pobytemvmìstì Bechyni, starší 15-ti let mohou odkládat
nebezpeèné složky komunálního odpadu (viz Pøíloha è. 4) ve sbìrném dvoøe bez dalšího
zpoplatnìní.

6. Svoz komunálního odpadu je pro fyzické osoby u sbìrových nádob dle èl. 3 odst. 3 písm. a) provádìn 1x
týdnì.
7. Poøadatelé veøejných kulturních, obchodních, sportovních a jiných akcí jsou povinni v místech konání
tìchto akcí zabezpeèit umístìní dostateèného poètu sbìrných nádob na odpady a jejich vèasné a øádné
vyprazdòování, jakož i zajistit èistotu a poøádek na tìchtomístech po celoudobu trvání akcí.
8. Zakazuje se:
a) ukládat komunální odpadmimo sbìrné nádoby asbìrnámísta a zneèiš�ovat okolí nádob
b) dávat do sbìrných nádob pro komunální odpad ropné látky, zeminu, stavební su�, uhynulá nebozabitá

zvíøata, kafilerní odpady z potravináøských prodejen, odpady z prodeje ovoce a zeleniny, zbytky jídel,tukù
apod. ze zaøízení veøejného stravování, žhavý popel, zahradní odpad a ostatní podobné látky, které mají
charakte r komunálníhoodpadu
c) do nádob urèených pro tøídìnédruhy odpadù ukládat jiné druhy komunálníhoodpadu
d) vybírání a odvozpøedmìtùèi odpaduodloženéhov odpadových nádobách

9.Sbìrné nádobypodle odst. 3písm. b)c) za jiš�uje obec

1. Sbìrné nádoby, které nelze umístit jinam, než na veøejné prostranství, nesmí zpùsobovat hygienické
závady, omezovat prùchodnost chodníkù, prùjezdnost místních komunikací nebo negativnì esteticky
ovlivòovat své okolí.
2. Místo urèené k doèasnénu umístìní odpadových nádob urèených k vyprázdnìní je prostor mezi
vchodem do objektu a nejbližší obslužnou komunikací, pokud nebylo s konkretními fyzickými osobami a
pùvodci odpadudohodnuto jinak.
3. V chatových oblastechMìsto Bechynì urèí, kam lze ukládat plastovépytle s odpadem.

Fyzická osoba, jejíž èinností vzniká komunální odpadje povinna:

Èl. 1
Závaznost vyhlášky

Èl. 2
Základní pojmy

Èl.3
Nakládání s komunálním odpadem a sbìrné nádoby

èl. 4
Stanovištì sbìrných nádob

èl. 5
Povinnosti fyzických osob

1.Umožnit pøístup k sbìrným nádobám vdobì jejichvyprazdòování.
2.Udržovat nejbližší okolí a samostatné stanovištì sbìrnýchnádobv èistotì.
3. Sbìrné nádobyplnit pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavøít.
4. Komunální odpad oddìlenì shromažïovat, tøídit a pøedávat k využitínebo zneškodòování oddìlenì a
odkládat pouze na místecha podle systémuurèených toutovyhláškou.
5. Do sbìrných nádob na shromažïování tøídìných složek komunálního odpadu ukládat pouze odpad, pro
který jsou urèeny.
6. Ukládat objemnýodpad do urèených velkoobjemových umístìných ve sbìrném dvoøe nebo pøi mìstem
organizovaném sbìru (viz èl. 3 odst. 4).
7. Vytøídit veškeré nebezpeèné s ložky komunálního odpadu a tyto nebezpeèné složky uložit ve sbìrném
dvoøe nebo zajistit jejich zneškodnìní v souladu se zvláštními pøedpisy (viz èl. 3 odst.5 písm. a).
8. Odpadovénádobyo obsahu 110 litrù urèené k vyprázdnìní je možno umístit na urèenémísto veèer pøed
dnemsvozu, nebo ráno v den svozu do6.00hodin.
9. Odpadové nádoby po vyprazdnìní odstranit z urèeného místa (chodníku èi veøejného prostranství) co
nejdøíve, abynepøekážely chodcùma vozidlùm, pokud se nejedná oobcí urèenémístok trvalémuumístìní
odpadových nádob.

Vlastník nebosprávce budovy èi nemovitosti je povinen:
a) v rámci systému nakládání s komunálním odpadem zaplatit vèas a ve správné výši poplatek dle
zvláštníhopøedpisu (vyhláška mìstaBechynì)
b) Udržovat poøádek a èistotu na sbìrném místì (stanovištì sbìrných nádob), jakož i v okolí sbìrných
nádob ana veøejnémprostranstv í, pokud je toto stanovištìmsbìrnýchnádob
c) urèit po dohodì sMìstem Bechynì stálé stanovištì sbìrných nádob nebo uzavøít s vlastníkemumístìní
sbìrných nádob na jehonemovitostech
d) prokazatelným zpùsobem informovat fyzické osoby užívající jeho nemovitost o zpùsobech sbìru,
svozu, tøídìní, využívání a zneškodòování komunálních odpadù
e) zpøístupnit sbìrné místo k provedení svozu nebo zajistit pøistavení sbìrných nádob a to tak, aby nádoby
nezpùsobovaly hygienické závady, neohrožovalybezpeènost silnièního provozuani bezpeènost chodcù
f) oznámitMìstu Bechynì závažné závady v poskytování služeb svozu komunálních odpadù
g) v odùvodnìných pøípadech zajistit deratizaci èásti veøejného prostranství, která je stálým stanovištìm
sbìrné nádoby

1) BYTENES spol. s r.o. Bechynì zabezpeèí na zák ladì písemné objednávky za úplatu pøistavení vozu na
stavební odpad a následnì jeho uložení.Tímto se nevyluèuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a
uložení na øízené skládky vlastními prostøedky, popø. jiným zpùsobem v souladu se zákonem 125/1997
Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Oprávnìná osoba je povinna:
1) Vyprazdòovat sbìrné nádoby tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, ke škodám na sbìrných
nádobách, pøípadnì namajetkuvlastníka nemovitosti.
2) Bezprodlení vrátit sbìrné nádobypovyprazdnìní na stanovištì jejich pøistavení.
3) Uklidit neprodlenì zneèištìnímísta, které vzniklo pøi pøemis�ování nebovyprazdòování sbìrné nádoby.

Porušením povinností pøi nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno
podle obecnì závazných právních pøedpisù a to zákona è. 200/1990 sb., o pøestupcích ve znìní
pozdìjších pøedpisù, zákona è. 125/1997 Sb., o odpadech ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Touto vyhláškou se ruší vyhláška mìsta Bechynì è.22/98 o nakládání s komunálním a se stavebním
odpadem.

Tato vyhláška nabývá uèinnosti dne: 1. ledna 2001.

èl. 6
Povinnosti vlastníka nebo správce nemovitosti

èl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

èl.8
Povinnosti oprávnìné osoby

èl.9
Sankce

èl.10
Zrušovací ustanovení

èl.10
Úèinnost vyhlášky

Pøíloha è.1
Specifikace komunálního odpadu

(v souladu s vyhláškou MŽP ÈR è. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadù)
20 00 00 Odpad komunální a jim podobné odpady ze živností, z úøadù a z prùmyslu, vèetnì oddìlenì
sbíraných složek tìchto odpadù
20 01 00 Odpad získaný oddìleným sbìrem
20 02 00 Odpad z údržby zelenì v zahradách a parcích(vèetnì høbitovù)
20 03 00 Ostatní odpad z obcí
20 03 01 Smìsný komunální odpad

Do popelové nádoby patøí pouze
20 03 01

smìsný komunální odpad

veškerý objemný komunální odpad, který se nevejde do popelových nádob (matrace, koberce, co nejvíce
zmenšené èást i nábytku apod.), špatnì nebo zcela nekompostovatelné zbytky zahradního odpadu
(zkrácené vìtve, kmeny apod.).

veškerý nebezpeèný odpad (telev ize, lednièky, záøivky, akumulátory, zbytky barev èi rozpouštìdel, olejové
neèistoty apod.)
tøídìný odpad (papír, sklo, PET lahve, železo)
kompostovatelný odpad (pohrabky trávy, listí, hnùj apod.)
uhynulá domácí zvíøata
bìžný domácí komunální odpad
stavební su�, kameny

veškerý nebezpeèný odpad
tøídìný odpad (papír, sklo, PET lahve, železo)
kompostovatelný odpad (hnùj, lis tí, tráva apod.)
uhynulá domácí zvíøata
stavební su�, cihly, kameny

Do velkoobjemového kontejneru patøí

Do velkoobjemového kontejneru v žádnémpøípadì nepatøí

Do popelnicové nádobynepatøí



Pøíloha è. 2
Stavební odpad

Pøíloha è. 3
Stanovištì na tøídìný sbìr

Pøíloha è. 4
Nebezpeèné složky komunálního odpadu

VKatalogu odpadù je tento odpad zaøazen takto
17O101 beton
17 01 02 cihla
17 01 03 keramika
17 01 04 sádrová stavební hmota
17 05 01 zeminaa/nebokameny
17 06 02 ostatní izolaènímateriály

VBechyni se tøídí tytoodpady:

20 0101 papír a/nebo lepenka
20 01 02 sklo
20 01 04 ostatní plasty

Obèané mají k dispozici následující stanovištì:

sídlištì Na Libuši udomu è.p. 683
sídlištì Na Libuši proti Jednotì
sídlištì 5.kvìtna u Elexpresu
sídlištì Písecká
parkovištì u køižovatky Písecká aÈechova
sídlištì Obráncùmíru
Školní
námìstí T.G.Masaryka
Dolní Plechamr
Záøeèí
Hvožïany
Senožaty
Lišky

(v souladus vyhl.MŽPÈR è. 337/1997, kterou se vydáváKatalogodpadù)

V separaèním dvoøe v areálu firmy BYTENES Bechynì spol. s r.o. lze bez dalšího zpoplatnìní odkládat
televize, lednièky, akumulá tory, záøivky, zbytky barev èi rozpouštìdel, zbytky olejù a obaly nebo text ilie jimi
zneèištìné, pneumatiky apod.

Tyto a další odpady jsouvKataloguodpadùzaøazenynásledovnì:

Kód odpadu název odpadu kategorie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
08 01 05 vytvrzená barva a/nebo vytvrzený lak N
13 02 03 ostatní motorové, pøevodové a/nebo mazací oleje N
13 06 01 olej blíže nespecifikovaný N
15 02 01 Sorbent, upotøebená èisticí tkanina, filtraèní materiál, N
16 01 03 pneumatika O
16 06 01 sekundární: olovìný akumulátor N
16 06 02 sekundární: nikl-kadmiový akumulátor N
20 01 09 olej a/nebo tuk N
20 01 12 barva, lepidlo, pryskyøice N
20 01 13 rozpouštìdlo N
20 01 14 kyselina N
20 01 19 pesticidy N
20 01 20 galvanický èlánek elektrický suchý a/nebo mokrý N
20 01 21 záøivka a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N
20 01 22 nádobka od spreje N
20 01 23 zaøízení s obsahem chlorouhlovodíkù N
20 01 24 elektrotechnický odpad N

Neupotøebené léky mohou obèané uložit v bechyòských lékárnách
20 01 18 léky N

ochranná tkanina

Vyhláška Města Bechyně
č. 34/2000,

kterou se stanoví poplatek za komunální
odpad

Zastupitelstvo města Bechyně se usneslo podle ustan. § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dne 29.11.2000 vydat podle ustan. § 10
tohoto zákona a v souladu s ustan. § 9 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb. o
odpadech, tuto vyhlášku:

1. MěstoBechyně vybírá poplatek zakomunální odpad.
2. Výkon správy poplatku podle této vyhlášky vykonává Město Bechyně
prostřednictvím pověřeného odboru městského úřadu event. ve spolupráci s
pověřenou osobou (dále jen "správce poplatku") a při řízení ve věcech poplatku
se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění
pozdějšíchpředpisů.

Předmětem poplatku je komunální odpad vznikající v územním obvodu
Města Bechyně.

1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální
odpad.
2) Plátcem poplatku je vlastník nebo správce budovy či nemovitosti, kde vzniká
komunální odpad. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

Sazba poplatku za komunální odpad je uvedena v příloze č. 1, která je
nedílnousoučástí této vyhlášky.

Od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a držitelé
průkazů ZTP-P.

Vlastník nemovitosti je povinen podat Městskému úřadu Bechyně př iznání k
poplatku za komunální odpad do 15-ti dnů ode dne vzniku poplatkové
povinnosti.

1) Vlastníci nemovitostí, kteří vybírají poplatek, provedou odvod poplatku na
účet města (případně v hotovosti) a tonejpozději do30. května každého roku.
2) V případě změn skutečností, které mají vliv na výši poplatku během roku, je
povinen vlastník nemovitosti tyto skutečnosti oznámit do 15. prosince
příslušného roku a poplatek bude doměřen resp. vrácen přeplatek do 15. ledna
roku následujícího.
3) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek za komunální
odpad od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost
vzniklad. Za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12
stanovené sazby.
4) Zanikne-li poplatková povinnost během roku, zaniká povinnost platit poplatek
za komunální odpad. Zjištěný přeplatek na poplatku za komunální odpad se
vrátí, činí-li více než 50,- Kč.

1) Pokud vlastník nemovitosti nesplní svoji oznamovací (poplatkovou)
povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit do tří
let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost
vznikla.
2) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří město
poplatekplatebním výměrem.

Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem Města Bechyně dne 29.
listopadu 2000 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.
Tato vyhláška byla vyhlášena vyvěšením na úřední desce dne 6. prosince
2000 na dobu 15 dnů.
V Bechyni dne 29. listopadu 2000

Čl. 1
Základní ustanovení

Čl. 2
Předmět poplatku

Čl. 3
Subjekt poplatku

Čl. 4
Sazba poplatku

Čl. 5
Osvobození od poplatku

Čl. 6
Oznamovací povinnost

Čl. 7
Splatnost poplatku

Čl. 8
Sankce

Čl. 9
Účinnost vyhlášky

Pøíloha è. 1
vyhlášky mìsta Bechynì è. 34/2000, kterou se stanoví

poplatek za komunální odpad

Sazba poplatku za komunální odpad
a) fyzická osoba……………………….......………..........…350,- Kè za rok
b) fyzická osoba ve vìku 0 až 6 let a 70 a více let…….… … ..175,- kè za rok
c) fyzická osoba vlastník rekreaèního objektu bez trvalého bydlištì v Bechyni za
rekreaèní objekt………………………….....................…......450,- Kè za rok

Tato pøíloha byla schválena usnesením zastupitelstva mìsta Bechynì na zasedání
dne 29. listopadu 2000 s úèinností od 1. ledna 2001.

Od 1.1. 2001 - nový zpùsob placení za odvoz odpadu

Od 1. ledna 2000 vstoupily v platnost nové vyhláškyMìstaBechynì a to Vyhláška Mìsta è.33/2000 o
nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na území mìsta Bechynì a Vyhláška Mìsta
Bechynì è. 34/2000, kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad. Novela zákona 37/2000 Sb.,
kterou semìní zákon125/1997 Sb., o odpadech, umožòuje zavést vybírání poplatku zaodvozodpadu
èástkouna jednoho obyvatele.MìstoBechynì, tak jakomnohookolníchobcí využilo této možnosti.
Spravedlivý systémvybíránípoplatkuza odvoz odpadu asinenajdeme.
Zmìna systémuodbourá rozdíly mezi èástkou, kterou platí lidé vmìstských a družstevních domech-ti
platit museli a majiteli rodinných domkù. Pokud si z rodinného domu koupili by� i jedinou známku za
rok na jeden odvoz obsahu popelnice, j iž se tato rodina neobjevila mezi neplatièi. Za rok 1999pøesto
bylo 123 domácností, kde si nekoupily ani jednu známku za rok (v tom nejsou prázdné nemovitosti).
Kam asi víceèlenné domácnosti bez popelnice ukládali odpad? Pøi tom každý obèan naší republiky
tvoøí odpad. Dokazovat nìkomu, že produkuje odpad není možné, nebo� by bylo nutné porušit
ÚstavouÈR zaruèenýprincip nedotknutelnosti obèana a jeho obydlí.
MìstoBechynìzmìnousystému platby sleduje tytocíle:
a) do úhrady nákladù za likvidaci odpadu zapojit každou osobu která na území mìsta Bechynì žije
nebo vlastní nemovitost
b) snížit množství èerných skládek nebo jiné, sice bezplatné, likvidaci odpadù ale na úkor mìsta èi
životníhoprostøedí (pálení sevznikemtoxických látek, ukládání nedøevìnnéhopopele na komunikace
èido øekyneboukládání odpadu z domácností domìstských košùèi kontejneruuhøbitova).
V lednu 2001 bude každému vlastníku nemovitosti doruèen formuláø "pøiznání k poplatku za
komunální odpad" s dalšími informacemi. Organizace svozu popelových nádob s vývozem 1x týdnì
zùstanenezmìnìna. Popelnové nádoby nemusejí mít žádnéoznaèení.
V cenì poplatku jsou tyto služby: týdenní svoz a uložení smìsného komunálního odpadu, využití
nádob na tøídìný odpad sklo, papír, PET lahve, využití sbìrného dvora nebezpeèných odpadù, využití
velkoobjemového kontejneru na objemné složky domovního odpadu (koberce…), využití pøistavení
vozùnamìstemurèenésložkyodpadu.
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Zveme Vás do novì otevøené

Najdete nás na adrese:

pùjèovny svatebních šatù
a doplòkù

MILENA
Otevøeno Po-Èt od 13 do 17 hod.

Martin Luxa
Michalská 334, Bechynì

tel: 813 089, mob. 0607/ 508 942

Městský úřad – odděl. kultury,
Horní Brašov 24,

375 01 Týn nad Vltavou,
tel. 0334-772 242

DIVADELNÍ
PØEDPLATNÉ

JARO 2001
(Společ. dům Na Hlinkách v 19.30 hod.)

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!
Uzávěrka předplatného je 5.1.2001.

Cena činí Kč 800,--

čtvrtek 25.01.2001
Divadelní sdružení CD 94 uvádí

“NAROZEN 28.ŘÍJNA”
Autorská retro-revue režisérů Hrbek-Janků-Svojtka

vytvořilo půvabnou inscenaci s dobře sehraným
hereckým ansámblem a s jazzovou kapelou Kučera

Band. Úsměvný i vážný příběh zachycuje osudy
Tomáše Davídka narozeného právě v den, kdy

vznikla Československá republika. Nálada a
atmosféra doby vytvářejí obrázek, kterým tvůrci chtějí
vzdát hold první republice a zároveň se zamýšlejí nad

současností. I toto setkání provází radost ze zrání
mladých a nadaných divadelníků. Hlavní roli výtečně
ztvárňuje V.Fridrich, dále R.Jašków, V.Pospíšilová,

M.Taclík, V.Hádková, Zd.Velen, K.Cibulková,
E.Vykopalová, H.Čermák. K diváckým lahůdkám patří

herecký výkon R.Kalvody, který suverénně a
elegantním způsobem zvládá, jako vždy, všech svých

osm rolí.

úterý 20.3.2001
Agentura Háta-Olga Želenská uvádí komedii

Johna Patricka
“RAJČATŮM SE LETOS

NEDAŘÍ”
Děj nás zavede do zapadlé osady, kam přijíždí

úspěšná herečka Myra za odpočinkem a relaxací,
aby v klidu sepsala své vzpomínky. Zpočátku ničím

nerušený pobyt se změní v boj o chvilku klidu,
neboť sbližování starousedlíků nezná mezí a Myra

musí všemi rafinovanými způsoby hájit své
soukromí. Ve vtipné a originální komedii pro
pobavení v režii P.Šimáka hrají: D.Syslová,

M.Zounar/Č.Gebautský,
M.Bočanová/L.Zedníčková,

V.Jeníková/O.Želenská, D.Bláhová/I.Andrlová,
R.Jelínek/Zb.Pantůček.

květen 2001 (termín bude upřesněn)
Jihočeké divadlo uvádí pouze pro týnské
předplatitele detektivní příběh A.Christie

Známý detektivní příběh tentokrát jako thriller.
Na opuštěný ostrov kdosi vylákal deset lidí,

které spojuje dávná vina. Záhy všicni s hrůzou
pochopí, že jsou odsouzeni k smrti a že nelze

uniknout. Ve výtečné režii M.Glasera a ve
skvě lém provedení Jihočeských herců hrají:

P.Hobzová, C.Götz, M.Hruška,
R.Nevěčný/J.Dvořák, B.Šimonová, K.Charvát,
J.Červenková, J.Šesták, M.Zelenka, J.Konrád.

“DESET MALÝCH
ČERNOUŠKŮ”

Představení se hraje v budově Jihočeského divadla v
Č.Budějovicích. Odjezd autobusů je v 18 hodin.

únor 2001 (termín bude upřesněn)
PDA V.Hanzlíček uvádí

“VĚRNÍ ABONENTI”
Komedie Ant. Procházky o tom, co se stane,

když manželé pravidelně navštěvující divadelní
představení dostanou permanentní vstupenky

každý jinam. Titulní postava divák Ríša je
vytržen z klidného a zaběhnutého stylu života,

zamiluje se do nové divadelní sousedky a
prožívá nebezpečné citové vzplanutí, které
ještě umocňují divadelní scény na jevišti. V

podání známých herců Divadla J.K.Tyla v Plzni
hrají V.Vydra, A.Černá (Princezna ze mlejna
II)/K.Hrachovcová, J.Boušková/Z.Kostková,

J.Šťastný/V.Dubnička, Š.Křesťanová,
A.Procházka - režisér, dramatik a scénárista ...

červen 2001 (termín bude upřesněn)
Agentura Scala Praha uvádí hru

Divadelní hra o posledním období vlády rakouské
císařovny Marie Terezie vládnoucí více jak 40 let,

která projevovala obdivuhodnou cílevědomost,
odvahu, pracovitost a bystrý politický úsudek.

Vzpomínkové vstupy jsou koncipovány do doby,
kdy byla císařovna manželkou Štěpána

Lotrinského, s nímž měla 16 dětí a kdy byla
rádkyní své nejslavnější dcery Marie Antoinetty.
Zajímavou panovnici na sklonku svého života

trápí osamocenost a prázdnota s pochybnostmi,
zda během svého života jednala vždy správně.
Historickou postavu se vší elegancí a noblesou

výtečně ztvárňuje paní Stella Zázvorková. V režii
G.Skály dále hrají: D.Novotná, I.Vyskočil,
M.Moravec, M.Němec/J.Dvořák a další.

“ ”MILÁ MÁTI, DRAHÁ DCERO

ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ - REKAPITULACE
ROZPOČET PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY-VÝDAJE
BĚŽNÝ 87 016,0 84 487,0 2 529,0
KAPITÁL. 26 705,0 69 920,0 -43 215,0
CELK. 113 721,0 154 407,0 -40 686,0
FINANCE 47 940,0 7 254,0 40 686,0

Dívajíce se z ostrohu bechyòské klášterní zahrady na malebné
scenérie údolí øeky Lužnice, snad jen pamìtníci si mohli vzpomenout,
že pøíkré, náletovými døevinami prorostlé svahy pod nimi (sloužící již
desítky let jako obrovský odpadkový koš èi divoká skládka smíšeného
odpadu), uk rývají pøed našimi zraky uniká tní komplex
františkánských barokních terasových zahrad, které spoluvytváøely
jeden zdominantních pohledùurbanistického zámìru našich pøedkù.
V letních mìsících se pøi pravidelné výtvarné dílnì, poøádané
obèanským sdružením Klášter a Základní umìleckou školou V.Pichla
v Bechyni, podaøilo poodkrýt tyto již zapomenuté souvislosti.
Obsáhlé zprávy o nich následnì uveøejnil regionální tisk (Táborsko a
Táborské listy).
Pøizvaní odborníci z okresní i krajské památkové péèe, zahradní
architekti a zahradníci, geologové, pedagogové vysokých škol
umìleckých smìrù pak v následujících mìsících nejenom potvrdili
tyto domnìnky a hypotézy, ale doporuèili i další pokraèování prací na
záchranì této jedineèné památky - dokladu pùvodního ztvárnìní
terénu.
První kroky této nové etapy nároèné obnovy byly opìt provedeny
svépomocí - bez finanèních nárokù. Cca 40 studentù vysokých a
støedních škol z celé ÈR spolupracujících s OS Klášter "oslavilo" státní
svátek 17. listopadu vèetnì následujícího víkendu prací. Na základì
závazného stanoviska OkÚ Tábor o uvolnìní jihovýchodních svahù
od náletových porostù, které zpùsobovaly narušování svahu a skal i
havarijní stav kamenných barokních zídek, došlo k nezbytnému
vykácení vybraných porostù a následnému vyèištìní cca 1/2 této èásti
prostoru (hodnota tìchto brigádnì provedených prací se mùže vyèíslit

BAROKNÍ ZAHRADA POD BECHYÒSKÝM KLÁŠTEREM
èástkou 120 000 Kè). V úplném vyèištìní plochy, dùležitém pro další
postupné obnovování objeveného místa, budeme pokraèovat až po
zimì. I pøi dalších dílnách v únoru a kvìtnu, vedle nezbytné fyzické
práce, budou probíhat teoretické semináøe vedené pøedními
odborníky k problematicekrajiny vytváøenéèlovìkem.

PaeDr. Jan Svoboda, øeditel školy a èlen rady OS Klášter

mailto:podatelna@mestobechyne.cz

