
M ZÌSTSKÝ PRAVODAJ
BECHYŇSKÝ

LEDEN 2006

Rozpoèet Mìsta Bechynì na rok 2006
byl schválen Zastupitelstvem mìsta Bechynì dne 21.12.2005

rozpoèet
Nejvýznamnìjší pøíjmová èást rozpoètu celkové daòové pøíjmy jsou
rozpoètovány ve výši 46.356.000,-Kè.

rozpoèet . Rozpoèet
je pøibližnì na úrovni roku2005.

rozpoèet . Prodeje
bytù jsou plánovány ve výši 500.000,- Kè, prodeje pozemkù ve výši
20.000,- Kè, prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku
1.485.000,- Kè, nejvìtší èást z kapitálových pøíjmù tvoøí prodej
plynových rozvodù Jihoèeské plynárenské a.s. vevýši 5.400.000,-Kè.

rozpoèe Skládají ze
souhrnného dotaèního vztahu ke státnímu rozpoètu ve celkové výši
9.457.150,- Kè. Jedná o dotace na dávky sociální péèe 6.450.000,-
Kè, tato dotace podléhá finanènímu vypoøádání se státním rozpoètem,
dále pøíspìvek na provoz ZŠ a MŠ 982.600,- Kè a pøíspìvek na výkon
státní správy 2.024.550,- Kè. Neinvestièní pøijaté dotace od obcí jsou
plánovány ve výši 264.000,- Kè a jedná se o pøijaté dotace od obcí
Dobronice, Haškovcova Lhota, Hodonice, Radìtice, Rataje, které
pøispívají na úhradu provozních výdajù v pøípadì plnìní povinné školní
docházkydìtí z tìchto obcí do škol v Bechyni.
Celkové pøíjmy jsou rozpoètovány ve výši .

rozpoèet .
: -

dotace pøíspìvkové organizaci Mìstské lesyBechynì
: Kè - údržba a èištìní komunikací

870.000,- Kè, 65.000,- Kè materiál,dopravní znaèení 250.000,- Kè,
opravy místních komunikací 200.000,- Kè.

chodníky :
Kè - údržba a èištìní chodníkù 870.000,- Kè, materiál

25.000,-Kè, opravy chodníkù 280.000,- Kè
: ostatní služby veøejný vodovod

: Kè.
nákup materiálu koše, vpustì 15.000,- Kè, 50.000,- Kè èištìní a
údržba vpustí, 100.000,- Kè opravy vpustí, kanalizace 617.000,- Kè
úroky SFŽP, 978.000,- úroky KB 11.000,- Kè bankovní poplatky
Komerèní bance za bankovní a úvìrový úèet, 50.000,-Kè Lišky.

: Kè dotace na provoz MŠ
Jahùdka

Kè

Pøíjmy

Výdaje

Financování

Tøída 1 - Daòové pøíjmy 46.356.000,- Kè.
,

Tøída 2 - Nedaòové pøíjmy 25.051.000,- Kè

Tøída 3 - Kapitálové pøíjmy 7.405.000,- Kè

Tøída 4 - Pøijaté dotace t 9.721.150,- Kè.

88.533.150,- Kè

Tøída 5 - Bìžné výdaje 68.814.150,- Kè
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodáøství 40.000,- Kè

2212 Silnice 1.385.000,-

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací
1.175.000,-

2310 Pitná voda 7.000,- Kè
2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod 1.821.000,-

,
,

3111 pøedškolní zaøízení 1.300.000,-

3113 základní školy: 4.769.600,-

Třída 1 Daňové příjmy............46.356.000,- Kč
Třída 2 Nedaňové příjmy..........25.051.000,- Kč
Třída 3 Kapitálové příjmy.........7.405.000,- Kč
Třída 4 Přijaté dotace............9.721.150,- Kč

Třída 5 Běžné výdaje.............68.814.150,- Kč
Třída 6 Kapitálové výdaje........19.839.000,- Kč

8115 Změna stavu krátk.prost. na bankovních účtech
..................................10.068.000,-Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů
a půjček .........................9.948.000,- Kč

Celkem...........................88.533.150,- Kč

Celkem...........................88.653.150,- Kč

Třída 8 Financování celkem .........120.000,- Kč

PØÍJMY

VÝDAJE

dotace na provoz Základní školy Bechynì, Libušina 164
2.169.000,-Kè
dotace na provoz Základní školy Bechynì, Školní 293
2.600.600 Kè

: Kè pøíspìvek SPŠKBechynì
na toèíøskou soutìž

: Kè materiál,
opravy a údržba Kino Bechynì

: Kè, propagaèní
materiály, brožury, ostatní materiál, vìcné dary, nájemné kostel
sv.Michala, kulturní akce v klášterní zahradì, Jihoè. hudební festival,
opravy atp.

: Kè ,
Matana židovská obec -pøíspìvek na opravu synagogy v Bechyni
164.000,- Kè, 38.000,- Kè pøíspìvek Pickovi, 38.000,- Kè pøíspìvek
Falada, 38.000,- Kè pøíspìvek Horváthová - pøíspìvek mìsta na
opravu nemovitých kulturních památek v osobním vlastnictví církve,
fyzických osob pøíspìvek je podmínìn dotací státu na opravu
nemovitých kulturních památek

materiál a opravy pamìtníchmíst, desek, èestných hrobù, kaplièek
: bìžná údržba a opravy

mìstského rozhlasu
:

Kè tiskMìstského zpravodaje,materiál naMìstský zpravodaj
Kè dotace na

provoz Kulturního støediska mìsta Bechynì - zahrnuje dotaci na provoz
Kulturního domu 1.630.000,- Kè, Mìstské knihovny 720.000,- Kè,
Mìstskéhomuzea150.000,-Kè

: obsahuje èinnost sborù pro obèanské
záležitosti vítání nových obèánkù, životní jubilea, vánoèní posezení s
dùchodci, zlaté svatby, základní školy ukonèení atp., poøádání
spoleèenských akcí ples mìsta, dále obèerstvení, materiál a dárky na
kulturní akce, 2.000,- Kè pøíspìvek církvi na sbírku pro chudé

: náklady
spojené s provozem stadionu - materiál , elektrická energie, voda,
mandátní odmìna za správu stadionu a koupalištì, opravy a údržba
stadionu a koupalištì 200.000,- Kè, náklady na høištì v Senožatech
oplocení, drenáž, úpravapovrchù80.000,- Kè

: Kè - nájemné a
údržba na sportovním høišti ve Hvožïanech 13.000,- Kè, pøíspìvky
sportovním oddílùm a sdružením 85.000,- Kè

Kè -
pøíspìvky organizacím dìti a mládež - na soutìže a èinnost 15.000,-
Kè, údržba dìtských høiš�, likvidace pískoviš� 60.000,- Kè

: Kè
pøíspìvky organizacím, spolkùm sdružením na soutìže a èinnost jiným
než promládež

Kè zahrnuje
dotaci na èinnost lékaøské služby první pomoci v Bechyni pro
pøíspìvkovou organizaci - Zdravotní støedisko Bechynì ve výši
510.000,- Kè, 37.000,-Kè havarijní pojištìní sanitního vozu

Kè zde jsou zaèlenìny
bìžné výdaje na poskytování bydlení, opravy a údržba bytového fondu je
rozpoètována ve výši 8.431.000,- Kè, úhrady služeb v bytových
domech jsou rozpoètovány ve výši 10.460.000,- Kè,dále 32.000,- Kè
platba danì z pøevodu nemovitosti za prodané byty, platby poplatkù,
60.000,- Kè mandátní odmìna firmì Slabý za prodej bytù , služby
inzeráty , teplo v neobsazenýchbytech 30.000,-

: Kè sem patøí sledování
výdajù z nebytových prostor, které má mìsto ve vlastnictví, opravy a
údržba nebytových prostor, služby, vodné, teplo, el. energie, mandátní

,-
3122 støední odborné školy 2.000,-

3313 filmová tvorba, distribuce, kina 50.000,-

3319 ostatní záležitosti kultury 135.000,-

3322 zachování a obnova kulturních památek 278.000,-

3326 poøízení, zachování a obnova hodnot místního
kulturního, národního a historického povìdomí: 12.000,- Kè

3341 rozhlas a televize 144.000,-

3349 ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 126.000,-

3392 zájmová èinnost v kultuøe: 2.500.000,-

3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdìlovacích
prostøedkù 168.000,- Kè

3412 sportovní zaøízení v majetku obce 935.000,-Kè

3419 ostatní tìlovýchovná èinnost 98.000,-

3421 využití volného èasu dìtí a mládeže : 75.000,-

3429 ostatní zájmová èinnost a rekreace 15.000,-

3511 všeobecná ambulantní péèe : 547.000,-

3612 bytové hospodáøství : 19.013.000,-

3613 nebytové hospodáøství 267.000,-

(dokonèení na str.4)



MEDAILON
PACÁK, Jan Antonín

(nar. 26.4.1941, Praha)

Není v našich medailonech zvykem, abychom psali o našich
současnících.Ale život jezměna, proto dovolte naší redakci „vyjet“ ze
stereotypu a představit Vám sympatického, zemitého člověka, který
máBechyni opravdurád arád Vám popřává svými kresbami radostné
vánočnísvátkya šťastný Nový rok.
Jeňýku, budeto tentokrát o Tobě!
Jsi malířem, grafikem, ilustrátorem, tvůrcem plakátů, keramikem,
animátorem, loutkařem, zpěvákem, multiinstrumentalistou… Jsi tím
vším se svým tvůrčím nadšením, láskou k přírodě, lidem, kumštu jak
výtvarnému, tak muzikantskému. Kdybys byl ženou, vnucuje se citát
„Šťastná to žena!“ Všechna naše setkání jen potvrzují tento radostný
pocit umíš vůbec někoho zarmoutit? Snad jen svou obětavou a
trpělivouženuJanu,kdyžsvé veselí přeženeš.
Snad mikunsthistorici prominou hodnocení a hlavněpocitynad Tvým
dílem, ale nejsem ochotná přizpůsobovat se obvyklým klišé. Použila
jsem slovo zemitý, i když je Tvoje tvorba něžná a poetická, ale s
razantností správného chlapa. Je to takový mišuňk citlivosti a taktu s
opravdovou přímočarostí. Ta razantnost vychází asi z rodiny
moravských stolařů, odkud jsou kořeny celéTvérodiny.
„Co pamatuji, v otcově větvi byli všichni vyučení stolaři. Vyřezávali
rámy, řezbovali loutky, vyráběli poličky, židle, stoly,křtitelnice do
kostelů. Truhlářství je úžasné řemeslo. Sám, bohužel, nejsem
vyučený truhlář a otec zemřel a nikdy mi nevysvětlil, proč já, který se
vždycky chtěl truhlářem vyučit, abych pokračoval v rodinné tradici,
jsem nakonec šel do porcelánky, a bratři, kteří se vyučili truhláři,
řemeslo nedělají. Ke dřevu jsem se však vrátil. Dělám kromě jiného
také dřevořezy, takže pořád mám v rukáchtřísky jako moji předci.“
Dědeček Jana Pacáka, František, měl v Kroměříži velkou truhlářskou
dílnu. Tam se vyučil i jeho syn Jan (1909 1986), pak ale studoval na
střední stavební škole a odešel na studia architektury v Praze. Ze
školy se dostal do Filmových studií na Barrandově a věnoval se
scénickému výtvarnictví.
„Útlé dětství jsem prožil v rodině filmového, televizního a divadelního
architekta, jímž byl můj otec Jan, který toto řemeslo také po dlouhá
léta přednášel na pražské FAMU. Ve společnosti jeho žáků a
posluchačůdítko pilněnasávalo tvůrčí a pracovní ovzduší.
Nikdy jsme neměli prázdný byt.U násstáleněkdo byl…“

Po vyučení v porcelánce ve Staré Roli , kde také přičichl poprvé k
muzice v internátní amatérské jazzové kapele, kde hrál na
kontrabas, později na bicí a flétnu, pak následovalo i banjo, kazoo,
harmonika, okarína, valcha (mimochodem je vášnivým sběratelem
všech typů valch), dostal se díky sochaři Dostálovi a sochařce
Kučové v r. 1959 na pražskou AVU. Ale abychom dokončili jeho
hudební kariéru: byl členem skupiny Brontosaurus,Dixieland ČSA,
Dixie mediků LFH, Dixie Party, Dixie Rag Party, Metronom Dixie, Big
Beat Pavla Sedláčka, B.B.Quintet, Experimentílní skupina Petra
Brožka, folková skupina Blue Five, soubor Traditional Jazz Studio,
Classic Jazz Collegium ahlavněOlympik.
Na Akademii výtvarného umění vystudoval nástěnné malířství u
profesorů zvučného jména V.SychryaA.Paderlíka. Nicméně zážitky a
nasátí z dětství z otcovy divadelní tvorby vytanuly i po absolutoriu na
tétoškolev r. 1965.
„A když nedlouho po mém absolutoriu AVU jsem dostal příležitost
spolupracovat s divadlem, náhle vystoupilo na povrch to, co jsem co
dítě viděl, leč si to neuvědomoval. Najednou jsem zřetelně uviděl, co
otec při práci na filmu či televizi dělal. Makety, modely, plány, studium

materiálů atd. Od té doby jsem zatím měl dodnes možnost výtvarně
spolupracovat na 21 inscenacích. V České televizi jsem začal
externě pracovat jako titulkář. Zpočátku pouze s písmem, později se
přidaly kresby a tato spolupráce trvala od konce šedesátých let do
koncestoletí, až nastoupily stroje.
Ruční malba písma a kresby mají charakter, který sebelepší mašinky
nedovedou. Stihl jsem i otitulkovat 11 filmů a 9 animovaných. Bohužel
řada režisérů, se kterými jsem v tandemu pracoval, jsou pryč nebo
zemřeli. Dnes už se mnoho nedělá, slavná česká animovaná, nebojím
se říci světová tvorba živoří, zbytek už se dělá čím dál víc pomocí
počítačů, takže ruční práce už není zapotřebí. To není stýskání či pláč
na „nepravém hrobě“, to je fakt a život, i když jednou třeba…? „
V současné době se věnuje hodně tvorbě s porcelánem, tím
zatracovaným materiálem z let mládí, ale sympozia v Dubí a
cibulákové ornamenty a malby se staly jeho koníčkem.
Jak zakončit tento článek?Asi krédem umělce, který použil v publikaci
Kdo je kdo na přelomu 20.století, vydaného agenturou Sdružení
Rapid.a.s. a Studio 1809,s.r.o. v Praze 1998, čímž jsem také uvedla
kroměosobních vzpomínek pramen použité literatury:
„Natahuj se tak, jak máš dlouhé triko, dokonči,cos jednou začal, a
poslouchej dobře svůj vnitřní hlas. (Životní zkušenost. Kdykoliv jsem
neposlechl, byl průšvih a všechnošpatně.)

-ap-

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA LEDEN 2006

5.čtvrtek, 6. pátek, 20. hodin

7. sobota, 8. neděle, 20 hodin

9. pondělí, 10. úterý, 20. hodin

14. sobota, 17 hodin

14. sobota, 20. hodin

16. pondělí, 17. úterý, 20. hodin

19. čtvrtek,20. pátek, 20. hodin

22. neděle, 23. pondělí, 20 hodin

24. úterý, 20. hodin

26. čtvrtek, 27. páek, 20 hodin

28. sobota, 29. neděle, 17. hodin

30. pondělí, 31.úterý, 20. hodin

Noční let

Noc s nabroušenou břitvou

Kletba bratří Grimmů

Strašpytlík

A co když je to pravda?

Oliver Twist

Tajemný let

King Kong

Šílení

Země mrtvých

Harry Potter a Ohnivý pohár

Doom

Touhle linkou letí strach. Napínavý thriller režiséra Wese Cravena
autorů populární série Vřískot.

Stejně dobrý masakr. Filmový horor z produkce Luca Bessona.

Matt Damon a Heath Ledger v hlavních rolích dobrodružné
Fantasy komedie. Z českých herců Tomáš Hanák, Miroslav

Táborský, Jakub Zindulka a další.

I malé kuřátko se může stát velkým hrdinou.

Život po životě je krásný aneb můžete se zamilovat do ducha?
Romantická komedie.

Slavný film režiséra Romana Polanského natáčený v ČR.

Noční můra tisíce metrů nad zemí. V hlavní roli filmového thrilleru
Jodie Fosterová.

Teprve teď se vrací král! Adrian Brody a Naomi Wattsová v
dobrodružném velkofilmu režiséra Petera Jacksona.

Filozofický horor režiséra Jana Švakmajera. V hlavních rolích Jan
Tříska, Pavel Liška, Anna Geislerová a Jaroslav Dušek.

Úsvit mrtvých skončil. Nastal čas jejich nadvlády. Filmový horor.

Doba bude zlá a temná.

Peklo už není hra. Natočeno podle známé počítačové hry. V
hlavních rolích Carl Urban a The Rock.



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

Sobota 28. ledna / Velký sál / 15.00 hod. / Vstupné: 25,- Kč
Veselá pohádka s písničkami o tom, jak se pohádkový poutník
Popou a pohádkový hlídač Nudle vydali do té nejkrutější
pohádky, aby z ní udělali tu nejkrásnější. S pomocí pohádkové
babičky a služebné Kačenky vyléčí rozmazlenou princeznu
Píďalku, zachrání zakletou princeznu Zlatou rybku ze zajetí
Ochechule a nakonec přelstí zlého generála.
Hraje Divadelní soubor Tábor

Linie Karma Kagjü je jednou
z velkých škol buddhismu
Diamantové cesty. Tato linie
b ezp r os t řed ního ú s tn í ho
předávání učení klade hlavní
důraz na meditaci a přímý
přenos prožitku podstaty mysli
z učitele na žáka.
Původ linie Karma Kagjü sahá
k h is to r ickému Bud dho vi
Šákjamunimu, po staletí se
rozvíjela v Indii a posléze
v Tibetu až do dnešní podoby –
p r ak t i cké ce sty v e do u cí
k osvícení.

Sobota 14. ledna / 20.00 hod./ Vstupné: sál 110,- přísálí 90,-
Zveme Vás na II. ples města Bechyně
s bohatou tombolou a předtančením
Tanečníškoly ATAK Tábor .
K tanci a poslechu hraje skupina MIDI
Tábor, jejíž kvalitu již měli možnost ocenit
nadšení účastníci závěrečného plesu
tanečních.

Předprodej vstupenek v Galerii U Hrocha

Vernisáž 1. února / 17.00 hodin / Galerie U Hrocha
Přijměte pozvání na již tradiční výstavu z tvorby žáků SPŠK
v Bechyni.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
GALERIE JE OTEVŘENA DENNĚ
Pondělí - pátek 15 - 17 hod., sobota - neděle 14 - 17 hod.

Všem kulturním lidem
přejeme v roce 2006

mnoho příjemných
zážitků a doufáme,

že nám zůstanou věrni,
ať už se jmenujeme

jakkoliv.
Váš Kulturní dům

alias
Kulturní středisko

města Bechyně

Středa 11. ledna / Klubovna KD / 18.00 / Vstupné: 30,- Kč

Podobu cesty laických praktikujících, která je velice úzce
spjata s každodenním životem, dali linii Karma Kagjü před
tisícem let velcí mahásiddhové Náropa a Maitripa a proslulí
dosažitelé Marpa a Milaräpa. Krátce nato rozvinul Gampopa
klášterní tradici.
Od 12. století je kontinuita linie udržována jednotlivými
inkarnacemi Karmapů.
Přednášku pořádá Kulturní dům ve spolupráci s vltavotýnským
buddhistickým centrem.

Pondělí 27. února / 19.00 / Velký sál KD / Vstupné: 150,-
190,- a 210,- Kč
Komedie o čtyřech dějstvích v režii Jana Kačera.
V hlavních rolích:
Jana Brejchová, Jan Kačer, Dana Morávková, Pavlína
Filipovská, JiříPtáčník a další.
Předprodejvstupenek v Galerii U Hrocha od 2. ledna2006

Čtvrtek 16. února / 19.00 / Velký sál KD / Vstupné: 80,- Kč
110,- a 130,- Kč
Předprodej vstupenek v Galerii U Hrocha od 2. ledna 2006

Středa 8. února / 19.00 / Velký sál KD / Vstupné: 150,- Kč
Zábavná talkshow plná písniček, vtipů, humorných astrologic-
kých předpovědí a charakteristik jednotlivých znamení zvěro-
kruhu.
Účinkují:

Předprodej vstupenek v Galerii U Hrocha od 2. ledna 2006
Marek Dobrodinský, Petr Messany a Veronika Voralová.

mailto:reditel@kulturnidum.cz


Poděkování
Děkujeme panu Jiřímu Duškovi - sanitní služba za ochotu, pomoc
a profesionální přístupk nemocným.

N. Bílková, O. Šafránková - pečovatelky

Rozpoèet Mìsta Bechynì na rok 2006
(dokončení)
odmìna za správu nebytových prostor, materiál, neinvestièní dotace
spoleèenství vlastníkù jednotek,ostatní neinvestièní výdaje, revize.

: Kè nákup materiálu,
slavnostního vánoèního osvìtlení,, elektrická energie, revize veøejného
osvìtlení, opravy a udržování, služby, èásteèná obnova veøejného
osvìtlení

3631 veøejné osvìtlení 1.265.000,-

3632 pohøebnictví 206.000,-

3639 komunální služby a územní rozvoj j.n. : 1.553.000,-

3721 sbìr a svoz nebezpeèných odpadù 160.000,-

3722 sbìr a svoz komunálních odpadù: 4.690.000,-

3729 ostatní nakládání s odpady 1.000,-
3741 ochrana druhù a stanoviš� 15.000,-

3745 péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò : 1.410.000,-

Sociální dávky

6.450.000

4174 dávky sociální péèe pro staré obèany 200.000,-Kè
4175 dávky sociální péèe pro rodinu adìti 4.200.000,-
4181 pøíspìvek pøi péèi o osobublízkou 1.710.000,-
4182 pøíspìvek na zvláštní pomùcky 280.000,-

4186 pøíspìvek na individuální dopravu 60.000,-
4314 peèovatelská služba: 755.000,-

4319 ostatní sociální péèe a pomoc starým a zdravotnì
postiženým: 20.000,-

4329 ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mládeži 3.000,-

5512 požár.ochrana: dobr.èást 440.000,-
40.000,-
35.000

6112 zastupitelstva obcí 1.782.000,-

: Kè materiál, vodné a správa a
údržba, vèetnì zamykání a odemykání høbitova, oprava smuteèní kaple
50.000,-Kè

Kè
výdaje spojené s nakládáním s mìstským majetkem, materiál, voda,
elektrická energie, revize, danì a poplatky, pøíspìvky sdružením, kde je
mìsto èlenem, opravy a údržba majetku, cedulí a vývìsních skøíòek,
veøejné záchodky, opravy a údržba ve Hvožïanech a Senožatech v
souladu s plánem osadních výborù, údržba mapového díla, poøízení
nových dat, aktualizace dat, GIS,zemìmìøièské, geodetické práce,
910.000,- Kè je na èásteèné pokrytí ztráty spoleènosti Bytenes
Bechynìspol. s r.o. za rok2004, kteráèinila1.294.000,- Kè

: Kè
nebezpeèný odpad - záøivky, lednice, baterie, akumulátory, pneumatiky
atd., nebezpeèným odpadem se rozumí odpad, který má jednu nebo
více nebezpeèných vlastností jako je napø. výbušnost, hoølavost,
oxidaèní schopnost, žíravost, toxicita, infekènost, radioaktivita atp.

Kè, svoz
odpadu TKO 1.320.000,- Kè, separovaný sbìr 630.000,- Kè, uložení
odpadu TKO 2.010.000,-Kè, sbìr a svoz a uložení ostatního odpadu
250.000,- Kè, zabezpeèení ekologického dvora 36.000,- Kè,
kontejnery na tøídìný odpad 120.000,- Kè, , vyvážení odpadkových
košù 269.000,- Kè, koše,pytle, ostatní materiál 25.000,- Kè, 30.000,-
Kèostatní služby

: materiál
: Kè platby za pobyt

nalezených psù v útulku, materiál, 3.000,- Kè pøíspìvek spolkùm na
ochranu aobnovu ohrožených druhù flóry a fauny

Kè
výdaje spojené s výstavbou, údržbou mìstských zelených ploch,
pøedevšímparkù, záhonù, kvìtinových výzdob, výsadba, údržba zelenì,
zastøihování stromù a keøù, oprava nádob na zeleò, nákup lavièek,
rozšíøeníparku

: urèení sociálních dávek je pøísnì úèelové a podléhá
finanènímu vypoøádání se státním rozpoètem, dávky sociální péèe jsou
kryty dotací ze státního rozpoètu v rámci souhrnného dotaèního vztahu
ke státnímu rozpoètu , celková výše: ,- Kè :
jdeo paragrafy:

Kè
Kè

Kè
Kè

Kè, plat peèovatelek a
dohody s pomocnými peèovatelkami vèetnì odvodù na SZ a ZP, PHM,
materiál, ochranné pomùcky, zákonné a havarijní pojištìní auta, ostatní
služby a opravy auta pro peèovatelskou službu, náklady v Domì s
peèovatelskou službou na elektrickou energii, vodné, teplo, materiál,
telefony a nákup drobného dlouhodobého majetku do DPS, nákup
jídlonosièù, ostatní služby napø.výtah, úklid

Kè pøíspìvky organizacím, spolkùm,
sdružením Svaz tìlesnì postižených,Svazdiabetikù , Svaz neslyšících a
nedoslýchavých, Auritus, Prevent - Jihoèeský streetwork atp.

:
nenárokové sociální dávky, prostøedky pro mimoøádné pøípady, které
nelze pokrýt dávkousociální péèe z dotace

:SDHBechynì Kè
SDHHvožïany Kè
SDHSenožaty ,- Kè
podporajednotek sborù dobrovolnýchhasièù obcí
zahrnuje výdaje na refundace, dohody OOV, materiál, ochranné
pomùcky, opravy, PHM, energie, školení, drobný hmotný dlouhodobý
majetek, vodu, teplo, elektrickou energii, telefony, pohoštìní, opravy a
údržbu hasièského materiálu a techniky atd.

: Kè èinnost zastupitelských
orgánù na úrovni mìsta, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné na

sociální zabezpeèení a pøíspìvekna státní politiku zamìstnanosti, atd.
: Kè, obsahuje vlastní

správní èinnost místních orgánù, zahrnuje i spoleèné èinnosti promístní
správu a zastupitelský sbor, nelze-li je oddìlit, dále výdaje na obøadní síò,
jde o výdaje na platy zamìstnancù v pracovním pomìru, povinné
odvody na sociální a zdravotní pojištìní 2.302.000,-Kè,
do dalších provozních nákladù patøí zejména poplatky za udržování
používaného software, upgrade, za rùzné služby. Jde údržbu

6171 èinnost místní správy 12.323.550,-

software v
souladu s platnou legislativou èi o pøísun aktuálních dat do rùzných
informaèních systémù (právní pøedpisy, ...). Dále jde o výdaje na nákup
spotøebního materiálu, kanceláøských potøeb, èistící prostøedky. A další
bìžné výdaje voda, elektrická energie, plyn. PHM, poštovné, telefony,
internet, služby penìžních ústavù, pojištìní aut, revize, poradenská
èinnost, školení, stravování zamìstnancù, ostraha úøadu, bìžné opravy
a údržba, výmìna støešních oken a odboru výstavby a životního
prostøedí, programové vybavení, cestovné, pohoštìní, dálnièní známky,
ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu (sociální fond) atp.

: Kè pojištìní
majetkumìsta živelní, krádeže, odpovìdnost

. Kè daò z pøíjmu
právnických osob za obec 2.630.000,- Kè tato èástka je i v pøíjmové
èásti návrhu rozpoètu na položce 1122 daò z pøíjmu právnických osob
za obce, 3.000,- Kè vedení cenných papírù platba SCP, 5.000,- Kè
platbadanì znemovitosti

rozpoèet .
rozpoèet

Na zpracování územního plánu je 550.000,- Kè, zpracování
energetického auditu mìsta 288.000,- Kè.

rozpoèet
Rekonstrukce komunik.mezi zámkem aMìstským úøadem70.000,- Kè
Cestamezi garážemi na sídlišti Na Libuši 510.000,- Kè
Rekonstrukcemístní komunikace Fáberova ulice 1.300.000,- Kè
Rekonstrukcemístní komunikace Klášterní ulice 500.000,- Kè
Rekonstrukcemístní komunikace Senožaty 200.000,- Kè
Rekonstrukce rozšíøení parkovištì Na Libuši 370.000,- Kè
Rekonstrukce chodníkùFáberova ulice 500.000,- Kè
Chodník ke høbitovu 100.000,-Kè
Rekonstrukce chodníkùpøed restaurací UDraka 182.000,- Kè
Rekonstrukce chodníkuŠiroká ulice 1.048.000,- Kè
Rekonstrukce vodovodu Fáberova ulice 1.500.000,-Kè
Rekonstrukce kanalizace Fáberova ulice 3.000.000,- Kè
Rekonstrukce kanalizace, projektové práce3.000.000,- Kè
Rekonstrukce kanalizaceTáborská ulice 920.000,- Kè
Dokonèení rekonstrukcemuzea 3.500.000,- Kè
Rekonstrukce Kulturního domuBechynì200.000,-Kè
Výbìrové øízení na stadion 41.000,- Kè
Rekonstrukce bytového fondu400.000,-Kè
Obnova støechy a fasády èp. 12 na nám. T.G.Masaryka 500.000,- Kè
Projekt. práce na nám. T.G.Masaryka vè. pøilehlých ulic 570.000,- Kè
Rekultivace skládky Senožaty250.000,-Kè
Rekonstrukce plochy pøed garážíHasièské zbrojnice90.000,- Kè
Sypaè (popø. nástavba) na bioodpad50.000,- Kè
Výkuppozemkù obytná zóna, cyklostezka 200.000,- Kè.

èiní v úhrnu Kè a zabezpeèuje
vyrovnaný návrh rozpoètu narok2006.
Položka 8115 zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bankovních
úètech, je rozpoètována ve výši Kè, jedná se o finanèní
prostøedky na krátkodobých bankovních úètech.
Položka 8124 uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjèených
prostøedkù je rozpoètována ve výši Kè. Jde o splátky
úvìru Komerèní bance ve výši 4.248.000,- Kè a splátky pùjèky
Státnímu fondu životního prostøedíÈRPraha ve výši 5.700.000,- Kè.

6320pojištìní funkènì nespecifikované 165.000,-

6399 ostatní finanèní operace: 2.638 000,-

Bìžnévýdaje celkem 68.814.150,- Kè

Tøída 6 - Kapitálové výdaje 19.839.000,- Kè
Dlouhodobý nehmotnýmajetek: 838.000,- Kè

Dlouhodobý hmotnýmajetek: 19.001.000,- Kè

Tøída 8 Financování 120.000,-

10.068.000,-

- 9.948.000,-

Zájemci o členství v Českém rybářském svazu - MO Bechyně si
mohou vyzvednout pøihlášky prùbìžnì u p. Chaluše, ul. 5.kvìtna 836, po domluvì na
tel.è. 732231795, nebo v klubovnì ÈRS každou nedìli od 9do 10hod. a to od 8. ledna do
26. února 2006.
Školení azkouškybudou realizoványkoncembøezna 2006.

Za MO ÈRS pøedseda



ŽIVOTNÍ JUBILEA - LEDEN 2006

92 let Zedníček Jaroslav
91 let Jelínková Anna
90 let Kovaříková Marie
88 let Kratochvílová Dagmar, Zíková Anežka
84 let Sedlák Jaroslav
82 let Kabát Karel
81 let Kavanová Božena
80 let Berka Jan, Písaříková Pavla, Vanková Helena
79 let Jánská Milada, Jedličková Marie, Pluhař Pravdomil
78 let Janovská Zdeňka, Matoušková Božena,

Menšíková Věra
77 let Lukášová Ludmila, Pokorný Bohumír, Zíková Věra
76 let Krajcar Otto, Kuděj Vladislav, Sirovátka František,

MUDr. Trnková Olga
75 let Bartoš Oldřich, Koliha Miroslav, Ing. Soukup Jiří

GRATULUJEME

Dne 13. prosince 2005 byli přivítáni starostou města Bechyně,
JaroslavemMatějkou, tito noví občánci:
Hruška Jan, Jančařík Martin, Kadlec Matěj, Kolář Jaroslav, Mazur
Radek, Michálková Klára, Miloš David, Růžička Petr, Špetík Milan,
Špetík Tomáš, Vesecká Kateřina, Voborník Karel, Vostoupalová
Šárka.

Osobní údaje jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů.

Vítání obèánkù

Přivezli jsme bronz!
Taneèní country kroužek Chaos se ve dnech 2.-4. prosince zúèastnil soutìžní pøehlídky
country a pøíbuzných tancù PardubickáRyengle 2005. V soutìži, na které se každoroènì
pøedstavuje vìtšina souborù z èeských zemí a nìkteré nejlepší ze Slovenska, jsmenebyli
žádnými nováèky. Zatanèili jsme zde již pošesté, a pøestože jsme nìkolikrát postoupili až
do finále, probojovat se v silné konkurenci „na bednu“ se nedaøilo. Až letos, kdy slavíme
desátý rok trvání souboru, se nám podaøilo nechat za sebou s výjimkou dvou pražských
klubù všechny ostatní a pøivézt do Bechynì pohár za bronzové umístìní. Možná je to
symbolická labutí píseò bechyòského zájmového tance, je nás málo, a tak nenajdou-li se
mezi mládeží další, kterým by se tanec jako nám stal koníèkem (tímto vás zveme, pojïte
tanèit!), budemožnáBechynìodpøíštího roku chudší ojednukulturní zájmovou èinnost.

Country klub Chaos Bechynì

C.k. Chaos Bechynì: H.Wolfová, J.Beneš, H Herainová, V.Fiala, L. Houdková, R.Halama, R.Mrzenová,
J.Mìš�an, dále P.Dlouhá a O.Musil (nejsou na fotografi i)

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
26. listopad 2005: 3. kolo 3. jihoèeské šachové divize

27. listopad 2005: 3. kolo 1. jihoèeské šachové divize

Reality HoròákBechynìB -Spartak Sez.Ústí B 4:1

Reality HoròákBechynì - Sokol Tábor B 5: 3

Body:Marek Brèák 1, Jarda Alexa 1,Míla Hrubant 1, IvanHoròákml. 1
Béèko pøeválcovalo dalšího soupeøe a nebýt obrovského pøehmatu na první
šachovnici, mohli hosté odjet z Bechynì s nulou na kontì. Tøetí jasné vítìzství
vyneslo našedružstvodoèela tabulky.

Body získali: Pepík Janeèek 1/2, Jiøí Brom 1, Pavel Houdek1, Štefan Bernáth
1/2, DavidMazur 1/2, Vrá�a Š�astný1/2, Pavel Malý 1
O jedno z nejvìtších pøekvapení prvních tøech kol nejvyšší krajské soutìže se
postaralo naše áèko, když doma vyhrálo nad favoritem 1. divize a získalo tak
nejen dùležité tøi body, ale i sebevìdomí, pošramocené po prohøe v úvodu
sezóny. Pohled na tabulku jehned veselejší.

Karatisté Shotokan Karate Klubu Bechynì opìt uspìli

V nedìli 6.11.05 probìhlo v Praze Mistrovství Èeské republiky karate JKA (Japan karate
asociace), kde se soutìžilo o mistrovské tituly ve všech vìkových kategoriích (od
mladšího žactva po seniory a novì otevøenou kategorii masters). V každé vìkové kategorii
bojovalo o posty Mistra ÈR 16 nejlepších borcù z celé republiky, kteøí se na tuto
vrcholnou soutìž probojovali sítemNárodníchpohárùkarateJKA a krajských pøeborù.
Bechyòský Shotokan Karate Klub získal pro tento rok 8 nominací na Mistrovství Èeské
republiky JKA Karate propìt èlenù. Bohužel sedíky nemocimohli zúèastnitpouze dva a to
trenér oddíluPetrCibulkaa talentovanýMartinZeman.Cibulka v kategorii kumite seniorù
obsadil 3. místo, a to v kategorii Masters získal titul Mistra republiky, Zeman v kategorii
starších žákù v kumite získal páté místo. Svými úspìchy naMistrovství Èeské republiky
jsme potvrdili, že karate unás v Bechyni je na velice dobré úrovni. Aoddíl po právupatøí k
pøednímklubùm vJihoèeském kraji.
Ve dnech 12. 13. 11. 05 Shotokan Karate Klub Bechynì poøádal druhé kolo Jihoèeské
ligy karate JKA pro mládež. Semináøe se zúèastnilo 80 cvièencù z devíti oddílù
Jihoèeského kraje. Cvièení bylo zamìøeno na rùzné zápasové formy (kumite). V nedìli
probìhly ukázky rùzných stylù bojového umìní v podání pøedních instruktorù JKA a
hostù z Èeské Armády. Po ukázkách probìhl turnaj mládeže ( z našich získali medailové
umístìní :Hynek Šibal, JánMikula aStanislavKováøík).
Dìkuji všem, kteøí pomohli pøi organizování této vydaøené akce: instruktorùm,
sponzorùm (I.ZŠ Bechynì, pan Dr.Ján Mikula a pan Mgr.Martin Bílek) a všem cvièencùm
za úèast a sportovní nadšení, všemhostùma rodièùm,kteøí pøišli podpoøit tuto akci.

Èlánek pøipravil Petr Cibulka SKK Bechynì

Ohlédnutí za listopadovým a prosincovým
děním na nové škole

Měsíc listopad patřil mezi velmi pracovní. V
prvním týdnu proběhlo dosbírání kaštanů a
žaludů, což bylo součástí akce Stonožka.

Národní škola měla velmi hezký průřezový
den nazvaný Den stromů aneb Putování s
Dubínkem. Př i této akci mě ly děti
přírodovědnou vycházku s řadou úkolů,
které během ní plnily, dále pak akce
pokračovala ve škole při výuce výtvarné a
pracovní výchovy, jejímž výsledkem byla
velmi pěkná výstava.

Divadelní soubor školy se zúčastnil divadelní přehlídky ve Slaném,
kde patnáct žáků školy s panem učitelem Oplatkem vystoupilo s
představením Pohádkykavkazskémyši.

Velký úspěch oslavil i keramický kroužek, který svojí kvalitní prací
získal grant Nadace Duhové energie, a tím si vylepšil svoji finanční
situacičástkou 30 000,- Kč, za kterou si může zakoupit další materiál,
pomůcky i hrnčířský kruh do své keramické dílny.

Proběhlo i školní kolo Bechyňské veverky, kde nás zamrzel malý
počet závodníků.

Žáci 8. a 9. ročníků se zúčastnili na sportovního dne, který byl
uspořádán odborným učilištěm ve Hněvkovicích. Soutěžilo se v
sálové kopané, volejbalu, stolním tenisu a petangu. Největší úspěch
si žácipřivezli z volejbalu, kdezískali 2. místo.

V listopadu se také žáci 9. ročníku rozjeli do Centraodborné přípravyv
Sezimově Ústí. Prohlédli si učebny i dílny, získali informace o
učebních oborech v tomto středisku, udělali si představu o studiu a
potkali i řadu dřívějších žáků naší školy. Těch se také nezapomněli
zeptat, jak se jim studium líbí. V druhé části exkurze zhlédli pěvecký
koncert lidové umělecké školy z Českých Budějovic, žáci nejen
zazpívali, ale i zatancovali a uspořádali hudební soutěž. Naši žáci v
soutěži s ostatními návštěvníky školy zvítězili a získali řadu cen.

Koncem listopadu nás letos poprvé navštívily děti z mateřské školy.
Čekal na něDen zvířátek. Akce se uskutečnila v přírodovědné třídě a
učebně přírodovědného kroužku. Akci měly na starosti paní učitelky
M. Smržová a Z. Kotounová. Na děti čekalo několik překvapení.
Učebna byla plná živých zvířat. Nechyběly ani ryby, a to jak akvarijní,
tak i říční ve velkých akváriích. Členové přírodovědného kroužku
ukázali také řadu zajímavostí. Např. pavouky, sklípkany, jejích
svlečené kůže (svlečky), pakobylky, larvy, brouky aj. Po prohlídce na
děti čekala řada soutěží, kdy dostaly masky zvířat a zvířátka mezi
sebou soutěžila. Na závěr dostaly děti omalovánky, které si mohou ve
školcenebo domavybarvit.

(dokončení na str.7)



Nová sportovištì na mìstském stadionu

Ze života v Domově důchodců
V uplynulých mìsících roku 2005 jsme realizovali v našem zaøízení velké úpravy
interiérù.
Prvotnì se zapoèalo s malováním chodeb a spoleènýchmístností.Následovala oprava
podlah , výmìna podlahových krytin a to vše za plného provozu domova.S tím jsme
spojili vymalování pokojù klientù.V souèasné dobì dokonèuje firma Schindler a.s.
rekonstrukci výtahu,aby naši klienti mìli komfortní a hlavnì bezpeèný
transport.Mùžemes uspokojením konstatovat,že letošní plánse námpodaøilo splnit za
velkého úsilí a spolupráce veškerého personálu a trpìlivosti klientù.Spoleènì se teï
mùžeme radovat z pìkného a pøíjemného prostøedí našeho domova. Snažíme se
domov nejen vylepšovat po stránce estetické, aledbáme i na ekonomický aekologický
provoz. S pøispìním investiènídotaceKrajského úøadu (našeho zøizovatele) jsmemohli
naplnit jeden z výstupù energetického auditu a opatøili jsme všechny radiátory
termoregulaèními ventily. A nyní se mùžeme pøipravovat na vánoèní èas se vším, co k
tìmto dnùmpatøí. Všemobyvatelùmmìsta Bechynì pøejeme pìkné prožití vánoèních
svátkùa donového roku2006mnohozdraví a štìstí.

Bc. Alena Sakaøová, øeditelka DD Bechynì

Milada Štachová - knihkupectví
výstavy 2006

30.12 - 11.2. Lukáš Hodný (Týn nad Vltavou)

11.2. - 1.4. Martin Feranec (Tábor)

1.4. - 13.5. František Korbel (Tábor)

13.5. - 8.7. Jaroslav Chobot (Tábor)

8.7. - 2.9. Valentin Horba (Strakonice)

2.9. - 30.9. Soňa Růžičkov

30.9. - 4.11. Pavla Přívozníková (Tábor)

4.11. - 2.12. Jan Trávníček (Sezimovo Ústí)

2.12. - 31.12. Vánoční výstava obrazů a keramiky

- obrazy, reliéf. objekty

- obrazy

- fotografie

- obrazy

- obrazy
á (Sudoměřice u B.)

- obrazy

- obrazy

- obrazy

stadionu byly dokonèeny zemní práce, odvodnìní a byl položen
propustný asfaltový povrch, který bude v letošním roce pokryt
polyuretanem.
Finanèní náklady byly kryty z úèelovédotaceMinisterstva financí ÈR.

Po loòském otevøení plaveckého bazénu byla 29. listopadu 2005
otevøena rekonstruovaná èást stadionu, která zahrnuje 1 fotbalové
høištì pro žáky a pøípravku, 2 høištì pro minifotbal, 3 tenisové kurty a 1
høištì pro košíkovou, nohejbal a odbíjenou. Na atletickém oválu

Pùvodní stav



Konstruktéry

Pracovník referátu
prodeje-marketingu

Pracovník
obchodně-ekonom.

úseku

VŠ-strojní zaměření,
práce s 3D CAD, NJ

nebo AJ komunikativně.

SŠ/VŠ-slaboproud,
aktivní znalost NJ/AJ

SŠ ekonomického
směru, dobrou znalost AJ

i NJ, flexibilitu,
spolehlivost

Hledá nové
pracovníky

na tato volná
pracovní místa

Na Libuši 891, 391 65 Bechyně
Tel.:+420 381 213 011
Fax:+420 381 211 060

email: micro-sensor@micro-sensor.cz
http://www.micro-sensor.cz

Kontrolor

Přípravář výroby

(vstupní, výstupní a
mezioperační kontrola)

SŠ/VŠ strojní, znalost NJ
výhodou, směnný provoz

vzdělání technického
směru, fyzicky zdatný,

manuálně zručný,
základní znalost hutního
materiálu výhodou, práce

s PC, pracovitost,
zodpovědnost

Kovoobráběče
vyučené v oboru,

vícesměnný provoz.

Vaše životopisy zasílejte na:
sekretariat@micro-sensor.cz, p. Vacek

Hledám nového hodného majitele, nejlépe důchodce (nebo
hlídání po-pá) pro malého pejska (6,5 kg, 3 roky, kříženec).

Změna zaměstnání. Nabízím dohodu na příspěvek na poplatky,
granule, očkování. Pes žije v bytě. Tel. 777 165 246.

Pøíspìvek na adventní koncert

Žáci a uèitelé staré školy se rozhodli uspoøádat finanèní sbírku na
charitativní televizní adventní koncerty.
Vybrali mezi sebou èástku 6 500 Kè, kterou po odvysílání koncertu v
nedìli 4.12. zaslali na konto . Všem
dobrovolnýmdárcùm dìkujeme.

Ligy vozíèkáøù v Brnì

Mateřská škola Jahůdka Bechyně vyhlašuje
Zápis do MŠ
na školní rok 2006/2007

Žádosti o přijetí dítěte

V týdnu od 6.2.06 do 10. 2. 06
bude pro nové děti Týden otevřených dveří od 8,00 hodin do
10,00 hodin.Těšíme sena Vás!

Telefon 381213171

pro děti narozené od září 2003 a starší (výjimečně i mladší děti).
Zápis se bude konat 1.- 3.února 2006. Před tímto datem je třeba si
vyzvednout v MŠ tiskopis . K zápisu je třeba
přijít s touto vyplněnou žádostí a laskavě s sebou ještě
nezapomeňte vzít zdravotní průkaz.

Ohlédnutí za listopadovým a prosincovým děním
na nové škole

(dokončení)
Přišel prosinec, pro děti nejhezčí měsíc zimy. I ten byl ve škole pestrý.
Žáci 8. ročníků vyzdobili školu vánočními motivy. Národní školu
navštívilMikuláš s čerty, aby pozlobili našenejmenší.

Na 10. prosinec dostaly děti, které pracovaly pro Nadaci Stonožka,
pozvání od nadace a vypravily se do Prahy, kde zhlédly vánoční
koncert nadace. Nazávěrse prošly vánočně vyzdobeným městem.

V úterý 13. prosince vystoupila děvčata ze školního sboru v Domově
důchodců s pásmem koled a vánočních básniček. Seniorům se
vystoupení velmi líbilo a mnozí z nich si také koledy s děvčaty
zazpívali. Na jarní měsíce pro ně děvčata připraví podobné pásmo s
jarní tématikou.

Koncem měsíce se uskutečnil již třetí ročník vánočních dílniček, které
pořádaly maminky našich nejmenších ve spolupráci se školní
družinou a výborem SRPDŠ. Vyráběly se vánoční ozdoby, betlémy,
vánočnídekorace věnců asvícnů. Účast azájemje vždy vysoký.

Tečkou za posledním prosincovým dnem každoročněudělalo filmové
představení a školní besídky tříd. Všichni snadšením opouštěli školu,
aby oslavili vánoční svátky a nabrali sil do nového kalendářního roku
2006.

Závěremchceme pozvat všechny přátele, rodiče i budoucí žáčkynaší
školy na , který se uskuteční dne 19. ledna
2006 od 8 do 16 hodin.

Den otevřených dveří

Do nově otevřeného Penzionu a vinárny u Pichlů v Bechyni
.

Bližší informace na tel. čísle: nebo .

PŘIJMEME OBSLUHUJÍCÍ PERSONÁL
Požadavky: příjemné vystupování a profesionální přístup k práci.

775066093 603927893

mailto:micro-sensor@micro-sensor.cz
http://www.micro-sensor.cz
mailto:sekretariat@micro-sensor.cz
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PODLAHÁØSTVÍ
VZORKOVÁ PRODEJNA

Provedení rozpoètu a možnost pokládky

Provozní doba:

Tel. 776 022 403, 776 698 744

Vinaøického nám. 209, Týn nad Vltavou

Nové zastoupení výrobcù autobaterií znaèek
AKUMA a BANNER v Bechyni

nabízí

Bìžné typy skladem, ostatní do 2 dnù.
Vše za výhodné ceny!

nebo na www.e-autobaterie.cz

BATERIE DO VŠECH TYPÙ
OSOBNÍCH A NÁKLADNÍCH VOZÙ

I ZEMÌDÌLSKÉ TECHNIKY.

Jsme Vám k dispozici NON STOP
na tel.:777 007 505


