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MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYŇSKÝB

PF 2022

ážení spoluobčané,V
končí rok, ve kterém byl opět jedním z hlavních témat 

covid-19, který čím dál tím víc vstupuje do našich životů, ale 
zároveň rozděluje naši společnost, zda a jaká se mají 
přijímat opatření, zdali se očkovat apod. Může se mnou 
někdo polemizovat, ale dle mého názoru je nutné, 
abychom se řídili názory odborníků, nechali se očkovat 
a  dodržovali zásady ke snížení šíření nákazy. Chráníte tím 
nejen sebe, ale i své rodiny.

Proto Vám všem přeji hlavně pevné zdraví, chraňte si ho. 
Přeji Vám také klidné a pohodové Vánoce, abyste je mohli 
strávit se svými přáteli a svými nejbližšími.

Pavel Houdek, starosta města

Foto: Milan Hořejší



+ PODPORA PROJEKTŮ 
MĚSTA Z DOTAČNÍCH 
PROGRAMŮ 
JIHOČESKÉHO KRAJE 
V ROCE 2021

Tak jako každý rok i v letošním roce 
město Bechyně využilo některé vyhlášené 
grantové programy Jihočeského kraje a 
podalo žádost o poskytnutí dotace. 

Jihočeský kraj pak následně poskytl 
dotaci na tyto projekty:

SDH Bechyně – nákup přileb HEROS 
TITAN FIRE – II. ETAPA

Účelová neinvestiční dotace byla poskyt-
nuta z dotačního programu „Neinvestiční 
dotace pro jednotky sborů dobrovolných ha-
sičů obcí Jihočeského kraje, první opatření, 
první podopatření“ ve výši 20.000,- Kč. 
Dotace byla využita na nákup 8 kusů přileb 
HEROS TITAN FIRE určené pro zásahovou 
j edno t ku  SDH Bechyně .  F i nančn í 
spoluúčast města činila 58.398,32 Kč.

SDH Bechyně – nákup lodního motoru 
Mercury F20 EH EFI

Účelová investiční dotace byla poskyt-
nuta z dotačního programu „Investiční 
dotace pro jednotky sborů dobrovolných 
hasičů obcí Jihočeského kraje, druhé 
opatření, čtvrté podopatření“ ve výši 
50.000,- Kč. Dotace byla využita na nákup 
lodního motoru Mercury F20 EH EFI, který 
bude sloužit zásahové jednotce SDH 
Bechyně. Finanční spoluúčast města činila 
43.400,00 Kč.

Michal Šonka, DiS., referent 
investičního odboru MěÚ Bechyně 

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA 
SBĚRNÉHO DVORA 
BECHYNĚ

Od 1. 1. 2022 se mění provozní doba 
sběrného dvora v Bechyni:

STŘEDA 12.00 – 17.00

PÁTEK 12.00 – 17.00

SOBOTA 8.00 – 12.00

UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA
PROSINEC 2021

Sběrný dvůr Bechyně bude naposledy 
v tomto roce otevřen ve středu 22. 12. 
2021. Od 24. 12. 2021 do 4. 1. 2022 bude 
Sběrný dvůr uzavřen. Opět bude pro 
občany Bechyně otevřeno ve středu 
5. 1. 2022.

+ VÝSADBA STROMŮ 
V BECHYNI

Na jaře 2021 se vedení Služeb města 
Bechyně, p.o. rozhodlo pro výsadbu nových 
stromů v Bechyni. K realizaci tohoto záměru 
nám napomohlo otevření Národního progra-
mu životního prostředí, výzva č. 4/2021, kdy 
maximální výše podpory byla 250 000,-Kč.

Usilovně s odborným dozorem z oboru 
zahradnictví jsme vytipovali čtyři lokality 
(Nový hřbitov, dvě lokality Na Libuši, sídl. 
Písecká) a začali zpracovávat projekt s kon-
krétní podobou výsadby, tak, aby plánovaná 
výsadba zapadla do vybraných lokalit. 
Celkem bylo naprojektováno 49 stromů. 

Dne 1. 10. 2021 byl oficiálně podán pro-
jekt, který byl ještě daného měsíce schválen 
a dostali jsme pomyslnou „zelenou“ pro 
zahájení výsadby. Poté na sebe činnost 
nenechala dlouho čekat. Ve středu 3. 11. 
2021 jsme obdrželi informaci o dodávce 
stromů a v pátek 5. 11. proběhlo odborné 
zaměření. Ihned v pondělí 8. 11. proběhly 
terénní výkopy, abychom společnými silami 

v úterý 9. 11. mohli zasadit co nejvíce 
stromů. Této nelehké úlohy se za odborného 
dozoru pracovníků Zahradnictví Nad řekou 
v  Týně nad Vltavou chopili všichni zaměst-
nanci Služeb města Bechyně, p.o., dále 
pracovníci Městského úřadu Bechyně 
a  pracovníci včetně vedení Kulturního stře-
diska města Bechyně. Díky velké pomoci se 
nám za dva dny podařilo vysadit všech 
49 stromů, včetně veškerých doplňkových 
prací a  úprav. Ve vysazovaných stromech 
jsou druhy jako jírovec, javor, dub, jabloň, 
muchovník, lípa, habr a třešeň.

Bc. Soňa Martanová

Projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015703 
VYTVOŘENÍ PODPŮRNÉHO SYSTÉMU PRO 
PEČUJÍCÍ OSOBY je spolufinancován 
Evropskou unií.

MILÍ PEČUJÍCÍ,
ZVEME VÁS I DALŠÍ ZÁJEMCE O TUTO PROBLEMATIKU 
NA SETKÁNÍ PRO PEČUJÍCÍ OSOBY
Pokládáte si otázky jako:
Můj blízký potřebuje péči, zvládnu to? 
Co vše obnáší péče doma?
Kdo mi pomůže, poradí?
Co budu dělat?

Přijďte na naše setkání pro pečující osoby. 
Věnovat se Vám bude sociální pracovnice a zdravotní sestra, které mají mnohaletou 
praxi v terénní péči o seniory a OZP.

Kdy?     6. 12. 2021 od 15.00
Kde?     Dům s pečovatelskou službou Bechyně – klubovna
Těšíme se na společné setkání!
info na www.appslunecnice.cz

+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 

 PROSINEC 2021
 90 let Langová Lydie
 89 let Haškovcová Marie
 88 let Holubová Božena
  Římanová Marie
 87 let Motyčková Marie
  Pollák Štefan
 86 let Neškodná Marie
 85 let Vystrčilová Ladislava
 84 let Jaroš Josef
  Škorecová Hana
  Zelenka Josef
 82 let Novotná Marie
 80 let Drdová Marie
 79 let Dyndová Marie
 77 let Šenfeld Jan
 76 let Hodová Miroslava

 LEDEN 2022
 97 let Kavanová Božena
 92 let MUDr. Trnková Olga
 91 let Koliha Miroslav
 88 let Mašková Jaroslava
  Zavadilová Božena
 87 let Dobiáš Jiří
 86 let Janáková Anežka
  Mikšovská Marie
 85 let Krejčová Kamila
 84 let Matějková Jarmila
  Nováková Milada
 83 let Kvarda Jan
  Lacinová Anna
 82 let Kmentová Jiřina
 81 let Tomek František
 79 let Baumgartner Jiří
  Ďurčeková Anežka
 75 let Válková Milena

Provozní doba MěÚ 
BECHYNĚ NA KONCI ROKU

27. 12. 7–11 12–17

27. 12. 7–11 12–17

28. 12.  7–11 12–15

30. 12. 7–11 12–15

29. 12. 7–11 12–17

31. 12. Zavřeno
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+ TOULAVA PODPOŘÍ 
DROBNÉ VÝROBCE 
ONLINE 
ADVENTNÍMI 
TRHY

Blíží se Vánoce a s nimi i adventní trhy. 
Pěkné věci, ale i zážitky od místních výrobců 
chce lidem nabídnout i turistická oblast 
Toulava. Proto se od začátku prosince 
budou konat online adventní trhy. Prostřed-
nictvím facebooku Toulavy, vždy představí-
me jednoho z výrobců a jeho zboží bude 
možné ihned koupit v eshopu na stránkách 
www.toulava.cz/eshop. 

Toulava tak chce podpořit své partnery 
z  řad výrobců, kteří mají značku Toulava-
regionální produkt. Patří sem třeba místní 
výrobci keramiky jako jsou Kabátovi 
z  Bechyně, nebo paní Kabíčková ze Sedlce-
Prčice, šperků, jako je paní Stoupová s nád-
hernými vinutými perlami ze Sedlčan, nebo 

přírodní kosmetiky jako je Smolenka z Bal-
kovy Lhoty. Připraveno bude i typické ad-
ventní a vánoční zboží – ručně vyráběné 
keramické adventní svícny, svíčky z pravého 
včelího vosku od paní Punčochářové z Mal-
šic, nebo kouzelní drátění andělíčci a svícny 
od Vlasty Bardové z Branic u Milevska.

„Nejsou to ale jen výrobci a řemeslníci. 
Rádi bychom dali lidem možnost podpořit po 
epidemii covidu i místní obyvatele, kteří se 
živí cestovním ruchem. A jak to lépe udělat, 
než dát svým příbuzným či známým poukáz-
ku na pobyt, nebo večeři v restauraci v na-
šem regionu. I tuto nabídku na našich trzích 
najdete,“ říká ředitelka turistické oblasti 
Toulava Štěpánka Barešová.

Turistická oblast Toulava vznikla právě 
proto, aby podporovala celý region od Tá-
bora a Bechyně až po Milevsko a Sedlčany - 
spolupráci v cestovním ruchu, regionálních 
výrobců, a také vytvářela nové příležitostí 
pro turisty a propagovala naši krásnou 
oblast. 

Jan Sochor
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+ KRÁTCE Z JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
10. 11. 2021

ź Schválena obecně závazná vyhláška 
č. 2/2021 o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství s účinností od 
1. ledna 2022.

Tato obecně závazná vyhláška nastavuje 
tzv. obecní systém odpadového hospodář-
ství tak, aby byl v souladu s novým zákonem 
o odpadech č. 541/2021 Sb. Touto vyhláš-
kou se zároveň zruší obecně závazná 
vyhláška č. 1/2015 o systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů z 18. února 
2015 a také obecně závazná vyhláška 
č. 4/2009 o stanovení systému komunitního 
kompostování a způsobu využití zeleného 
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně 
na území města Bechyně ze dne 1. červen-
ce 2009, protože záležitost komunitního 
kompostování je obsažena již v nové 
vyhlášce.

ź Schválena obecně závazná vyhláška 
č. 3/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství s účin-
ností od 1. ledna 2022.

Dnem 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový 
zákon o odpadech č. 541/2021 Sb. a v ná-
vaznosti na tento zákon nabyla účinnosti 
i  novela zákona o místních poplatcích. Z to-
hoto důvodu bylo třeba schválit i novou 
obecně závaznou vyhlášku o místním po-
platku za obecní systém odpadového hos-
podářství. Vzhledem k dramatickému nárůs-
tu nákladů na odpad muselo dojít k navýšení 
ročního poplatku na částku 800 Kč.

S ohledem na rozsah některých přijatých 
usnesení není možné všechna zveřejnit ve 
zpravodaji. Všechna usnesení zastupitel-
stva a jejich úplná znění jsou zveřejněna na 
úřední desce a na webu města Bechyně 
(www.mestobechyne.cz ), případně jsou 
k  nahlédnutí na MěÚ.

(fs) 

Před kinem byla odhalena busta Karla Kryla v rámci oslav 17. listopadu.

Z výzvy Národního programu životního prostředí bylo vysázeno 49 stromů 
v  lokalitách Nový hřbitov, Na Libuši a na sídl. Písecká.

Sídliště Obránců míru se dočkalo otevření nového parkoviště.
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+ VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ 
– ŠEDINŮV 
BECHYŇSKÝ  
MECHANICKÝ 
BETLÉM

Opět po roce začíná nejkrásnější období 
v roce, a to adventní doba, doba příprav, 
rozjímání a zamyšlení. Je to období, které 
předchází samotným vánočním svátkům – 
narození dítěte v prostém chlévě zahří-
vaného dechem oslíka a volka. Svatého 
dítěte, které svou prostotou a chudobou 
oblaží celý svět. A právě na tuto dobu 
adventu (adventních příprav) a vánočních 
svátků čeká lidstvo každý rok již 2021 let.

Vždy si rok co rok připomínáme narození 
a příchod na svět tohoto Božího dítěte 
obaleného do plenek a vloženého do 
jesliček. Tuto scenérii přibližují lidstvu již po 
mnoho staletí postavené betlémy (jesličky) 
všude kolem nás.

V tento čas mají řezbáři – betlémáři plné 
ruce příprav, aby vše bylo na Vánoční svátky 
připraveno tak, jak to má být již od prvních 
postavených jesliček roku 1223. I letos tomu 
nebude jinak. Naše rodinná řezbářská 
tradice je velice dlouhá a sahá do dávné 
historie. Trvá již několik generací, od dob 
monarchie Rakousko-Uherska, kdy vyřezá-
vali a sestavovali mí předci betlémy, lidem 
dobré vůle, na obdiv, jak v duchovním 
prostředí sakrálních staveb, tak i v domá-
cnostech prostých lidí. Pro tuto činnost 
řezbářské tvorby a posléze sestavování 
a  samotného stavění jesliček jsme byli vždy 
zapáleni. Toto nadšení z krásné a bohulibé 
činnosti přetrvává od dob mých předků 
rodiny Šedinových až do dnešní generace. 
Vždyť rozdávání radosti a nadšenosti, které 
jsou vidět z pohledů dětí a dospělých na 
naše díla, je pro nás vždy velkou odměnou, 
a  to po generace.

Můj děda byl velice pokorný a šikovný 
člověk. Pokora je jednou z vlastností, která je 
důležitá pro tvorbu těch krásných „svatých“ 
postav betlému. Betlémy, které prošly 
našima rukama v rodině Šedinových, jsou 

rozmístěny různě po celém světě. Jsou vy-
stavovány rok co rok v kostelích a domác-
nostech na Šumavě, v Rakousku, Německu 
atd.

I letos  bude naše rodina vystavovat 
betlémy z našeho ateliéru i z naší sbírky na 
obdiv široké veřejnosti.

 Již několik let tvoříme v naší dílně také 
Šedinův Bechyňský betlém, který ztvárňuje 
a představuje naše město, jako město 
krásné a historické plné tradic – jako tradice: 
kamnářství, keramiky a různých dalších 
řemesel, z ukázkou tvorby keramických 
výrobků a dalších prací. Samozřejmě se 
v  Bechyňském betlémě vyskytují i někteří 
bechyňští obyvatelé, kteří zde budou mít 
věčné žití. Celý betlém je živý organismus, 
neboť se stále vyvíjí po částech. Toto dílo je 
velice rozsáhlé a svou mechaničností 
pohybu velice náročné. Betlém je pohyblivý - 
jednotlivé figurky a části se pohybují, takže 
návštěvníci zde uvidí postavičky v činnosti, 
jak oživují celý betlém.

Již tradiční výstava 
BETLÉMY U ŠEDINŮ 

bude otevřena opět po roce v adventním 
čase a v době samotných Vánoc až do Tří 

králů nového roku 2022 
na adrese U Stadionu 356 v Bechyni 

v rodinné vilce. 

Přijďte se podívat a nahlédnout do jeslič-
kového království, potěšit svou duši a oči 
a  naladit se krásnou atmosférou Vánoc. 
Zvláště v dnešní době, kdy se na nás valí ze 
všech stran záporné věci. 

Rádi Vás uvítáme a provedeme betlémy 
a seznámíme Vás s historií betlémářství naší 
rodiny a stavěním jesliček v českých zemích. 
Těšíme se na setkání s Vámi.

Přejeme Vám hezké prožití vánočních 
svátků bez shonu a stresů, Boží požehnání 
a  hlavně hodně zdraví, které všichni moc 
potřebujeme, a do nového roku 2022 
úspěšné vykročení.

Za celou rodinu uměleckých řezbářů 
– betlémářů Šedinových

Libor Šedina

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ 
BOHOSLUŽBY 2021/22 

v kostele sv. Matěje 

24. 12. 22.00  Štědrý den

25. 12. 9.30  Slavnost narození Páně

26. 12. 9.30  Svátek sv. Rodiny

31. 12. 16.00  Sv. Silvestra

1. 1.  9.30  Slavnost Matky Boží
  Panny Marie

2. 1.  9.30  Slavnost zjevení Páně

+Milí čtenáři 
BECHYŇSKÉHO 
MĚSTSKÉHO 
ZPRAVODAJE, 
milí přátelé,

jestliže čtete tuto mou zdravici, znamená 
to jediné, opět se nezadržitelně blíží 
Vánoce. I letos budou v mnohém jiné než 
obvykle, ale jejich podstata se nikterak 
nemění. Tkví v lásce Boha k člověku: „V tom 
se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal 
na svět svého jediného Syna, abychom 
skrze něho měli život.“ (1. Janův 4,9) A Ježíš, 
byť přichází na tento svět jako malé dítě, 
přichází proto, aby nás obdaroval (ostatně 
proto si i my jako připomínku této události 
navzájem dáváme dárky).

Přináší nám především poselství naděje, 
kterou dnes potřebujeme víc než kdy jindy. 
Naděje, která není jen laciným optimismem, 
že všechno dobře dopadne, ale je to jistota, 
že všechno má smysl – bez ohledu na to, zda 
budou naplněny naše představy či přání. 
Přichází proto, aby nás dnes a denně na kaž-
dém kroku provázel našimi životy a pomáhal 
nám zvládat jeho případné úskalí, neboť jak 
známo, život mnohdy není zrovna peříčko. 
Přichází proto, abychom v něm nalezli pravý 
smysl života, abychom v něm spojili svůj čas 
s věčností.

A byla-li tu řeč o obdarování a dárcích, 
dovolte, abych tuto zdravici závěrem trochu 
odlehčil vtipem na toto téma: Dva mladíci se 
baví o tom, co dostali letos k Vánocům. „Pojď 
k oknu… vidíš to krásný, modrý BMW?“ 
„No, tak to je fakt hustý.“ „Tak přesně v tako-
vý barvě jsem letos dostal tepláky...“

Kdyby se vám snad o letošních Vánocích 
stalo něco podobného, nechť je vám útě-
chou vědomí, že „dárce je vždy mnohem 
cennější než jakýkoli udělený dar.“

Radostné a požehnané prožití vánočních 
svátků – všem těžkostem navzdory a v nad-
cházejícím roce jen vše dobré, hodně lásky, 
zdraví, štěstí a spokojenosti, jak v osobním, 
tak v profesním životě vám všem přeje 
a  srdečně vás zdraví 

P. Tomáš Hajda, 
administrátor farností Bechyně.

V neděli 5. prosince 2021 jsou všechny 
děti zvány na dětskou mši svatou do 
farního kostela sv. Matěje v Bechyni v 9.30 
s  Mikulášem.

V sobotu 4., 11. a 18. prosince 2021 jsou 
RORÁTY v 7.00 ve farním kostele sv. Matěje 
v Bechyni se zpěvem chrámového sboru. 
Všichni jste srdečně zváni.

RORÁTY (z latinského rorate „rosu 
dejte“) představují podobu ranní mariánské 
mše v době adventní.
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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ

MONS. 
VÁCLAV 
DVOŘÁK, 
100 LET OD 
NAROZENÍ 

(dozvuky loňského výročí 100 let 
skautingu v Bechyni)

V minulém čísle zpravodaje připojila svou 
vzpomínku na p. Václava Dvořáka, rodáka 
z  Bechyně, katolického kněze, skauta, atd., 
neteř Kateřina Němcová. V článku jsme ho 
mohli poznat více osobně, zároveň byly 
připojeny životní milníky jako např. totální 
nasazení v Linci, věznění v komunistických 
táborech, porevoluční působení v církvi, 
ocenění prezidentem republiky a další. 
Vzhledem k proběhlé loňské muzejní 
výstavě k 100 letům skautingu v Bechyni 
připojujeme u příležitosti prosincového 
výročí narození tohoto významného rodáka 
ještě podrobnější komentář z jeho působení 
jako skauta. 

Budu kněz pro skauty…
Václav Dvořák od deseti let působil 

v místním skautském oddílu. Ve čtrnácti 
letech se stal rádcem družiny a od svých 
šestnácti let vedl oddíl, dokázal organizovat 
celý letní tábor. Do blízkosti Bechyně tehdy 
jezdíval katolický skautský oddíl Legio 
Angelica a příklad jeho vedoucích, zejména 
benediktina Methoda Klementa ho vedl 

k  rozhodnutí stát se knězem. V roce 1938 
absolvoval lesní školu (pro budoucí vůdce 
oddílu) ve Staré Říši. Mezi přáteli, převážně 
studenty bohoslovectví, totálně nasazenými 
během druhé světové války v Linci, v továrně 
na výrobu tanků  (Václav Dvořák, Karel Fořt, 
Josef Šlechta a Jaroslav Šubrt) však vznika-
la idea Jihočeské lesní školy. V poválečném 
období se jim tuto školu podařilo založit 
a  zahájit v Černické oboře u Sudoměřic 
(v  Černicích a na Čertovně), a to v zásadě 
pod patronací Alfonse Paara, okresního 
velitele Junáka, majitele panství Bechyně, 
a  za velké pomoci rodiny Šlechtových (hajný 
v oboře). Vzpomeňme zde tajnou lesní 
primiční mši, (tří vedoucích, bohoslovců), 
která byla pro skauty sloužena v Černické 
oboře dne 5. července 1948, v období, kdy 
již byla organizace sledována komunisty, 
aby byla v roce 1950 definitivně ilegalizo-
vána. Na tuto mši se dle dochovaných 
vzpomínek scházeli skauti z  různých směrů 
tak, aby nevzbudili podezření. 
Kurzy Jihočeské lesní školy 
ovšem probíhaly i na jiných 
místech v kraji např. v Novo-
hradských horách, v blízkosti 
Českých Budějovic, na Šumavě 
a jinde. Zakladatelé vtiskli práci 
se skauty duchovní podtext, 
nikdy je však nenutili povinně se 
účastnit katolických obřadů 
apod. Po nucených odmlkách se 
V. D. pod přezdívkou Tinťa zno-
vu vracel na pomoc obnoveným 
skautům v 60. a 90. letech. 
Vedení Jihočeské lesní školy 
předal v  roce 1993 mladším, ale 

takřka až do posledního okamžiku byl 
aktivním oldskautem – členem jihočeské 
družiny Svojsíkova oddílu a duchovním 
rádcem bechyňských skautů. 

Blíže s historií Jihočeské lesní školy 
seznamuje kniha Ing. Josefa Šlechty 
Jihočeská lesní škola (České Budějovice 
1995). Se životem V. D. pak minule již 
zmíněná, působivá kniha rozhovorů s Ja-
nem Mazancem Čím to je, že jste tak klidný? 
(Kostelní Vydří 2008). 

Tento článek měl připomenout zároveň, 
že si v Bechyni vážíme významných rodáků 
a dalších osobností s Bechyní spjatých. 
Důkazem je v poslední době aktualizovaný 
projekt – osobnosti města, který najdete na 
oficiálním webu města Bechyně.
https://www.mestobechyne.cz/cs/mesto-
bechyne/osobnosti-mesta.html. 

JJ

Jihočeská lesní škola, V. D. s puškou

FOTOREPORTÁŽ Z PODZIMNÍCH AKCÍ KSMB
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+ ANDĚLSKÁ STEZKA

Městské informační centrum pro vás 
i  letos připravilo procházku přírodou ozvlášt-
něnou o několik hravých prvků. Letošní 
stezka je o andělech a ten zlatý vás bude po 
ní provázet. Start je před kulturním domem, 
kde najdete znova i mapu a instrukce 
uveřejněné zde. 

Od kulturního domu přejdete opatrně 
přes přechod, pokračujete vlevo a dále po 
chodníku směrem k mostu. Po pravé straně 
je zábradlí přerušené schody, po nich 
sejdete dolů a zahnete do tunelu. Pokraču-
jete parkem, kde vás čeká první zastavení. 
Dál vás povede stezka podél pole, která vás 
přivede na „panelku“. Když „panelka“ 
zahýbá k parkovišti, opusťte ji a jděte přes 

louku do remízky, kde narazíte na červené 
turistické značení. Podle něj sejdete k řece 
(tato část trasy je náročnější, tak opatrně) 
a  po červené turistické značce pokračujete 
po proudu řeky Lužnice zpět do města. Za 
loděnicí zapomeňte na turistické značení 
a  po silnici se vydejte nahoru do města. 
Ulice Lázeňská vás vyvede k hotelu Jupiter, 
kde se dáte doleva směrem na náměstí 
T. G. Masaryka. Cíl je u vánočního stromeč-
ku, kde odpočívá Ježíšek v náručí Marie. Na 
Andělskou stezku se můžete vydat v prů-
běhu celého adventu. V čase, který vám 
bude vyhovovat. Délka je cca 5 km a časová 
náročnost 1,5 hodiny.

PS: Bez dobrého obutí a nálady to 
nepůjde, 600 metrů vede pořádným te-
rénem, který není pro padavky. Tato část 
určitě není vhodná pro kočárky. 

joma

Městské informační centrum 
i Městské muzeum Bechyně 
má v prosinci otevřeno:

PO, ST  8–17 hodin 
ÚT, ČT, PÁ  8–16 hodin 

Od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2021
 ZAVŘENO!

ODLOŽ 
MOBIL 
V KNIHOVNĚ

Myslíme tím samozřejmě starý mobil, 
který už přestal plnit svou funkci a leží doma 
bez povšimnutí. Do akce jsme se poprvé 
zapojili v roce 2019 a nyní jsme byli opět 
spolu s dalšími aktivními knihovnami 
Jihočeského kraje osloveni, zda se znovu 
zúčastníme. Jedná se o projekt neziskové 
organizace ASEKOL, jehož smyslem je 
rozšíření povědomí o třídění vysloužilého 
drobného elektrozařízení.

Cílem kampaně je oslovit čtenáře všech 
věkových kategorií s osvětou o tom, že 
třídění drobného vysloužilého zařízení má 
opravdu smysl, co se následně děje s odev-
zdaným elektrozařízením a kde mohou 
vysloužilé elektro odevzdávat. Bližší infor-
mace na www.asekol.cz

Každý, kdo k nám do knihovny přinese od 
1. listopadu do 14. ledna nepoužívaný 
mobilní telefon a vyplní soutěžní kupon, 
bude automaticky zapojen do slosování. Tři 
výherci získají poukázku na nákup knih 
v  hodnotě 2000, 1000 a 500 Kč.

Vítězné knihovně připadne finanční 
příspěvek od společnosti ASEKOL ve výši 
15000 Kč.

Vysloužilé mobily přineste do sběrného 
boxu umístěného v knihovně na dobře vidi-
telném místě označeném logem kampaně. 
Pomůžete dobré věci!

Naposledy v letošním roce se v knihovně 
uvidíme v pátek 17. prosince a 4. ledna se 
budeme opět těšit na Vaši návštěvu. Myslete 
na to, že při prvním půjčování v novém roce 
musíte uhradit nový registrační poplatek, 
který zvyšujeme pro dospělé na 100 Kč a pro 
děti na 50 Kč za kalendářní rok.

Všem čtenářům a návštěvníkům naší 
knihovny přejeme příjemně prožité svátky 
vánoční a na viděnou v novém roce se těší 
vaše knihovnice! 

EH

KRABICE 
OD BOT 
– SBÍRÁME 
DÁRKY PRO 
DĚTI

Na  si můžete www.krabiceodbot.cz
stále vybrat dárek pro dítě a do 5. prosince 
2021 je přinést do Městského informačního 
centra. My si pak zahrajeme na Ježíška 
a  dárky rozvezeme. 

Děkujeme, že pomáháte. 

+ E-SHOP V MUZEU

V rámci vánočního shonu navštivte 
e-shop na webových stránkách Městského 
muzea. Udělejte radost svým blízkým 
knihami a brožurami o Bechyni. Zvláště 
pokud kdysi byli zaměstnaní v  Jitexu či 
v  Kerasu, pokud chodili do místního skauta, 
či pokud rádi podnikají procházky ať už po 
stopách zajímavé architektury či po stopách 
menších sakrálních památek. Zároveň 
v  galerii muzea můžete navštívit výstavu 
výtvarných děl místních autorů a i z ní si 
můžete odnést domů vyjma estetického 
zážitku nějaký dárek. I v prostorách infor-
mačního centra potkáte grafiky s bechyň-
skými motivy. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

JJ

KSMB nabízí pronájem 
2 

50 m nebytových prostor 
v KD Bechyně, U Nádraží 602

(1. patro nad knihovnou)

Bližší informace: tel. 606 911 007, 
e-mail reditel@kulturnidum.cz
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+ BECHYNĚ 
PRESS PHOTO

Ukázalo se, že vás fotografování baví, 
a  tak se nám sešla slušná řádka fotografií 
Bechyně a jejího okolí. Postupně je budeme 
zveřejňovat na Facebooku a nově založe-
ném Instagramu. 

Rozhodování bylo těžké, ale vítěz bohu-
žel může být jen jeden: v  kategorii „Město 
Bechyně“ zvítězila Milada Kropáčková 
a v kategorii „Příroda Bechyňska“ je vítězem 
Jiří Kolář.

 Gratulujeme a všem děkujeme. Bylo pro 
nás zajímavé vidět Bechyni vašima očima.

joma

Autoři výběru fotografií: Jan Smítka, Jana 
Motrincová, Jarmila Ducháčková, Jiří 
Kolář, Veronika Lozoviuková, Jaroslava 
Bínová, Milada Kropáčková.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

SO 4. 12.  PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 50 Kč
Pojďte s námi strávit příjemnou chvilku v adventním čase, 
zhlédnout vánoční loutkovou hru a zazpívat si společně. Dojděme 
spolu až do Betléma, kde králové a pastýř v dávné době vítali 
právě narozeného Ježíška. 
Hraje: Divadlo ToTeM

NE 5. 12.  II. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
  ADVENT NA ZÁMKU
17.00 hodin / Zámecký park
Program: 
17.00 hodin Otevření zámeckého areálu
18.00 hodin Andělé na chůdách 
  a divadelní představení Potkali se u Betléma
19.00 / 20.00 Uzavření areálu

ST 8. 12.  ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
18.00 hodin / Náměstí T. G. M.
I letos si společně zazpíváme: Nesem vám noviny, Narodil se 
Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné, neviňátko 
a  Pásli ovce Valaši. Zpívání zakončíme vánoční písničkou 
Vánoce, Vánoce přicházejí.

NE 12. 12. III. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
  ADVENT ZUŠ V. PICHLA
16.00 – 18.00 hodin
Adventní procházka s projekcemi, hudbou a světelnými 
instalacemi.

NE 19. 12.   IV. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
  TROUBENÍ Z VĚŽE
17.00 hodin / Náměstí T. G. M.
Tradičně v podání Swingband Tábor.

SO 22. 1. RONJA DCERA LOUPEŽNÍKA
10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 50 Kč
„Svět byl takový, až člověk ztrácel dech. Teprve když viděla, jak je 
tmavý a jak šumí stromy, pochopila, co les je, a tiše se zasmála, 
jenom tak, z radosti, že řeky a lesy prostě jsou.“ Pohádka podle 
předlohy od Astrid Lindgrenové s ekologickým přesahem 
zasazená do prostředí lesa a odpadků v něm. 
Hraje: Divadlo Kaká

PŘIPRAVUJEME

PÁ 4. 2. – NE 6. 2.  PERLENÍ
Prostory KD 
XXVIII. ročník celostátní přehlídky klasické amatérské divadelní 
tvorby, která se nese v duchu „Za málo peněz hodně muziky“.
Podrobný program na plakátech.

PÁ 11. 2. TANEČNÍ PRO VŠECHNY
19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 400 Kč pár / lekce
Opět chystáme taneční kurzy pro všechny, pod vedením manželů 
Bolkových z Milevska. Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci 
se bude hradit každá lekce jednotlivě, je ovšem žádoucí 
absolvovat celý kurz. Hlaste se už nyní v kanceláři KD, na email 
program@kulturnidum.cz a na telefon 776 381 203.

ÚT 26. 4.  PARTIČKA NA VZDUCHU
20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 550 Kč
Skvělá improvizační show, tak jak ji všichni známe. Michal 
Suchánek, Richard Genzer, Michal Novotný, Jakub Kohák, 
hudebník Marián Čurko a moderátor Luděk Staněk vás vždy 
všechny rozesmějí. 
To je opět jistota perfektní a originální zábavy. 
V předprodeji na www.ticketstream.cz

DLOUHODOBÉ AKCE

KOSTEL SV. MICHAELA
ADVENT V MICHAELOVI
 5. 12. 14.00–15.00
 12.12. 14.00–15.00
 19.12. 14.00–15.00
 24. 12. 14.00–15.00 a 21.00–22.30
 25. 12. 14.00–15.00
 26. 12. 14.00–15.00
Ke zhlédnutí bude Betlém řezbáře Václava Vrány z Chotovin.

KNIHOVNA
ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ
Jihočeský kraj 2021
Osvětová kampaň na podporu třídění vysloužilého drobného 
elektrozařízení – mobilních telefonů pro společnost ASEKOL 
zajišťující sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotře-
bičů včetně financování celého systému.

RC HROŠÍK
PRAVIDELNÉ HERNY
Pondělky  15.00 – 17.00 hodin
Středy    9.00 – 11.00 hodin 
Jednotlivé vstupné 15 Kč, zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 
vstupů.

PROSINEC 2021

 2    22PF

Mílí čtenáři Městského zpravodaje,
přejeme Vám krásné a klidné prožití svátků vánočních a do 
roku 2022 vše dobré.
Dovolte mi také poděkovat Všem, kteří nám pomohli při 
organizaci kulturního dění v roce 2021.

Za Kulturní středisko města Bechyně
Mgr. Štěpán Ondřich
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KINO BECHYNĚ 
 www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně
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1. STŘEDA VE 20.00

HLAS LÁSKY
Drama / Životopisný / Hudební – Kanada, Francie
Filmová fikce volně inspirována životem pěvecké 

superhvězdy Céline Dion.
128 min, české titulky, mládeži přístupný, 100 Kč

2. ČTVRTEK VE 20.00

RESIDENT EVIL: RACCOON CITY
Akční / Horor / Sci-Fi / Mysteriózní – USA, Německo

Další pokračování kultovní série.
107 min, české titulky, přístupný od 12 let, 130 Kč

3. PÁTEK V 17.00

O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY
Animovaný / Pohádka – ČR

Animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to 
nejlepší z české animace a tradičních příběhů a tradic.

63 minut, mládeži přístupný, 100 Kč

8. STŘEDA VE 20.00

TADY HLÍDÁME MY
Rodinný / Komedie – ČR

Rodinná komedie o psí lásce, která léčí.
96 min, mládeži přístupný, 120 Kč

9. ČTVRTEK VE 20.00

WEST SIDE STORY
Romantický / Muzikál – USA

Klasický příběh o rivalitě dvou pouličních gangů a romantické 
lásce dvou mladých lidí v prostředí New York City roku 1957. 

Režie: Steven Spielberg
156 min, české titulky, mládeži přístupný, 130 Kč

10. PÁTEK V 17.00
15. STŘEDA VE 20.00

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka – ČR

Volné pokračování úspěšné stejnojmenné televizní pohádky.
100 min, mládeži přístupný, 140 Kč

16. ČTVRTEK VE 20.00

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Komedie – ČR, SR

Dobří známí mohou být pro nás i naprostými cizinci.
95 min, přístupný od 12 let, 140 Kč

17. PÁTEK V 17.00

DRAČÍ PRINCEZNA
Fantasy / Rodinný – NO, NL, ČR

Jsou Vánoce a ve městě se objevil vystrašený dráček, který 
sem zabloudil.

85 min, český dabing, mládeži přístupný, 120 Kč

17. PÁTEK VE 20.00

SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi – USA

Poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana 
a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svůj běžný život od 

riskantního života superhrdiny.
149 min, český dabing, mládeži přístupný, 120 Kč

Program na leden uveřejníme na plakátech, webových 
stránkách a FB profilu. Obsah se může průběžně měnit 

podle stávající pandemické situace. 
Sledujte proto aktuální dění.

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Čtvrtky  / 9.30–10.00 děti 0,5–1rok /
 / 10.00–10.45 děti 1–3 roky / 
RC Hrošík / Vstupné 15 Kč (100 Kč / 10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
Čtvrtky /16.00 hodin / Klubovna KD
Kroužek „Angličtina hrou“ pro školkové děti ve věku 3-7 let. 
Bližší informace Lenka Táchová e-mail: 
tachova.lenka@gmail.com, popřípadě tel. 605 111 802

VÝSTAVY 
GALERIE 2+1

FRAGMENTY – Vladimír Nosek 
Výstava potrvá do 31. prosince.

GALERIE MĚSTSKÉHO MUZEA

BECHYNÍ CHYCENI 
–Výstava děl bechyňských výtvarníků
Vlasta Sušerová, Jaroslava Jedličková, Hana Benešová, Simona 
Churanová, Ivana Vernerová, Kipy Průchová, Oldřich Kaňák, 
Tomáš Pitlík. 
Prodejní výstava v galerii muzea bude zahájena 3. 12. bez 
vernisáže, ovšem je možné ji tento den (od 9 do 16 hod) navštívit 
zdarma. Pokud by bylo muzeum pro návštěvníky v době konání 
výstavy z epidemiologických důvodů uzavřeno, budeme tuto akci 
prezentovat virtuálně na stránkách muzea. 
Výstava potrvá do 11. 3. 2022. Vstupné 50 a 40 Kč společně se 
vstupem do stálé expozice.

AJG

ČERNOBÍLÉ: NIC NENÍ A PŘITOM JE 
„Nedívej se na svět černobíle.“ Jsou to ale právě ty nejjednodušší 
premisy, které často podněcují k rozsáhlému dialogu a inspirují ty 
nejhlubší pohnutky lidského vnímání. A právě tato dualita je naším 
výchozím bodem pro pokračující prezentaci bohatých keramic-
kých sbírek Alšovy jihočeské galerie v Bechyni.

MIMO KRUH 

– Mezinárodní sympozium keramiky – XXIX. roč.
Výstavy v AJG potrvají do 10. ledna 2022.

POHYBOVÉ AKTIVITY

PILATES
Pondělky / 18.00–19.00 h / RC Hrošík / Lekce 90 Kč
Cvičební program pro hluboké svaly centra těla.

INTERVALOVÝ TRÉNINK
Pondělky / 19.00–20.00 h / RC Hrošík / Lekce 90 Kč
Intenzivní posilovací trénink. Při lekci využíváme posilovací a ba-
lanční pomůcky (TRX, BOSU, činky, medicinbaly).

DYNAMIC YOGA
Středy / 19.00–20.00 h / RC Hrošík / 
Lekce 90 Kč
Harmonizace pohybového systému, uvolnění zatuhlých svalů a 
kloubů, snížení stresu a psychického napětí.

BOSU CARDIO
Čtvrtky / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 90 Kč
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo.

Hlaste se předem na tel. 721 111 541 nebo přes FB Cvičení 
s  Romčou Bechyně. Podmínkou je minim. 6 přihlášených. 
Permanentka 10 lekcí, platnost 3 měsíce 800 Kč.
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ZE ŠKOL

+ DEN STROMŮ

I stromy mají svůj svátek, a to 20. října. 
A  oslava proběhla i na naší škole. Žáci 6.A, 
6.B se v rámci projektu DEN STROMŮ 
seznámili s významem stromů a hlavně za 
odborné účasti pana učitele Čábely vysadili 
na školní zahradě dva ovocné stromky. 
Součástí projektu byla i fotografická soutěž 
o  nejhezčí fotografii stromu. 

V. Borysová

PROJEKT „JSEM 
LASKAVEC“ – 7.A, 8.A, 8.B

Tento rok jsme se se třemi třídami zapojili 
do projektu laskavost.cz., jehož cílem je 
vykonat jakýkoli dobrý skutek. Motto této 
iniciativy Nadace Karla Janečka totiž zní: 
Svět je hezčí, když si lidé pomáhají. Každá 
ze tříd si vybrala jinou podobu „laskavosti“, 
se kterou se tohoto projektu zúčastnila.  

7.A se rozhodla, že zorganizuje Hallo-
weenskou párty pro děti z 1.stupně. Připravili 
si pro ně zábavné soutěže, např. létání na 
koštěti, hledání pavouků, lovení duchů, pře-
sun mrtvoly, kroužkování klobouků a další. 
Nejoblíbenějším stanovištěm ovšem bylo 
Malování ksichtíků, kde se děti postupně 
měnily v kostlivce, zombíky, dýničky a další 
strašidelné postavy. Došlo také na tanec 
a  volbu nejkrásnější masky. Díky rodičům 
a  spolužákům z vyšších ročníků měly všech-
ny příšerky i bohaté halloweenské občer-
stvení a drobné cukrovinky. 

8.A si jako cíl své laskavosti zvolila MŠ 
Jahůdka. Osmáci přiložili ruku k dílu a po-
mohli s údržbou zahrady – shrabali a napyt-
lovali listí a natřeli kolostavy. Paní ředitelka 
jim zase na oplátku splnila jejich jediné přání 
a k svačině tak dostali „školkovou“ rybičko-
vou pomazánku.

8.B požádala o pomoc se svou laskavostí 
všechny své spolužáky. Rozhodla se totiž 
uspořádat sbírku pro Útulek zvířat v Táboře. 
Díky podpoře ze strany rodičů, učitelů i ne-

pedagogických zaměstnanců školy, se 
podařilo nashromáždit plno dobrot, vitamínů 
a hraček pro kočičky a pejsky bez domova. 
Děti z 8.B pak vše osobně předaly přímo 
v  útulku a také se měly možnost seznámit 
s  těmi, kterým se rozhodly pomoci. 

Všichni se svých úkolů zhostili se ctí 
a  dokázali, že mají srdce na pravém místě 
a  za to jim náleží velké poděkování. To ale 
patří nejen jim, ale také všem rodičům, 
kolegům, kolegyním a panu řediteli. Ti všich-
ni přispěli k tomu, že se dětem podařilo splnit 
vše, k čemu se zavázaly, a plným právem se 
tak mohou označit za skutečné LASKAVCE.

Markéta Kodadová 

Vítězná fotografie Nely Voběrkové z 6. B
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ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

V minulém měsíci děti 
z MŠ Jahůdka zhlédly 
pohádky „Tajemství stro-
mu“a „Naši kamarádi 

zvířátka“, a to ve sférickém kině, jež do naší 
MŠ přijelo již po několikáté. Dále proběhlo 
vánoční fotografování. 

V prosinci se můžeme těšit na výstavu 
andílků, které podobně jako Podzimníčky 
vyrobí děti se svými rodiči a následně si jimi 
vyzdobíme prostory MŠ. 

I letos za námi přijdou čerti, anděl a Miku-
láš z řad zaměstnanců MŠ a rozdají dětem 
mikulášskou nadílku. Vánoční besídky se 
pro rodiče vzhledem k epidemiologické 
situaci konat nebudou.

Přejeme všem krásné prožití svátků 
vánočních a mnoho úspěchů v novém roce 
2022. 

Š.K. 

+MALÉ OHLÉDNUTÍ 
ZA PODZIMNÍMI DNY 
NA SUPŠ BECHYNĚ

Nový školní rok jsme zahájili krásnou 
zářijovou výstavou v Galerii M v Milevsku, 
kde byly k vidění práce maturitní i klauzurní 
od studentů i několika pedagogů.

Během měsíce října a listopadu jsme 
uspořádali dva dny otevřených dveří pro 
zájemce o studium na naší škole a následné 
přípravné kurzy. Účast byla značná, školu 
navštívilo na sto žáků základních škol z de-
vátých a osmých tříd.

Po dvou letech se nám opět podařilo 
zrealizovat Výtvarný krajinářský kurz – 
Plenér pro třetí ročníky všech oborů, tento-
krát v Brlohu. Obec Brloh se nachází v Chrá-
něné krajinné oblasti Blanský les a je to 
ideální místo pro kresbu krajiny. Ačkoli 
počasí bylo už sychravé, výstupy jsou velmi 
poutavé, osobité.

V říjnu se několik tříd se svými třídními 
učiteli vydalo do Prahy na vyhlášený Design-
blok. A tentokrát i s možností účasti na 
zajímavých workshopech na UMPRUM. Jak 
inspirativní vyzkoušet si vlastní animaci…

Tento malý výčet uzavřeme opět návra-
tem ke kulturním zážitkům. Po dvou letech 
se vracíme k pravidelným studentským 
návštěvám večerních představení v Divadle 
Oskara Nedbala v Táboře.

Všechny akce se nám podařilo zrealizo-
vat za dodržení všech aktuálních pravidel 
a  věříme, že takto budeme „školou“ žít 
i  nadále.

Poděkování patří všem pedagogům 
i  žákům, kteří se na těchto akcích podíleli.

JB+LK

rásné a klidné prožití vánočních svátkůKa v novém roce 2022 pak hlavně hodně zdraví, 
pohodu a klid Vám přejí 

zaměstnanci Základní školy 
Františka Křižíka Bechyně.

Ráda bych poděkovala všem žákům druhého stupně za to, že se o pracovních činnostech 
opravdu činili a uklidili okolí naší školy. Velké dík patří i za spolupráci pracovníkům technic-
kých služeb města Bechyně, kteří vždy ochotně pomohli a přistavili kontejner na listí a trávu.

Mgr. Jitka Radvanová

PODZIMNÍ ÚKLID+
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www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

Přednášky (2. patro LD Olga)

Tento program je zdarma:

 1. 12. Nostalgická Bechyně 10.00

 1. 12. Předvánoční tvoření 14.30

 2. 12. Tradice a zvyky na Blatech 10.00

 2. 12. Léčíme přírodou, 
  rašelina a Karitol 15.00

 3. 12. Vánoční koledy s obrázky 
  Josefa Lady 10.00

 3. 12. Osteoporoza 14.30

 6. 12. Historky a anekdoty 
  – Vladimír Menšík 10.00

 6. 12. Do dlouhověkosti ve zdraví 15.00

 6. 12. Filmový večer 19.00

 7. 12. Písničky ze Semaforu, 
  Jiří Suchý 10.00

 7. 12. Problematika dol. končetin 14.30

 8. 12. Jižní Čechy – vodní země 10.00

 8. 12. Tibet – střecha Evropy, 
  cestopis 15.00

 9. 12. Bechyně a český vynálezce 
  Ing. F. Křižík 10.00

 10. 12. Humor – Jiřina Bohdalová, 
  Josef Dvořák 15.00

 13. 12. Stavba „Bechyňské duhy“ 10.00

 13. 12. Pránájáma – vědomé dýchání 15.00

 13. 12. Jóga prstů 19.00

 14. 12. Nejkrásnější světové melodie, 
  A. Rieu 10.00

 14. 12. Léčíme přírodou, rašelinou 
  a karitolem 15.00

 15. 12. Folklorika, rybáři, jejich zvyky 
  a písně 10.00

 15. 12. Vánoční tvoření na památku 14.30

 16. 12. Máme rádi dechovku 10.00

 17. 12. Lázeňský speciál 15.00

 17. 12. Škola zad 14.30

 20. 12. Vánoční rozjímání 10.00

ROK 2022 – GALERIE ZÁLIV LÁZNĚ 
BECHYNĚ PLNÁ PŘEKVAPENÍ

V roce 2022, pokud nezpřetrhá plány koronavir, nás čeká pět 
vernisáží výstav a třikrát zpožděný křest publikací vázaných 
k  výstavám. A knížky doprovodí slova známých osobností, jako třeba 
režisér Zdeněk Troška. Záměr, že dvě knížky budou v Bechyni letos 
jako dárek pod strome-
ček, se zcela zhroutil 
kvůli pandemii. 

Jen pro zajímavost, 
Galerii Záliv navštívilo v roce 2021 víc jak 
12.000 hostů a mezi nimi našlo svůj nový 
domov padesát dva obrazů od čtyř autorů. 
Přes mnohé nástrahy a překážky se dařilo 
i  Obrazárně Špejchar Želeč, i ta chystá pro 
příští rok rozsáhlé expozice pro své návštěv-
níky. Kdo ji ještě nezná, rád ji pozná.

Osvětáři jihu přejí všem svým příznivcům 
vlídné Vánoce a klidný příští rok.

Pavel Šmidrkal

PROGRAM PROSINEC

Taneční večery sál:
19.30–23.00 hod. Vstupné 50 Kč

  3. 12. pátek Capella /Mikulášská/
 10. 12. pátek Capella
 12. 12. neděle Kytarový koncert
   Konzervatoř Č. B.
 17. 12. pátek Inych
 21. 12. úterý Salónní orchestr 
   H. Hýnové 
   ve stylu André Rieu
 23. 12. čtvrtek Citerový koncert 
   Jiří Klimeš

 Před Vánocemi vystoupí se svým progra-
mem děti z MŠ Jahůdka v Bechyni a pě-
vecký sbor ZUŠ Václava Pichla v Bechyni

 20. 12. Koření pro zdraví, 
  dříve než léky 15.00

 20. 12. Indií křížem krážem + film 19.00

 21. 12. Nejhezčí české „Vánoční 
  koledy“ 10.00

 22. 12. Rybova mše vánoční 
  U Salvátora 10.00

 22. 12. Vánoční zvyky 15.00

 23. 12. Bechyně a lázeňství 10.00

 23. 12. Tři oříšky pro Popelku 
  – film 15.00

 24. 12. Princezna ze mlejna 
  – film 15.00

 26. 12. Ke zdraví přírodní cestou 15.00

 26. 12. Vánoční melodie 
  – André Rieu 19.00

 27. 12. Zajímavá místa v okolí 
  Bechyně 10.00

 27. 12. Ájurvéda, indická přírodní
  medicína 15.00

 27. 12. Akupresura s Indem 
  PhDr. Sandhu CSc. 19.00

 28. 12. Zlatovláska – film 10.00

 28. 12. Léčíme přírodou 
  – rašelina a Karitol 15.00

 29. 12. Hudební dopoledne, 
  60.–70. léta 10.00

 29. 12. Jóga mysli – vizualizace 15.00

 30. 12. Humor – Milan Pitkin, 
  Felix Holzmann 10.00

 31. 12. Popelka 
  – muzikál natočený  r. 1969 15.00

Všechny aktivity se budou přizpůsobovat 
aktuální pandemické situaci, sledujte proto 
webové stránky lázní.

Těšíme se na vás
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SPORT & ZÁJMOVÁ ČINNOST
+ HANAKAI z. s.

Bechyňští karatisté Martin a Tomáš 
Hánovi se ve dnech 28.–31. 10. 2021 
zúčastnili prestižního turnaje JKA England 
Open Championship ve městě Crawley. 
Celkem se turnaje, který je otevřeným 
mistrovstvím Anglie, zúčastnilo přes 400 
soutěžících z mnoha klubů JKA England 
a  Skotska, společně se státní reprezentací 
Německa, Malty a České republiky. Tomáš 
i  Martin nastoupili v soutěži kata mužů 
a s přehledem přešli přes eliminační kola.

Již v TOP 8 se oběma bratrům dařilo 
a  postoupili do finálové TOP 4. Tomáš tak se 
svou kata Enpi postupoval z průběžného 
prvního místa a Martin díky kata Bassai-dai 
z  místa druhého. Ve finále nastupoval jako 
první domácí soutěžící, po něm reprezen-
tant Malty, následoval Martin s kata Enpi, 
s  níž překonal domácího borce, ale měl 
shodný součet bodů se závodníkem z Malty. 
Výsledek byl nakonec určen nejvyšší znám-
kou a Martin se posunul před oba soupeře. 
Jako poslední nastoupil Tomáš. Zacvičil 
nejobtížnější sestavu kata Unsu, kterou 
rozhodčí ohodnotili nejvyššími známkami 
a  Tomáš zcela zaslouženě zvítězil.

Poté následovala soutěž kumite muži. 
Kumite je Martinova parketa. Zde v několika  
eliminačních kolech ukázal rozhodné vítěz-
ství a směřoval polem závodníků až k bra-
nám finále. Bohužel si však v předposledním 
zápase přivodil zranění lýtkového svalu. 
Zvládl ještě jeden zápas, ale stupňující 

bolest mu nedovolila pokračovat do finále, 
odstoupil ze zápasu a obsadil konečné 
3. místo. Zranění Martinovi nedovolilo ani 
následnou účast na mistrovství ČR.

Hanakai z. s.

My, LAUFEN CZ BECHYNĚ, výrobce sanitární keramiky,
jsme připraveni přivítat v našich řadách:

VÝROBNÍ DĚLNÍKY
ELEKTRIKÁŘE

VÝDĚLEK AŽ 38 000,- KČ MĚSÍČNĚ

Požadujeme
= = = = výuční list  fyzická zdatnost  manuální zručnost  dobrý zdravotní stav
= = motivaci k dlouhodobé spolupráci  zodpovědný přístup k práci

Nabízíme
= = stabilní práci ve výrobě v nepřetržitém provozu  možnost zajistit ubytování 
= = = = závodní stravování ve všech směnách  masáže  rehabilitace  pět týdnů 

= = =dovolené  příspěvek na dovolenou  penzijní připojištění  životní pojištění
= prodej zboží za zaměstnanecké ceny a další zaměstnanecké výhody

Bližší informace
https://www.jika.cz/nase-spolecnost/o-nas/kariera
LAUFEN CZ s.r.o., provozovna Bechyně
Ivana Vachtová, Na Libuši 717, 391 65 Bechyně
nebo na ivana.vachtova@cz.laufen.com nebo zavolejte na 381 400 212

MÍSTNÍ ORGANIZACE 
TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 

přeje všem svým členům a seniorům 
v Bechyni příjemné prožití vánočních 

svátků a hodně zdraví do nového roku.

S ohledem na stávající situaci 
se i letošní ročník výstavy
„Betlémy ve stodůlce“

překládá na příští rok.

Děkujeme za pochopení

NOVÝ START

POMOC 
NEZAMĚSTNANÝM 

OSOBÁM 
K BEZPROBLÉMOVÉMU 

NÁVRATU NA PRACOVNÍ TRH 

Služby našeho poradenství 
jsou vám k dispozici stále 

zcela BEZPLATNĚ

každé pondělí a středu 
od 8 do16 hod. 

Psychologické poradenství 
s PhDr. Jaromírem Matouškem 
v pátek 3. 12. 2021

Na všechny typy poradenství je nutné 
se objednat předem 
na tel.: 723 407 029
Prostory poradny se nacházejí 
v 1. patře hotelu U Draka. 

Těšíme se na váš zájem.

Centrum mladé rodiny Milísek 

ážení a milí čtenáři,V
ani v nejčernějších snech jsem loni 

nevěřila, že budu psát vánoční komentář 
pod tíhou podobné situace, jakou jsme tu 
měli před rokem. Něco se přece jen za tu 
dobu změnilo. Máme v rukou víc nástrojů 
k tomu, aby se náš život mohl ubírat 
normálnějším směrem. Když jsme je 
neměli, tak jsme je vzývali a věřili v lepší 
budoucí. Něco se ovšem zvrtlo a někteří 
místo spásy hledají všude kolem sebe 
důvody, proč nedůvěřovat.

Ať už k nim patříte či nikoliv, prosím, 
buďte k sobě i okolí ohleduplní, opatrujte 
se a pečujte o vztahy mezi lidmi. Je to 
největší bohatství, co máme. Nedejte si 
ho vzít.

Krásné Vánoce a ať se všichni sejde-
me v příštím roce ve zdraví.

Za redakci Marie Jahnová

Městský zpravodaj Bechyně /PROSINEC 2021/LEDEN 2022 13



+ NOVÁ KLUBOVNA 
SKAUTŮ

Ve středu 20. 10. se sešli činovníci 
bechyňského střediska skautů se zástupci 
města, kdy jim byla oficiálně předána klubov-
na k užívání, pro činnost dětí a mládeže.

Za městské zastupitelstvo přišli starosta, 
pan Ing. Pavel Houdek, místostarosta Ing. 
Jiří Rejlek, vedoucí investičního odboru paní 
Kateřina Brožová a referent odboru investic 
Petr Chaloupek.

Převzetí klubovny se účastnili, vedoucí 
střediska, bratr Jan Valenta, sestra Jana 
Vrůblová, Jiří Novotný, Václav Filipi, Jan 
Procházka a Karel Sládek.

Představitele města jsme seznámili 
s činností současných skautů, uvedli plány 
na využití klubovny, jak pro práci družin, tak 
i  místo pro společná setkání se skauty 
z  jiných středisek.

Místní skauti děkují zástupcům města za 
střechu nad hlavou. Nyní můžeme do 
skautského světa uvést svou adresu:
Bechyně, klubovna vedle Rubínu.

Děkujeme, 
VaFi
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PRODEJ HUTNÍHO, SPOJOVACÍHO,
A ŽELEZÁŘSKÉHO MATERIÁLU

MARTIN NOVOTNÝ–HANZAL, NEDVĚDICE 1, 392 01 SOBĚSLAV
+420 607 251 503, HUTNIMATERIAL.NOVOTNY@SEZNAM.CZ

15 KM OD BECHYNĚ SMĚR SOBĚSLAV

ŠROUBY, VRUTY, OCHRANNÝ MATERIÁL, ROXORY, KARI SÍTĚ, 
TRUBKY, JEKLY, PÁSOVINY, ČTYŘHRANY, KULATINA, TRAVERZY, 

PLECHY, U PROFILY, PLETIVO A JINÉ...

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Služby města Bechyně, p.o. nabízejí volné 

pracovní místo ŘIDIČ / KA sk. B. 
Náplň práce: řízení vozidel (MAGMA 
MULTICAR, GAZ, PIAGGIO), obsluha 
pracovních strojů, údržba veřejné zeleně, 
úklid komunikací, chodníků v letním a zim-
ním období, zimní pohotovost (Po–Ne). 
Výhodou: svářečský průkaz, strojní průkaz 
pro čelní nakladač nebo vysokozdvižný 
vozík, zkušenosti s křovinořezem a moto-
rovou pilou. 
Nástupní plat: 20.500,- Kč hrubého, 
25  dnů dovolené, stravenky.
Nástup:  dle dohody. 
Bližší informace u ředitele organizace na 
tel. čísle 734 278 890.

DAVID SLAVÍK
slavik@topitlevne.cz
605 393 325

www.topitelevne.cz

n tepelná čerpadla
n klimatizace
n plynové kotle

n vodoinstalace
n plyn
n topení

n kanalizace
n zemní práce
n solární kolektory

Koupím zemědělskou půdu, pole, 
louku v katastru obce Radětice, Opa-
řany, Haškovcova Lhota, Senožaty. 
Začínám hospodařit a respektuji 
cenu. 737 968 673

Klub českých turistů Bechyně 
a Asociace sportu pro všechny 

si vás dovoluje pozvat na novoroční 
odpolední turistický výšlap 

NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK
Termín: 1. 1. 2022

Sraz účastníků ve 13.00 hodin 
před hotelem „U Draka“ 

(křižovatka Libušiny a Písecké ulice)
 

Pro účastníky jsou připraveny dvě trasy 
v délce cca 6 a 15 km.

Akce je spojená s veřejnou sbírkou na podporu 
aktivit pro zdravotně postižené občany.

Hodně zdraví a pohybu na čerstvém vzduchu 
v nastávajícím roce přeje

Petr Chaloupek 
za Klub českých turistů 

a Jitka Vodinská
za Asociaci sportu pro všechny
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www.persaltus.cz

+420  605  512 451 

LEVNÉ 
PALIVOVÉ DŘÍVÍ 

 
690 Kč/prm

bříza   
 1040 Kč/prm

dub
    

1090 Kč/prm 

borovice, smrk

osika 690 Kč/prm

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

druh dřeva     neš�pané (2m)    š�pané (33cm)

980 Kč/sprm

1270 Kč/sprm  

 1320 Kč/sprm

 

palivové dřevo (cena bez 15 % DPH): 
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BECHYNĚ – Pracovní oděvy
u autobus. nádr., tel: 602 659 011

TÁBOR – A. Berka 

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

PÉŘOVÉ 
VÝROBKY

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

 

 

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

ELEKTRIKÁŘ
n silnoproud, slaboproud
n zajištění revize

mobil: 606 186 238
www.bemont.flazio.com


