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Novela zákona o sociální potøebnosti

Vánoèní èas máme za sebou, tìšili jsme se na rozzáøené dìtské oèi, byli
jsme k sobì milí a pøívìtiví, snažili jsme se k sobì nalézt cestu, chovali
jsme se (nebo jsme se aspoò o to snažili) k sobì a ke svému okolí lépe.
Mohli bychom v tomto duchu pokraèovat, nalezli bychom další a další
kladné a jednoznaènì pozitivní stránky vánoèního období, dokázali
bychom vyjmenovatspoustu pozitiv Vánoc, jenže… .
Jenže všechno je jinak, než to na první pohled vypadá.
Stejnì jako loni, tak i letos nìkdo znièil (rozstøíhal èi rozøezal) vánoèní
osvìtlení na stromku na námìstí. Letos to nìkdo vylepšil tím, že znièil
stejným zpùsobem osvìtlení vánoèního stromku na sídl. 5. kvìtna u
firmy ELEXPRES (tuto výzdobu si pravidelnì dìlají místní obèané sami,
mimochodem ulice mezi ordinací MUDr. Øezníèkové a silnící na
Senožaty byla stejnì jako v minulých letech díky iniciativì zdejších
obèanù nejkrásnìji vyzdobenou èástí mìsta a já bych jim chtìl alespoò
touto cestou za tuto aktivitu podìkovat), došlo i ke znièení osvìtlení
vánoèního stromku v ulici Zahradní (osvìtlení tohoto stromku bylo opìt
iniciativou zde bydlících obèanù).
Stejnì jako v minulosti došlo i letos (a to nejenom bìhem vánoèního
období) k vyhazování zbytkù potravin z oken bytù na sídlišti Na Libuši
(snad je to snaha o krmení opuštìných koèek èi psù a nikoliv pouze
lenost dojít se zbytky k popelnicím), v lepším pøípadì dáváme zbytky
potravin do rùzných nádob k popelnicovým boxùm, kde si na nich
mimo psù a koèek pochutnají krysy a potkani a díky této péèi se rychleji
rozmnožují, opìt své psí miláèky necháme volnì potulovat po
sídlištích, aby svou potøebu vykonali, kde se jim zlíbí (samozøejmì po
nich nic neuklidíme a budeme nadávat zastupitelùm mìsta a
mìstskému úøadu, že došlo k výraznému zvýšení poplatkù za psy).
Zimní období nás po dlouhé dobì pøekvapilo spoustou snìhu, což nás,
majitele nemovitostí rozdìlilo do dvou skupin. První skupina se se
snìhem vyrovnala a snìhovou kalamitu zvládla a sníh z chodníkù
uklidila, druhá skupina svoji povinnost uklidit chodník pøed svou
nemovitostí nesplnila, sníh neuklidila a pøed tìmito objekty si musíme
zvykat na to, že chùze po podobnì „ošetøeném“ chodníku je chùzí
rovnající se pozici kaskadéra, který také neví, jak jeho risk dopadne. Po
tìchto neošetøených chodnících jdeme, riskujeme své zdraví a vìøíme,
že vše dopadne dobøe.
A já se v této chvíli musím ptát, proè se pøetvaøujeme a snažíme se být
lepší bìhem Vánoc, když to jindy nedokážeme, co nás vede k tomu, že
výše popsané vìci (a samozøejmì i další) bìžnì dìláme a ani se pøi tom
nestydíme, co nás vede k tomu, že své dítì, které údery døevìné hole èi
klacku nièí za naší pøítomnosti stromy a keøe, ani nenapomeneme a
vynadáme èlovìku, který nás na to upozorní a vyjádøí nad podobným
chováním svùj podiv.
Jací vlastnì jsme, jací budeme za pìt za deset let, proè se tímto
zpùsobem vùbec chováme?!?
Lamentujeme nad mládeží, prý se neumí chovat. Kde ale má brát své
vzory chování, když jí, my dospìlí, dáváme takový pøíklad.

Dnem 1. ledna 2004 nabyla úèinnosti novela zákona o sociální potøebnosti. Aby
mohl být obèan uznán sociálnì potøebným a mohla mu být poskytována
sociální dávka, musí se aktivnì snažit zvýšit si pøíjem vlastním pøièinìním.
Obèan se musí aktivnì ucházet o zamìstnání, musí uplatnit øádným zpùsobem
všechny své zákonné nároky a musí prodejem nebo jinak (napø. pronájmem)
využít vlastní majetek. Od 1. ledna 2004 nestaèí, aby si obèan hledal
zamìstnání prostøednictvím úøadu práce a ucházel se o zamìstnání jen „na
umístìnku“ z úøadu práce. Žadatel o sociální dávku a její pøíjemce, jakož i
spoleènì posuzované nezamìstnané osoby musejí zdejšímu úøadu dokládat,
kde, kdy a s jakým výsledkem se ucházeli o zamìstnání. Pokud nebude obèan
aktivnì vyhledávat zamìstnání, hrozí mu, že jeho žádost o dávku bude
zamítnuta, pøípadnì bude dávka odejmuta.
Novì se od 1. ledna 2004 postihují rodièe, kteøí neplní povinnosti zákonného
zástupce nezaopatøeného dítìte spojené s øádným plnìním povinné školní
docházky. Rodiè, který nezajistí, aby nezaopatøené dítì plnilo školní docházku a
øádnì docházelo na vyuèování, není sociálnì potøebný a sociální dávka mu
nenáleží.

Jaroslav Matìjka, starosta mìsta

Dùm s peèovatelskou službou
Rada mìsta doporuèila, aby na prvním øádném jednání
zastupitelstva mìsta v tomto roce byla schválena Pravidla pro
pronajímání bytù v domì s peèovatelskou službou. Podle
pøedbìžného plánu by se mìlo první øádné jednání zastupitelstva
mìsta konat v bøeznu 2003. Žádosti o umístìní v DPS bude
mìstský úøad pøijímat, až budou Pravidla pro pronajímání bytù v
domì s peèovatelskou službou schválena. Zatím se žádosti o
umístìní v DPS nepøijímají. Aktuálnì budeme obèany informovat.
V. Fišerová, MìÚ Bechynì

J. Peterková, MìÚ Bechynì

Trocha statistiky v novém roce
Chcete vìdìt, kolik má Bechynì obyvatel? Nebo vás zajímá, kolik se jich odstìhovalo èi
naopak pøistìhovalo? Zajímá vás, jak je na tom naše mìsto s poètem narozených dìtí?
Nebo zda Bechynì vymírá? Pøeètìte si tedy následující øádky a zjistíte, že ani Bechynì
nevyboèuje z øady a potvrzujecelonárodní statistické zjištìní o stavu obyvatelstva.
K 31. 12. 2004 bylo pøihlášeno v Bechyni a jejích èástech k trvalému pobytu celkem 5741
obyvatel. Pro porovnání uvádíme, žev r. 1993 to bylo 6130obyvatel.
Úbytek obyvatel potvrzují i další èísla. V loòském roce se odhlásilo z trvalého pobytu
celkem 149 lidí, zemøelo 52 obèanù. Naopakdo Bechynì se pøihlásilo pouze 87obyvatel.
S poètem narozených dìtí jsme na tom stejnì jako v mnoha jiných mìstech. Loni se
narodilo pouze36 bechyòských obèánkù. V roce 1993 se jich narodilo 67.
Souèasný trend života mladých lidí je znát i v poètu uzavøených manželství. V roce 2003
uzavøelo manželství 30obyvatel našeho mìsta.
Z tìchto èísel je zøejmý úbytek obyvatel v Bechyni, ale nemusíme být pesimistiètí, vždy v
dalších letech se mùže situace obrátitk lepšímu.

Alena Èáslavková, evidence obyvatel MìÚ Bechynì

Povinnosti vyplývající ze zákona
o ochraně ovzduší
Připomínáme, že 15. února 2004 končí termín pro podání podkladů
pro stanovení výše poplatku za znečišťování ovzduší.
Podle zákona 86/2002Sb., o ochraně ovzduší, provozovatelé
stacionárních zdrojů platí poplatky za znečišťování ovzduší. Od
poplatku jsou osvobozeny všechny malé zdroje do tepelného výkonu
zdroje 50 kW.
Podklady dávají:
1) provozovatelé malých zdrojů o tepelném výkonu 50 až 200
kW, pokud se ve zdroji spaluje např. hnědé uhlí, černé uhlí, topné oleje
(nafta). Malé spalovací zdroje spalující pouze zemní plyn, koks, dřevo
nejsou zpoplatněny a nevztahuje se na ně oznamovací povinnost.
Podklady se podávají na Městský úřad Bechyně.
2) provozovatelé středních zdrojů znečišťování ovzduší poplatek se vypočítá za každý zpoplatněný zdroj a výpočet se oznámí
správci poplatku - Městskému úřadu Tábor
3) provozovatelé velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování
ovzduší oznamují výpočet výše poplatku za každý zpoplatněný zdroj
krajskému úřadu.
Oznamovací povinnost Městskému úřadu Bechyně má také
provozovatel malého stacionárního zdroje, ze kterého jsou
vypouštěny těkavé organické látky. Provozovatel vede evidenci
těkavých látek a poskytuje přehled o jejich spotřebě. (např.
rozpouštědla - do 5 kg za den při provozování po dobu alespoň 10 dnů
v měsíci).
Ing. Blažková, odbor VaŽP

MEDAILON
Kateřina z Ludanic
(nar. asi 1565 - zem. 1601)
Městský zpravodaj (dále MZ):
„Vzácná paní, jsme novináři a
p ři c h áz í me o d Vaš e ho
budoucího manžela pana Petra
Voka. Poskytl nám rozhovor o
svém životě do Vašeho setkání.
Můžeme se Vás, se vší úctou,
zeptat, jaké bylo Vaše dosavadní
ž i tí , Va š e s e z n á m e n í? “
Kateřina z Ludanic: „Vítejte v
mém fraucimoru. Vím, že o mně
kolují všelijaké historky
od
marnotratné ženy, podivínky až
prostopášn ice. Ale já V ám
neposkytnu dlouhý rozhovor,
p r omiň te, cítím s e ve l ice
rozrušená. Nevím, co budete ode
mě chtít. Chápejte, ocitla jsem se
v cizím prostředí, těsně před svatebním obřadem. Jsem velmi
vyčerpaná.“
MZ: „Chápeme a náš rozhovor se budeme snažit co nejvíce krátit a
také ho vést v uklidňujícím tónu. Rádi bychom informovali naše
čtenáře o Vás a Vaší rodině, vždyť budete paní zdejšího lidu.“
Kateřina: „Prosím, ptejte se.“
MZ: „Začneme jako u pana Petra Voka dětstvím, které bylo jak víme
poznamenáno ztrátou rodičů.“
Kateřina: „Ano, pokusím se, již se začínám trochu orientovat ve své
rodině. Tyto záležitosti děti moc nezajímají.“
MZ: „I Petr Vok nezaznamenal újmu ve svých dětských radovánkách
po smrti otce a odchodu matky.“
Kateřina: „Jistě spolu právě proto najdeme společné prožitky a pocity.
Jsem posledním ženským potomkem slavného rodu z Ludanic, který
pocházel ze Slovenska.“
MZ: „Tehdy z Uher, maďarsky ‚luda' znamená husa, proto tedy je ve
Vašem erbu.“
Kateřina: „Je to erbovní znamení stříbrné husy v modrém poli. V
průběhu 15.století se Ludanicové přestěhovali na Moravu, kde patří
svým majetkem a mocenským vlivem mezi významné rody. Můj otec
byl Václav z Ludanic na Helfenštejně a matka Johanka Meziříčská z
Lomnice. Bohužel mi zemřela ještě před mým prvním rokem. Tak ráda
bych ji poznala, kéž by tu mohla být se mnou. Nosím na krku křížek od
ní, další rodinné šperky jsem ještě neviděla. Záhy, po třech letech
zemřel i můj otec. Co já sipamatuji?!“
MZ: „Byl to bohatý rod a proto o Vás, promiňte, z pohledu Vašich
současníků byl velký zájem.“
Kateřina: „Bohužel, víc než láska k bližnímu je zajímaly zanechané
statky. Ať se to týkalo mého úředně jmenovaného poručníka hejtmana
Zachariáše z Hradce, nebo helfenštejnského hejtmana Jakuba Vojtka
z Bogdunčovic. Kupčili s mými statky, využívali mé nezletilosti a
neznalosti až se sami té nepravosti zalekli a přiznali mě právo
hospodařiti s majetkem v sedmi letech. Snad mám ale stále přínosný
majetek, o který se mi staral pan Jan mladší ze Žerotína na Strážnici a
Hynek Brtnický z Valdštejna, u kterého jsem pobývala.“
MZ: „Dosti o majetku, mluvme o dítěti Kateřince, o citech. Podle
rožmberského kronikáře Václava Březana jste vyrůstala mezi
bezohlednými cizími lidmi, byla jste opatrována jako ovce od vlků'.
Nedbali moc o Vaši výchovu ani vzdělání.“
Kateřina: „Ale oni všichni na mě byli hodní, všechno, co jsem si přála,
mi poskytli.“
MZ: „Také jste si to trochu vždy vyvzdorovala. Bude takový i Váš
budoucímanžel?“
Kateřina: „Určitě ano, je spanilý, přívětivý a shovívavý. Je mi libo s ním
pobývat. Mám ho ráda již od našeho prvního setkání na Brtnici roku
1579 u pana Hynka. Byl uspořádán pro mě a Annu Brtnickou, mou
družku, taneční mumraj. Měl tak úsměvné temné oči, teplý hluboký
hlas, při tanci mě pevně a přesto lehce držel. Ze všeho se mi zatočila
hlava. Zdálo se mi, že ho znám již dlouho ze svých živých snů.“
MZ: „Ještě jste se před příjezdem do Bechyně setkali?“
Kateřina: „Byly jsme s Annou a Kateřinou Brtnickou ještě v Praze a
paku jeho sestry Anny v Jindřichově Hradci. Tu mám také tuze ráda.“
MZ: „Nu a mohly býtzásnuby. Jaké byly?“
Kateřina: „Krásné, i když já svou zbrklostí vždy něco pokazím. Prý se
neumím chovat. Ale můj budoucí manžel mě všemu naučí. Zásnuby
se konaly loni na jaře v Praze v paláci zemského hejtmana
moravského, pana Hanuše Haugvice z Biskupic, bylo tam mnoho

zástupců českých a moravských panských rodů. Od pana
Petra Voka jsem dostala jako zásnubní dar ozdobnou kazetu z voňavé
kůže, ve které byl diamantový náhrdelník s pětilistými rubínovými
růžičkami, stejně provedené náušnice a prsten.“
MZ: „AVáš zásnubní dar?“
Kateřina: „Chtěla jsem mu dát koně, ale to prý se nehodí. Proto za
mne opatřili jiný dar: kazetu z růžového dřeva ozdobenou ludanickým
a rožmberským erbem, v ní zlatý kord v jemně cizelované pochvě a
prsten s našimi iniciálami. Promiňte, už jsem unavená. Naše cesta na
Bechyni nebyla jednoduchá. U mé družky Anny na Brtnici propukly
souchotiny, takže mě pan Hynek s paní Kateřinou nemohli doprovodit.
Proto pan Vilém z Rožmberka požádal pana Zachariáše z Hradce na
Telči o doprovod na svatební veselí na Bechyni. Ale to počasí třeskuté
mrazy, sněhová vánice, vichřice. A také strach před vlky a padajícími
větvemi. Jeli jsme z Brtnice přes Vyškov, Brno, Jaroměřice na
Jindřichův Hradec a odtud na Bechyni.“
MZ: „Teď již jste, vzácná paní, v bezpečí a čeká na Vás krásný čas
svatební. Hostů je již plná zámek, všude plno spěchu, shánění, blíží
se 14. únor 1580, den svatebního veselí. Celé město je slavnostně
vyzdobeno, komnaty nového zámeckého křídla jsou pro Vás
připraveny a hlavně je připravena láskyplná náruč pana Petra Voka.
Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme mnoho štěstí do společného
života.“
Kateřina: „Děkuji, a přijďte se na mou svatbu podívat. Jste zváni.“
MZ: My jistě pozvání přijmeme a naše čtenáře budeme informovat
nejen o svatbě, ale i o dalších, bohužel méně šťastných událostech
slavného rožmberského rodu.
-ap-

Ohlédnutí za loňským adventem
Jaký byl loòský advent v Bechyni a okolí? Rozhodnì pìkný. Byl znát z výzdoby výloh,
oken,balkonù i fasád nìkterých domù. Zaznamenali jsme i nové svìtelné girlandy v
Libušinì ulici- v pøíštím roce prý tato výzdoba dosáhne ažk námìstí.
A co ještì bylo k vidìní a slyšení po ètyøi adventní týdny? Pøedevším to byly podveèery
ètyø adventních nedìlí , které už tradiènì mìli pod patronací žáci a uèitelé ZUŠ
V. Pichla. Sami pøipravili program na 1. a 3. nedìli,2. a 4. podveèer zahajovali na
námìstí a organizovali prùvody.
Pøedvánoèní setkání seniorù se uskuteènilo 4.12. ve velkém sále Kulturního domu.
Pøíznivý ohlas na toto setkání pøinesl lednový MZ.
V sobotu 13.12. dopoledne se konala vernisáž výstavy „Betlémyve stodùlce“.
Ve škole v Libušinì ulici se stalo tradicí, že poslední vyuèovací den pøed vánoèními
prázdninami zahajujíuèitelététo školy pásmem koled naschodišti pøed školou. Loni se
tak stalo v pátek 19.12.
V sobotu 20.12. seriál adventních akcí pokraèoval Vánoèním zpíváním u stromeèku v
Záøeèí. Zakonèen byl4. adventní nedìli Vánoèním troubením z vìže dìkanského kostela
v podání žesového souboruBaovykapely.
Nabízím pár postøehùz nìkolika tìchto akcí.
Sváteèní koncert ZUŠ V. Pichla první adventní nedìli byl opravdu sváteèní. Pøed zcela
zaplnìným hledištìm velkého sálu KD se více než hodinu støídala hudební a pìvecká
vystoupení sváteènì obleèených sólistù, skupin a pìveckého sboru tìch nejmladších.
Zajímavá byla i perfektní režie koncertu: místo moderátora byla na stìnì za zády
úèinkujících svìtelnátabule, na nížbyla promítána jména vystupujících a názvy skladeb
a souèasnì barevné obrázky - pro každé vystoupení jeden. Žáci výtvarného oboru
pøipravili do prùvodu zajímavé výtvory, nìco jako veliké fantaskní lampióny. Adventní
prùvod s nimi vypadal hezky, i zvoneèky ve vìtru znìly, jen harmonika a halasné
vyvolávání bysnad víc patøily k masopustu?
Podveèer druhé adventní nedìle se konal na zámku a byl kouzelný. Hlavním
úèinkujícím byl pìvecký a hudební sbor Nokturno a jeho odnož, dìtský sbor
Nokturòáèek ze Sezimova Ústí. Jejich vystoupení uvádìl a literárními vsuvkami
prokládal Richard Vlasák. Vánoèní písnì a koledy snad z celého svìta znìly v podání
Nokturna a Nokturòáèku v zámeckém parku na nádvoøí, v mázhauzu i ve stromovém
sále a znìly úžasnì. Všechno to krásné zpívání, hudba i literární ukázky dokonale
souznìly se sváteènì vyzdobenými prostorami zámku a zanechaly v divácích a
posluchaèíchjedineèné dojmy.
Po sedmi úspìšnýchroènících výstav betlémù v bývalé škole ve Hvožïanech už nebylo
možno je dále v tìchto prostorách poøádat. Proto betlemáø p. Ludìk Pokorný s
manželkou upravili stodùlku u své chalupy a výstavu uspoøádali tam. Betlémy v tomto
prostøedí pùsobí ještì sugestivnìji než ve velkém sále. Úsilí pana Pokorného ocenil pøi
vernisáži i p. starosta Matìjka. Výstava ve stodùlce trvala celé ètyøi týdny, takže ji mohlo
shlédnout vícezájemcù. Stala se i cílem bechyòských turistù pøijejich novoroèní trase.
Vánoèní zpívání u stromeèku v Záøeèí bylo moc pìkné, koledy i básnièky dìtmi
pøednesené milé a dojemné. Záøeètí dostali dárek od pana starosty Matìjky
zarámovanou fotografii jejich mostu - hrdiny, který loni dosloužil. Na zahøátí mìli v
Záøeèí bezpeèné ohnì, ale i èaj a grog za dobrovolný pøíspìvek na konto adventních
koncertù. A hned pøi posledním koncertu ÈT 1 si mohl každý pøeèíst, že obèané Záøeèí a
Bechynì posílají na toto konto 2.000,- Kè ,celý výtìžek sbírky.
Co dodat? Upøímné podìkování všem, kteøí se na uvedených poøadech a akcích
podíleli. Udìlali tak radost jiným lidem, i když jim samým byl èasto jedinou odmìnou
vlastnídobrý pocit, ale to pøece není málo!
MK

Vernisáž ve středu
4.února v 17.00

Výstava potrvá do úterý
2. března 2004

Čtvrtek 26. 2. / 19.00 / Velký sál / Vstupné 210,-/190,-/150,BESÍDKA Divadla Sklep - stále stejná a vždy jiná - je pásmo
skečů,gegů, scének různých délek a ražení. Pro děti i starce.
To vše proloženo písněmi z dílny autorů Divadla Sklep za
doprovodu živé kapely. Každý rok vzniká BESÍDKA nová,naplněná novými nápady, těmi nejlepšími, které jsou vybírány
.z každoroční Vánoční Besídky Divadla Sklep.
V představení BESÍDKA 2004 vystupují v současné době
následující herci : Tomáš Hanák, David Vávra, Jiří Burda,
Robert Nebřenský, Lenka Vychodilová, Tereza Kučerová,
Barbara Trojanová, Lenka Andelová, Hana Pafková a Jana
Hanáková.
Kapelu Divadla Sklep tvoří: David Noll, Jiří Podzimek, Hana
Navarová-Nollová, Roman Fojtíček, Vladimír Vytiska a Marta
Marinová.
Předprodej vstupenek denně v Galerii U Hrocha
po - pá 15.00 -17.00
so - ne 14.00 - 17.00

Sobota 28. února / 15.00 hod. / Malý sál / Vstupné: 25,- Kč
Pohádka o medvíděti, které si jde koupit vejce, aby starý taťka medvěd mohl uvařit oběd. V pohádce vystupuje mnoho
různých lesních zvířátek.
Hraje Divadélko KRAB Praha
Od 3. února 16.00 do 8. února 12.00 / Klubovna KD
Klasická čínská medicína objasňuje příčiny vzniku nejrůznějších onemocnění na základě působení pěti živlů a proudění
energie čchi mezi meridiány a orgány.
Reflexní terapie nabízí vynikající diagnostickou techniku,rychlou pomoc a včasnou prevenci.
Bližší informace: e-mail: dana.jancuchova@seznam.cz
tel: 606 359 580

Neděle 22. února / 9.00 hod. / Klubovna
Pod vedením zkušené lektorky paní Bubelové se základům
košíkářství naučí úplně každý. Potřebujete jen ručník a dobrou náladu. Materiál přiveze lektorka kurzu.
Kurzovné: dospělí 250,- Kč, děti 150,- Kč
Přihlásit se můžete v kanceláři KD nebo telefonicky na čísle:
381 213 338
Pondělky 2., 9., 16. a 23 . února / Klubovna
17.00 hodin - 18.00 hodin, 18.00 hodin - 19.00 hodin

CESTY POZNÁNÍ
RUNY - Sona Ruzicková

Středa 25. února / 19.00 hod. / Malý sál / Vstupné: 50,- Kč
Runy se dnes těší obnovenému zájmu. Tato abeceda je součástí kulturního dědictví Evropy.Runy nám dnes nabízejí nový
přesnější způsob kladení otázek týkajících se našeho života,
našich činů a jejich následcích. Runy jsou symboly energie
a síly, které se dají využít pro věštění a léčení.

Úterý 2. března / 19.00hod. / Malý sál / Vstupné: 70,- Kč
V rámci připravovaného turné pro rok 2004 Vám nabízíme
vystoupení hudební skupiny Acoustic Impact. Skupina hraje většinou autorské instrumentální skladby ve stylu jazzu,
latiny a španělského flamenca. Repertoár je doplněn také
skladbami autorů Al di Meola, Paca de Lucia a Johna
Mc Laughlina.

Středa 31. 3. / 19.00 / Velký sál / Vstupné 200,-/170,-/140,Herecký koncert Báry Hrzánové. Tak můžeme nazvat představení HRDÝ BUDŽES, které nazkoušela jako hostující herečka v příbramském divadle. Jde o dramatizaci stejnojmenné humoresky příbramské autorky Ireny Douskové, v níž jde
o pohled žákyně druhé třídy jiskřičky Helenky Součkové na
počátek normalizačních sedmdesátých let
Předprodej v Galerii U Hrocha: Po - Pá 15.00 - 17.00 hodin
So - Ne 14.00 - 17.00 hodin
Telefonicky na čísle: 381 213 338 Po - Pá do 15.00 hodin
So - Ne 14.00 - 17.00 hodin

Zmìny v dani z pøevodu nemovitosti
Dnem 1. ledna 2004 nabyl úèinnosti zákon è. 420/2003 Sb., kterým se mìní zákon è.
357/1992 Sb. o dani dìdické, dani darovací a dani z pøevodu nemovitostí.
Velmi zásadní zmìny nastaly u danì z pøevodu nemovitostí, pøièemž za pøevod
nemovitostí se podle tohoto zákona považují úplatné pøevody pøi pøechodu nemovitostí,
tj. zejménaprodejenemovitostí,smìnynemovitostí apod.
S úèinností od 1.1.2004 se sazba danì z pøevodu nemovitosti snižuje z 5% na 3% ze
základu danì a uplatòuje se bez ohledu na výši základu danì pro všechny poplatníky bez
rozdílu. Zjednodušenì lze uvést, že základem danì je cena nemovitosti, zjištìná
znaleckým posudkem nebo cenasjednaná, pøièemž daò se vždy vypoète z téceny vyšší.
K velmi podstatné zmìnì dochází u zpùsobu placení této danì. Týká se pøípadù, kdy
úplatný pøevod nebo pøechod vlastnictví k nemovitosti byl uskuteènìn v dobì po 1. lednu
2004. Podle nové úpravy je povinen poplatník (prodávající) podat daòové pøiznání
nejpozdìji do konce tøetího mìsíce následujícího po mìsíci, v nìmž nastal pøevod nebo
pøechod vlastnického práva k nemovitosti. Další zmìna je v tom, že poplatník je povinen
si sám daò vypoèítat a v této lhùtì ji finanènímu úøadu zaplatit. Do souèasné doby se
podávalo daòové pøiznání ve lhùtì do 30 dnù od obdržení pøíslušné smlouvy z
katastrálního úøadu, daò se nevypoèítávala a poplatník ji platil až na základì platebního
výmìru finanèníhoúøadu.
K daòovému pøiznání se novì pøikládá i originál èi úøednì ovìøená kopie listiny (kupní èi
smìnné smlouvy)a znalecký posudek ocenì.
Novela zákona obsahuje celou øadu dalších zmìn, které se mùžete v pøípadì potøeby
doèíst v samotném zákonì èi zjistit dotazem pøímo na Finanèní úøad v Táboøe. Potøebné
tiskopisy jsou k dispozicii na Mìstskémúøaduv Bechyni.
( pozn.: daò z pøevodu nemovitosti v pøípadì prodeje bytù platilo a nadále platí Mìsto
Bechynì a novýchmajitelù bytù se netýká)

Daò z nemovitosti
Všem obèanùm, kteøí získali v roce 2003 do vlastnictví byt (nebo jinou nemovitost)
pøipomínám, že do 31. ledna 2004 bylo povinností každého vlastníka tuto nemovitost
pøiznat finanènímuúøaduk dani znemovitosti.Pro ty, kteøí takještì neuèinili pøipomínám,
že potøebné tiskopisy jsou k dispozici na Mìstském úøadu v Bechyni, kde si mùžete
nechat s podáním daòového pøiznání poradit èi daò z nemovitosti pøímo vypoèítat. Na
základì podanéhodaòového pøiznání pak finanèní úøad pošle poštovní poukázku,kterou
je nutno daò zaplatit do konce mìsíce kvìtna 2004.

Zmìny v místních poplatcích
Zastupitelstvo Mìsta Bechynì pøijalo na svém zasedání dne 26. listopadu 2003 obecnì
závaznou vyhlášku è. 6/2003 o místních poplatcích a obecnì závaznou vyhlášku è.
7/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
využívání a odstraòování komunálních odpadù (tzv. poplatek za komunální odpad). Obì
vyhlášky nabývajíúèinnosti dnem1. ledna 2004.
Vyhláška è. 6/2003 o místních poplatcích doznala nìkterých zmìn, z nichž zøejmì
nejvýznamnìjší je zmìna v oblasti místního poplatku ze psù. Poplatníkem tohoto
poplatku je držitel psa, kterým mùže být nejen jeho vlastník, ale i ten, kdo se k nìmu
chová a nakládá sním, jako by byl jehovlastní.Poplatek platí držitel obci pøíslušnépodle
místa jeho trvalého pobytu. V praxi to znamená, že poplatkovou povinnost vùèi Mìstu
Bechynì bude mít nejen vlastník, ale i osoba, která psa drží, nebo která se o psa stará,
zajišuje péèi spojenou s jeho životem a má trvalé bydlištì na území mìsta Bechynì.
Pøedmìtem poplatku je držení (chov) psa, který je starší než 3 mìsíce. Poplatník je
povinen pøihlásit psa do evidence na Mìstském úøadu v Bechyni do 30-ti dnù ode dne,
kdy mu vznikla poplatková povinnost. Poplatku nepodléhají psi užívaní k doprovodu
nebo ochranì osob nevidomých, bezmocných a držitelù prùkazù ZTP/P (zvláš tìlesnì
postižení s prùvodcem). Podle zákona o místních poplatcích se vyjmutí z platební
povinnosti vztahuje na všechny tøi druhy bezmocnosti (èásteèná, pøevážná a nebo úplná
bezmocnost). Okruh osob osvobozených od poplatku se rozšiøuje o osoby provádìjící
výcvik psùurèených k doprovodu osobtìlesnìpostižených, osoby provozující útulek pro
opuštìné psy za podmínek zákona è. 166/1999 Sb.. Za urèitých podmínek jsou
osvobozeni od poplatku idržitelépsù loveckých - podle zák.è. 449/2001 Sb. o myslivosti
a provádìcí vyhl.è. 244/2002 Sb. Základní sazba poplatku ze psa je 900,- Kè roènì, je-li
držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdoveckého nebo vdovského dùchodu,
který je jeho jediným zdrojem pøíjmu anebo poživatel sirotèího dùchodu, èiní sazba 100,Kè. Snížená sazbave výši 100,- Kè roènì platí pouze pro držitele psas trvalým pobytem v
místních èástech Hvožïany, Senožaty, Lišky a Záøeèí a pro poživatele shora uvedených
dùchodù platí v tìchto místních èástechsnížená sazba 70,- Kè. Jiné snížené sazby (napø.
døíve pro rod. domky apod.) od 1. ledna 2004 již neplatí. Poplatek za druhého a každého
dalšího psase zvyšuje o 50%.
K poplatku za užívání veøejného prostranství je nutné zdùraznit, že tomuto poplatku
podléhá každé - zvláštní užívání - veøejného prostranství. Zvláštním užíváním veøejného
prostranství se rozumí provádìní výkopových prací, umístìnídoèasných staveb a zaøízení
sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístìní stavebních nebo reklamních
zaøízení, zaøízení cirkusù, lunaparkù a jiných obdobných atrakcí, umístìní skládek,
vyhrazení trvaléhoparkovacího místa aužívánítohoto prostranství pro kulturní sportovní
a reklamní akce nebo pro potøeby tvorby filmových a televizních dìl. ( napø. chodník je
bìžnì urèen k chùzi, je-li užíván napø. ke složení materiálu, je-li na nìm umístìna
reklamní tabule nebo proveden výkop, jedná se o jeho zvláštní užívání, které podléhá

tomuto poplatku). Za veøejné prostranství se považují všechna námìstí, ulice, tržištì,
chodníky, veøejná zeleò, parky a další prostory pøístupné každému bez omezení a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veøejným prostranství nejsou tedy pouze
prostranství Mìsta Bechynì, ale napø. i lázeòský park, který je majetkem soukromé osoby
a je veøejnì pøístupný každému bez omezení. Vymezení veøejných prostranství, stejnì
jako sazby poplatku za jednotlivá zvláštní užívání veøejného prostranství, splatnost
poplatku atd. jeuvedeno ve vyhlášce.
Další zmìny doznaly i ostatní poplatky, pøièemž vìtšinou došlo ke zvýšení jednotlivých
sazeb poplatkù anebo byla vyhláška dána do souladu s novým zákonem o místních
poplatcích.
Vyhláška è. 7/2003 o poplatku za komunální odpad mìní s úèinností od 1.1. 2004 sazbu
poplatku za komunální odpad, která èiní 420,- Kè na osobu. Jedná se o místní poplatek,
nikoliv cenu za službu nebo zálohu a proto se nevyúètovává.
Obì vyhlášky byly zveøejnìny na úøední desce mìstského úøadu, jsou zveøejnìny a
internetových stránkách mìstaa jsouk dispozici i na mìstském úøadu.
JUDr. Anna Hrušková, vedoucí majetkového a právního odboru MìÚ Bechynì

1. pololetí na Staré škole
Vstoupili jsme do nového roku, a tak se každý snaží ten starý nějak
zhodnotit. Jelikož „roční hodiny“ na škole tikají trochu jinak a nám
skončil teprve první poločas, chtěli bychom se zamyslet hlavně nad
tím, co zajímavého mohli žáci školy u nás prožít.
V rámci výuky se pořádá mnoho tradičních akcí pro děti - exkurze,
návštěvy výstav a kulturní představení. Já bych se ale ráda zmínila o
akcích, které proběhly v odpoledních hodinách nebo o prázdninách.
Kromě pravidelné činnosti 22 zájmových kroužků, které fungují při
naší škole, se děti mohly ve volném čase zúčastnit ještě dalších akcí.
V září se uskutečnilo sportovní klání Svatoludmilský běh do kopce.
Tentokráte jsme zvolili náročnější trasu než v minulých letech.
Startovalo se dole u mlýna a cíl byl u bývalého Domu dětí Na
Parkánech.Tato akce byla určena pro děti všech věkových kategorií.
Pouze pro žáky 8. a 9. tříd byla pak akce následující - beseda s
pracovníkem Úřadu práce v Táboře p. Buriánkem a následná
prezentace středních škol a učilišť. Žáci i rodiče měli zde možnost
získat informace o dalším studiu na středních školách a učilištích
našeho regionu. Obě akce byly hojně navštíveny zájemci z obou
bechyňských škol i okolí.
V rámci podzimních prázdnin jsme uspořádali hru v přírodě. Zajímavá
trasa se vinula okolím říčky Smutné u Větrova. Na jednotlivých
stanovištích si děti vyzkoušely střelbu ze vzduchovky, náročnou
„opičí“ lávku, turistické značky, ale také poskytnutí první pomoci v
případě drobnějších zranění či nevolnosti. Na závěr hezkého
dopoledne je čekal ohýnek s opékáním buřtů a samozřejmě sladká
odměna nejen pro vítěze.
Další sportovní akcí, kterou pořádala Stará škola pro žáky 1. 5. tříd
obou škol, byl tradiční závod ve šplhu „Bechyňská veverka“. Tato
soutěž je mezi dětmi oblíbena a potvrdila to i jejich hojná účast. Téměř
80 dětí si přišlo vyzkoušet, jak se jim podaří zdolat pětimetrovou
železnou tyč. I když rekord z minulých let nebyl překonán, přesto se
dosahovalo kvalitních časů. Ti nejlepší závodníci byli odměněni
diplomem a balíčkem sladkostí. Na dvě nejrychlejší „veverky“ čekalo
na stupni vítězů plyšové zvířátko.
Do organizace mimoškolních aktivit se zapojili i žáci 9. tříd, kteří na
první listopadový pátek připravili ve spolupráci s některými učiteli
podvečerní diskotéku, která se i díky technické pomoci bratrů
Páslerových velmi líbila a účast přibližně 180 žáků obou škol vytvořila
pravou disco atmosféru.
A protože je o diskotéky velký zájem, sešli se opět žáci obou stupňů
3.12. na diskotéce k Mikuláši.Vánoční atmosféru jsme si navodili již
před první adventní nedělí, kdy se všichni zaměstnanci podíleli na
výzdobě budovy školy. Žáci si pod vedením našich šikovných
vychovatelek připravili vánoční výzdobu pro své domovy nebo si
vytvořili dárečky pro své blízké. Na vánoční prázdniny odcházeli za
zvuku koled, které si spolu se svými učiteli mohli zazpívat v pátek
19.12. ráno před budovou školy.
V lednu nás čekal zápis budoucích prvňáčků, kterému předcházela
jejich návštěva a prohlídka naší školy. K zápisu jich pak přišlo celkem
40 dětí a již se na ně v září těšíme.
Těmto dětem zbývá ještě půl roku bezstarostného dětství, žákům naší
školy však právě skončilo 1. pololetí a s ním obdrželi, někteří svá
první, vysvědčení. Jaké bylo, to záleželo na každém z nich. Všichni si
ale měli možnost jít večer vyzkoušet, jak vypadá jejich škola za tmy.
Byla pro ně připravena noční hra - za svitu svíček museli na trase v
budově školy plnit mnoho zajímavých úkolů a překonávat překážky.
Druhý den, v pátek o pololetních prázdninách, si děvčata i chlapci z
vyšších ročníků přišli zahrát florbal.
Do druhého pololetí přejeme všem hodně úspěchů a radosti ze
společné práce.
RSŠ

ŽIVOTNÍ JUBILEA - ÚNOR 2004
90 let
87 let
85 let
84 let
81 let
80 let
79 let
78 let
76 let
75 let

Poláková Anna
Pekárková Jarmila, Zenknerová Antonie
Kotěšovec Václav, Kynclová Anežka
Brázda Josef
Bohuslavová Anna
Třešňáková Marta, Zelenková Růžena
Kotěšovcová Libuše
Bohuslavová Milada
Kloudová Růžena
Řešátková Jarmila, Stachová Bohumila,
Dvořáková Marie
Matějková Libuše

Zlatou svatbu oslavili dne 8.1.2004 manželé Alice a Jaroslav
Vozábalovi.

Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859, okres
Tábor vyhlašuje

Zápis do MŠ
na školní rok 2004/05
pro děti narozené do 31.8. 2001
od 2.2. do 27.2.
Součástí zápisu bude

Týden otevřených dveří,
kdy může každá maminka využít možnost 1x v týdnu
navštívit MŠ a prohlédnout si ji se svým dítětem

GRATULUJEME

se koná od 2. do 6.2.2004

Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

VÁNOCE V DOMOVĚ DŮCHODCŮ V BECHYNI
Vánoce roku 2003 začaly v našem domově mnohem dříve než kdekoli
jinde. Již od poloviny prosince jsme se věnovali vánoční výzdobě.
Kromě adventních věnců bylo již tradicí ozdobit několik vánočních
stromků a navodit atmosféru sněhu výzdobou v oknech.
Dne 19.12.2003 se v naší kulturní místnosti DD konala Vánoční
besídka. Příjemnou atmosféru kromě cukroví a výzdoby nám navodili
dobrovolníci p.Bittnerová a p.Bílek svým vánočním zpěvem a hudbou.
Žáci speciální školy pod vedení paní ředitelky Oldřichové a děti z MŠ
Jahůdka za účasti paní učitelky Hujslové k radosti přítomných obyvatel
předvedli pásmo koled, písní a tanců. Na První svátek vánoční se v
jídelně DD uskutečnila sváteční mše.
Závěr svátků vánočních byl ve znamení Vánočního hudebního
koncertu. O příjemné chvilky k poslechu se nám zasloužila Jitka Hrubá
svým překrásným zpěvem, hrou na housle a kytaru. Doprovázel ji p.
Martin Halama. Hrou na píšťalu nás potěšili bratři Michal a Jan
Vernarcovi. Tím se završili vánoční svátky.
Moc rádi bychom touto cestou poděkovali všem výše jmenovaným
dobrovolníkům za projevy náklonnosti, úcty a lásky.
Sociální pracovníci D.D. Bechyně

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA ÚNOR 2004

od 8 -10 a od 14 - 15 hodin
Mateřská škola Jahůdka děkuje oběma Základním školám za pěkné
přijetí předškolních dětí při prohlídce škol před zápisem do ZŠ.

KOUPÍM CHALUPU, DOMEK NEBO BYT,
STAV NEROZHODUJE.
Tel. 381 252 166
Dětská psychiatrická léčebna Opařany
nabízí volné ubytovací kapacity pro turistické
ubytování po celý rok. Ubytování hotelového
typu na ubytovně léčebny.

Informace na tel 381 287 041
Jitka Špelinová - dámská krejčová
výroba oděvů, oděvních doplňků a opravy oděvů

5. čtvrtek, 6. pátek, 7. sobota, 8. neděle - 20 hodin

Na Libuši 639

Kameňák 2

tel. 723482296

Pokračování úspěšné filmové komedie režiséra Zdeňka Trošky

Cyklisté, nečekejte na jaro a
přijeďte se svým kolem
do servisu již nyní!!
Na opravy, materiál, kola
SLEVA VE VÝŠI 10%
Petr Chaloupek - VELOSPORT SERVIS

9. pondělí, 10. úterý - 20 hodin

S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení
Patří k nejlepším z nejlepších. Jsou elitou mezi strážci zákona.
Nyní je čeká nejtěžší mise.Samuel L. Jackon a Colin Farrel v
hlavních rolích akčního filmu
19. čtvrtek, 20. pátek - 20 hodin

Jeepers Creepers 2

Mráz běhá po zádech … budete se bát! Pokračování spěšného
hororu.
21. sobota, 22. neděle - 20 hodin

Bechyně, 5.května 779, tel: 737 529 220

Pozor, sleva platí jen do 21. března 2004!

Mazaný Filip
Tomáš Hanák v roli Phila Marlowa v detektivní parodii na romány
Raymonda Chandlera

KOSMETIKA
Kvìta Maršálová

23. pondělí, 24. úterý - 20 hodin

Kdysi dávno v Mexiku

Mstitel s kytarovým pouzdrem plným pistolí opět na scéně! V
hlavních rolích Antonio Banderas, Salma Hayeková, Johny Depp,
Micky Rourke a Willem Dafoe.
26. čtvrtek, 27. pátek - 20 hodin

Tajemná řeka

Pohřbíváme naše hříchy, protože se chceme očistit … Hvězdné
herecké obsazení v režii Clinta Eastwooda.
28. sobota, 29. neděle - 20 hodin

Underwold

Věčný boj o moc. Jestli se Vám líbí filmy jako Blade nebo Vrána
pak si nenechte ujít.

PO - NE dle objednávek
kosmetické služby
prodej kosmetických pøípravkù
dárkové poukázky, balíèky
bezplatné poradenství - péèe o ple,
líèení, aj.
- ošetøení pro ženy, muže i mladé
-

PÍSECKÁ 830, BECHYNÌ
Tel. 607 525 667

Prádelna Hùrka Milevsko

zajišuje praní prádla, mandlování, žehlení do
domácností, hotelù, restaurací, penzionù,
zdrav. zaøízení, rekreaèních støedisek a
školních jídelen.
Svoz zajišujeme zdarma, dodací lhùta dle
Vašeho pøání. Smluvní ceny.
Prádelna Hùrka Milevsko
J.Maøánka 1163
399 01 Milevsko
Tel. 382 521 610, 776 710 168

DO 94 000 KÈ PÙJÈÍME BEZ RUÈITELE SE
SPLATNOSTÍ 1 AŽ 6 LET A TO I
PODNIKATELÙM A DÙCHODCÙM.
MOŽNOST PØEDÈASNÉHO SPLACENÍ
BEZ NAVÝŠENÍ.
Kanceláø: Bechynì, Písecká 918
Pracovní doba: úterý a ètvrtek 17.00 - 19.00
a kdykoliv po pøedchozí domluvì.
Tel. 602 349 530, 723 829 787
Veèer: 381 213 827
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