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ECHYŇSKÝ
PROSINEC 2015

+ Životní jubilea 
prosinec 2015
93 let Lála Ladislav
90 let Staňková Marie
88 let Hladká Jiřina
87 let Vozábal Jaroslav
85 let Bočková Marie
84 let Langová Lydie
83 let Haškovcová Marie

Šutka Ernest
82 let Římanová Marie
81 let Motyčková Marie

Pollák Štefan
Tupý Jindřich

80 let Neškodná Marie
78 let Jaroš Josef

Zelenka Josef
76 let Bínová Milada

Fáberová Marie
Novotná Marie
Petrásek Drahoslav
Štojdlová Marie

75 let Vithová Zdeňka

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
B

Z obsahu:
Z jednání zastupitelstva 2
Kulturní kalendář 6
Platnost parkovacích karet 9
Celostátní točířská soutěž 12

Příspěvky do lednového vydání 
posílejte nejpozději 13. prosince!!! 
na propagace@kulturnidum.cz

„BETLÉMY VE STODŮLCE“
Dovolujeme si Vás pozvat na jubilejní výstavy20. ročník 

Hvožďany č.p. 2, Bechyně

Slavnostní vernisáž  proběhne 12. 12. 2015 od 10 hodin

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2016
přeje rodina Pokorných.www.betlemyvestodulce.unas.cz

ážení spoluobčané,V
opět zde máme poslední měsíc v roce, kdy se všichni, děti i dospělí, těšíme na 

vánoční svátky a příchod nového roku a kdy si vzájemně říkáme „Jak ten čas letí“.
Je to období, kdy se každoročně zamýšlíme nad tím, koho a jakým dárkem 

obdarujeme. Jde o projev naší přízně, úcty a lásky. Zamýšlíme se nad tím, co se nám 
letos povedlo a naopak co se nám nepodařilo a co očekáváme od roku příštího.

Je na nás, jak toto období prožijeme, zda se necháme vtáhnout do nákupní 
a úklidové horečky a nebo se v klidu a pohodě připravíme na tyto krásné dny.

Dovolte mi proto, abych Vám jménem města Bechyně i jménem svým popřál, ať ty 
letošní Vánoce jsou šťastné a spokojené, ať každý z Vás má v onen čas vedle sebe 
někoho blízkého, se kterým mu bude hezky. 

Do roku 2016 Vám přeji pevné zdraví a spokojenost do všech jeho dnů.

Pavel Houdek, starosta města

Úřední hodiny na MěÚ 
Bechyně v závěru roku 2015

21. 12. 7.30–11.00 12.00–17.00
22. 12. 7.00–11.00 12.00–15.00
23. 12. 7.30–11.00 12.00–17.00
28. 12. 7.30–11.00 12.00–17.00
29. 12. 7.00–11.00 12.00–15.00
30. 12. 7.30–11.00 12.00–17.00
31. 12. Zavřeno

Vánoční strom letos věnovala 
rodina Krauzova.

Děkujeme!

Dovolte mi, abych jménem 
redakční rady Zpravodaje popřála 
nejen našim věrným čtenářům krásné 
a pohodové prožití vánočních svátků 
a ať do dalšího roku vykročíme 
společně  tou  správnou  nohou.

Marie Jahnová

Otevřeno
od 12. 12. 2015

do 9. 1. 2016

od 10 do 17 hodin



+ VÝZVA PRO JUBILANTY 
MĚSTA BECHYNĚ

Městský úřad Bechyně zasílá již tradičně 
občanům s trvalým pobytem na území města 
Bechyně, kteří dovršili 70, 75 a více let, 
blahopřání. U občanů od věku 75 let se 
životní jubileum zveřejní v Městském 
zpravodaji. Seniorům ve věku 80, 85, 90 
a dále vždy po pěti letech je předáno 
blahopřání s dárkovým balíčkem členkami 
Sboru pro občanské záležitosti. S ohledem 
na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
zasíláme gratulace pouze na základě 
předchozího souhlasu jubilanta. Gratulace 
seniorům se setkávají s příznivým ohlasem, 
proto se obracíme na všechny bechyňské 
obyvatele, kteří dovrší v roce 2016 70 a více 
let s prosbou, pokud mají zájem o zaslání 
blahopřání, aby vyplnili přiložený 
formulář a svým podpisem potvrdili 
souhlas se zpracováním osobních údajů. 
Ve formuláři je možné vyškrtnout způsob 
gratulace, který si nepřejete. Souhlas 
s využitím údajů dává jubilant jen jednou 
a platí pro všechna další životní jubilea.

Vyplněný tiskopis, prosím, doručte 
na Městský úřad Bechyně, matrika, 
nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně. 

             MĚSTSKÝ ÚŘAD BECHYNĚ
NÁM. T. G. MASARYKA 2, 391 65 BECHYNĚ
TEL. 381

 

477 010, 381
 

477
 

028 FAX 381 477 049
ODBOR VNITŘNÍCH A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

Já, podepsaná(ý)_________________________________, datum narození______________,

bydliště___________________________________________________________________,

dávám tímto souhlas, aby Městský úřad v  Bechyni a Sbor pro občanské záležitosti v Bechyni shromažďoval 
a zpracovával moje osobní údaje.

Tento souhlas dávám pro účely:
– vedení seznamu seniorů a rozesílání gratulací k  životnímu výročí,*)

uveřejnění mého jména a příjmení při dosažení věku 75 let a více v
 

kulturní rubrice Bechyňského
 

       městského zpravodaje.*)
–     přijetí dárkového balíčku *)

Tento souhlas dávám na dobu neurčitou a platí až do odvolání výhradně pro potřeby Městského úřadu

 

v
 

Bechyni a Sboru pro občanské záležitosti v
 

Bechyni.

__________________________________
                                                                                                                podpis

*) nehodící se škrtněte

"

–

+
Bechyně, za kupní cenu ve výši 120 Kč za KRÁTCE Z JEDNÁNÍ 

2m . Jedná se o pozemky, které tvoří část 
ZASTUPITELSTVA zahrad za rodinnými domky na sídl. 

5. května.11. 11. 2015

ź Schválena obecně závazná vyhlášku 
ź Schválen prodej části pozemku par.č. 

č. 3/2015 o místním poplatku za provoz 2
2478/1 o výměře 74 m  v k.ú. Hvožďany 

systému shromažďování, sběru, přepravy, 
u Bechyně, označenou v GP č.403-8/2015 

třídění, využívání a odstraňování komunál-
ze dne 1. 7. 2015 novým par.č. 2478/15. 

ních odpadů. Nová vyhláška reaguje na 
Jedná se o pozemek, který byl historicky 

novelizaci zákona č.565/1990 Sb., o míst-
přičleněn k nemovitosti žadatele o prodej.

ních poplatcích a jako každý rok je součástí 
nové vyhlášky i nová příloha obsahující ź Schválen záměr prodeje části pozem-
rozúčtování nákladů na sběr a svoz netří-ku KN par.č. 1805 v k.ú. Bechyně o výměře 

2 děného odpadu. Nová vyhláška zachovává 15 m , v GP č.1593-79/2015 označenou 
stávající sazbu poplatku.par.č. 1805/3. Tato část pozemku je 

připlocena k zahradě ve vlastnictví žadatele 
ź Schválen prodej bytové jednotky č. 6 

o prodej. v domě Na Libuši čp. 657 Bechyně, 
o velikosti 2 + 1 za kupní cenu 335.100 Kč.

ź Schválen záměr směny částí pozemků 
2

par.č. 2037/2 a par.č. 597/4 o výměře 71,4 m  ź Zastupitelstvo rozhodlo o tom, aby se 
za část pozemku par.č.595/3 o výměře město Bechyně zúčastnilo soutěže (prodej 

2
71,4 m , vše v k.ú. Bechyně. tzv. obálkovou metodou za nejvyšší 

nabídku) na odkoupení lesního pozemku 
ź Zastupitelstvo rozhodlo o zrušení 2

č.par. 526 o výměře 2620 m  v k.ú. Senožaty prodeje pozemku č.par. 1027/4 v k.ú. 
u Bechyně od ČR – Lesy České republiky, Bechyně. 
s.p. 

ź Schválen záměr prodeje částí pozem-
ků č.par. 1487/2, 1487/8 a 1487/9 v k.ú. S ohledem na rozsah některých přijatých 
Bechyně v těch částech, jak jsou v současné usnesení není možné všechna zveřejnit ve 
době užívány na základě nájemních smluv, zpravodaji. Všechna usnesení zastu-
podle geometrického plánu č. 930-976-90 pitelstva a jejich úplná znění jsou zveřejněna 
ze dne 24. 6. 1989, jedná se o tyto části, na úřední desce a na webu města 
resp. díly: díl „a“, díl „c“, díl „e“, díl „g“, díl „ch“, (www.mestobechyne.cz), případně jsou 
dále díl označený číslem 1487/15 a část k nahlédnutí na MěÚ.
pozemku č.par. 1487/8, která byla oddělena (fs) 
z pozemku č.par. 1487/2, vše v k.ú. 
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+ DRUHÁ ETAPA 
VÝSTAVBY NOVÝCH 
PARKOVACÍCH STÁNÍ 
NA SÍDL. PÍSECKÁ 
UKONČENA 

První etapa výstavby nových parkova-
cích stání na sídlišti Písecká byla ukončena 
v měsíci srpnu letošního roku. Jednalo se 
o výstavbu nového parkoviště u č.p. 919.

Druhá etapa spočívala v rekonstrukci 
stávajícího parkoviště u č.p. 830. Rekon-
strukce parkoviště proběhla během měsíce 
září a října. V celé ploše parkoviště byla 
provedena výměna podloží v předpoklá-
dané tl. 40 cm, pod chodníky v tl. 20 cm. 
V prostoru parkoviště vzniklo 16 kolmých 
parkovacích stání, z toho 1 stání je 
vyhrazeno pro osoby s omezenou schop-
ností pohybu. Parkovací stání jsou dláždě-
ná, pojezdová komunikace na parkovišti je 
opatřena asfaltobetonovým krytem. Dešťo-
vé vody ze zpevněné plochy parkoviště jsou 
odvedeny pomocí dvou nových uličních 
vpustí do stávající jednotné kanalizace. Na 
nižších stranách parkoviště jsou zřízeny 
silniční drenáže. Drenážní rýhy jsou obaleny 
filtrační geotextilií, vyplněny kamenivem 
a zaústěny do uličních vpustí. V rámci stavby 
došlo také k rekonstrukci veřejného osvět-
lení a přilehlých částí chodníků, k úpravě 
přilehlých travnatých ploch a k osazení 
nového dopravního značení. Pro stavbu 
bylo nutné provést kácení stávající zeleně – 
živého plotu a jednoho stromu o malém 
průměru kmene. Jako náhradní výsadba 
byly osazeny 3 nové okrasné stromy. 

Ilona Zvolánková
vedoucí investičního odboru

+
Z tohoto programu mohou žádat o dotaci VYHODNOCENÍ 

vlastníci nemovitých kulturních památek 
PROGRAMU příp. movitých kulturních památek pevně 

spojených se stavbou a nacházející se na REGENERACE MPZ ZA 
území MPZ nebo MPR, popř. vlastníci 

ROK 2015 nemovitých památek, které stojí při vnějším 
obvodu území MPZ nebo MPR nebo 

Tak jako každý rok i v letošním roce 
v dominantní poloze historického města. 

podpořilo Ministerstvo kultury a město 
Příspěvky poskytované z tohoto programu 

Bechyně obnovu kulturních památek, které 
jsou přísně účelové, mohou být použity jen 

se nacházejí na území MPZ Bechyně 
na úhradu prací zabezpečujících uchování 

v rámci Programu regenerace městských 
souhrnné památkové hodnoty kulturní 

památkových rezervací a městských památ-
památky, nikoli na modernizaci a jiné úpravy 

kových zón. O dotaci z tohoto programu na 
prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na 

rok 2015 požádali dva subjekty, a to na tyto 
práce investiční povahy. Dotace je 

akce:
především určena na zvýšené náklady 

Obnova fasády č.p. 140 
spojené se zachováním a obnovou 

nám. T. G. Masaryka 
autentických prvků a konstrukcí kulturní 

Popis projektu: obnova fasády 1. NP 
památky. 

předního a bočního průčelí budovy 
Ilona Zvolánková

a dokončení fasády zadního průčelí budovy 
vedoucí investičního odboru

do Táborské ulice. 
Vlastník kulturní památky: město 

Závazné finanční podíly dotčených 
Bechyně

subjektů na obnovu kulturní památky jsou 
Finanční náklady projektu: dotace z MK 

Ministerstvem kultury stanoveny takto: 
138.000,- Kč, vlastní zdroje 224.817,- Kč

Restaurování náhrobků na židovském 
hřbitově, 1. etapa

Popis projektu: restaurování 38 ks 
kamenných náhrobků na židovském 
hřbitově v Bechyni. 

Vlastník kulturní památky: Židovská obec 
v Praze zastoupená společností MATANA 
a.s. 

Finanční náklady projektu: dotace z MK 
62.000,- Kč, dotace města Bechyně 10.000,- 
Kč, vlastní zdroje 28.616,- Kč

 ZDROJE  MĚSTA, KRAJE  FO, PO, CÍRKVE

 Prostředky vlastníka 
 nebo uživatele, případně jiné
 neveřejné zdroje

 min. 50%  min. 40%

 Rozpočet města  0  min. 10%

 Prostředky z programu regenerace  max. 50%  max. 50%
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+ PODĚKOVÁNÍ a PŘÁNÍ

Vážení spoluobčané a přátelé Domova 
pro seniory Bechyně, jménem vedení 
domova vám všem, kteří jste nám darovali 
květiny, obrázky nebo drobné dekorační 
předměty, chci poděkovat za vaši velko-
rysost a ochotu podělit se o ně s námi. Moc si 
toho vážíme a jsme rádi, že právě v Bechyni 
můžeme poskytovat pobytovou službu 
vašim nejbližším. 

Na tomto místě chci poděkovat i všem 
dárcům, kteří nám přispěli finančním darem. 
Veškeré finanční prostředky jsme použili 
nebo použijeme ke zkvalitnění péče o naše 
klienty.

Současně mi dovolte, milí spoluobčané, 
abych vám popřála krásný advent, příjemně 
prožité Vánoce v kruhu rodiny a hodně 
zdraví, štěstí a pohody v nadcházejícím roce 
2016.

Za tým pracovníků DpS Bechyně 
Mgr. Alena Sakařová

+ PODĚKOVÁNÍ 

Rok se s rokem sešel a nastává čas 
účtování. Právě nyní je vhodná příležitost 
poděkovat všem, kdo s námi celý rok 
spolupracovali. Děkujeme především 
individuálním dobrovolníkům, kteří pravidel-
ně docházejí za našimi seniory a věnují jim 
svůj čas a pozornost. Velké poděkování patří 
zaměstnancům kulturního střediska, měst-
ského muzea a knihovny za spolupráci při 
pořádání kulturních a vzdělávacích progra-
mů pro seniory. V neposlední řadě děkujeme 
panu faráři Petru Plášilovi, Martinovi 
Halamovi, Jitce Hrubé, farářce Evě Červené 
a faráři panu Aloisi Sassmannovi za 
poskytování duchovní podpory, programů 
a služeb klientům. 

Je pro nás důležité, aby klienti měli 
možnost být v kontaktu i s nejmladší 
generací, která vnese mezi seniory vždy 
mnoho radosti, úsměvu a elánu. Tímto 
děkujeme ředitelce Mateřské školy Jahůdka 
Daně Turečkové, učitelkám Aleně Zadákové 
a Evě Hovorkové za účast na mezigene-
račním projektu „Mezi-námi“ a řediteli SUPŠ 
Jiřímu Novotnému, paní vychovatelce Jiřině 
Korecké a studentům za pravidelnou pomoc 
při pořádání velkých kulturních, společen-
ských akcí a tvůrčích dílen v domově.

Díky všem jmenovaným jsou naši klienti 
zapojeni do dění ve městě a jsou stále 
vtahováni do společenského života. Všem 
srdečně děkujeme za obětavost, nezištnost 
a ochotu, kterou věnují našim klientům. 

Za Domov pro seniory Bechyně 
Mgr. Marie Ondřichová, 

aktivizační pracovnice

Když duši bolí v kříži
Kvůli pařížským událostem jsem zapo-

mněl na uzávěrku bechyňského Zpravodaje. 
V jejich tragickém světle budou i naše dnešní 
oslavy 17. listopadu vypadat jinak, než ty 
loňské. Pozítří jedu do Prahy a bojím se 
setkat se starými přáteli. Co když se někteří 
radikalizovali? Mám já zapotřebí kazit si 
vzpomínky na ně i na listopad před dvaceti 
šesti lety? 

Od doby, kdy máme profesionální 
armádu, vyžadujeme právo na to, být 
pouhými konzumenty bezpečí. Někdo jiný 
půjde střílet, někdo jiný se nechá zabít. Nás 
se týká pouze to, aby do stejné školky jako 
chodí mé dítě, nestrčil hlavu jakýsi snědý 
kudrnáč. 

V pražské kavárně Slávia jsem seděl pod 
obrazem Viktora Olivy „Piják absintu“ 
(známého spíše jako „Básník a múza“) 
s dámou o málo starší než já, vzdělanou 
a velmi úspěšnou podnikatelkou. Uvádím 
přesně, co rozčileně říkala. „Hrajou na pláži 
srdceryvnou komedii nad mrtvolkou svého 
utonulého dítěte a při tom mu nedali vestu, 
hlavně aby ji měli sami pro sebe.“ Každému, 
kdo alespoň jednou ze břehu zamával na 
proplouvající vodáky, je jasné, že dospělý 
dětskou vestu neoblékne a dítě z vesty pro 
dospělého propadne. Píši to hlavně pro to, 
aby bylo evidentní, jak nenávistí vzedmuté 
emoce dokážou srazit i vysokoškolskou 
inteligenci k nule. 

Nad svou vlastní úroveň se nemohu 
dostat, klesnout pod ni však mohu velmi 
snadno. Blížící se chřipkové onemocnění 
mě při psychologických testech oloupí na 
inteligenci oproti mému standardu o tři 
procentní body. To není mnoho. Bolest zubů 
o víc. Prudká negativní emoce, jako je strach 
a nenávist … sbohem rozume. 

Vyskytne-li se s touto negativní emocí 
větší počet lidí pohromadě, říká slavný 
francouzský sociolog Gustave le Bon v knize 
Psychologie davu přibližně následující: 
„Inteligence davu je taková, jaká je 
inteligence jeho nejubožejšího člena.“ 
Nemusí jít pouze o lidi shromážděné na 
náměstí, mohou to být i čtenáři semknutí 
okolo nějakých novin. 

Nedávno mě pobavila interpretace jevu, 
proč se tak často výrazně liší výsledky 
průzkumu veřejného mínění od reality. 
Politolog k tomu říká toto. V průzkumech 
a anketách se často ptáme na různé názory 
lidí, kteří do chvíle, než otázka padla, žádný 
názor k dané věci neměli. Něco na tom určitě 
je. Je to smutné, zvláště potom, když se 
otázky týkají podstatných věcí našeho 
společenského života. 

Dlouho jsem neslyšel mluvit o myšlení 
jako o vášni, posedlosti ale i dobrodružství 
ducha. Říkáme (my běžní, ale i mnozí 
zodpovědní): „Nejdříve se musíme o tom 
problému pobavit.“ Zábavičky nám jdou 
jedna báseň. Nechceme o ně přijít, jsou nám 
mátožně příjemné. Bojíme se, že nás o ně 
kdosi neznámý připraví.

Na závěr chci říct. Se soucitem je to jako 
s tou inteligencí. Trochu se lekneme a soucit 
mizí jako voda v písku. Je třeba mít vůli 
k soucitu.

PhDr. Jaromír Matoušek
j.m.psychologie@seznam.cz

+ SPOLUPRÁCE SE 
STUDENTY Z ČECH 
A ARMÉNIE V RÁMCI 
PROJEKTU ERASMUS

Vážení spoluobčané, možná vás pře-
kvapí, že vás o spolupráci se studenty 
informujeme až v prosincovém čísle, ale byl 
to tak trochu náš záměr. Předpokládali jsme, 
že vás všichni ostatní zahltí touto zprávou, 
a proto ji my předkládáme až nyní, pěkně 
„sólo“. Jak už všichni víte, v září navštívili 
Bechyni mladí lidé, převážně studenti 
z Čech a Arménie v rámci projektu Erasmus. 
Studenti chtěli být svým pobytem prospěšní, 
a tak prostřednictvím pana starosty 
Ing. Pavla Houdka, který mě o této iniciativě 
informoval, se dostalo pomoci našemu do-
movu ve výše zmíněném projektu. S radostí 
jsme tuto nabídku přijali, neboť spolupráce 
se studenty vnese vždy plno života a pozitiv 
mezi naše seniory. 22. září tedy přišlo deset 
českých a deset arménských studentů do 
domova. V dopoledních hodinách pomáhali 
s vyplňováním dotazníků týkající se spoko-
jenosti klientů s životem a chodem domova. 
Při těchto setkáních rozdávali studenti 
klientům papírová srdíčka a kytičky 
s krátkými citáty či přáními. Spolupráce 
probíhala naprosto přirozeně. Z některých 
pokojů se studenti ani nemohli dostat, neboť 
naši senioři se s nimi dali do dlouhých 
hovorů. 

Odpoledne jsme využili nabídky studen-
tů, a tak jsme deseti imobilním seniorům 
pomohli s oblékáním a na invalidních vozí-
cích jsme se společně vydali na procházku 
do města. Ten den bylo krásné počasí, nebe 
zalité sluncem, a tak se procházka velice 
vydařila. Po cestě si klienti se studenty 
povídali a nejbáječnější bylo posezení na 
náměstí. U kašny jsme si sedli do velkého 
kruhu, studenti nám zazpívali píseň, kterou 
v rámci setkání složili. Arménští studenti 
zazpívali jejich státní hymnu a zatančili 
tradiční arménský tanec. Naši senioři však 
nezůstali pozadu a na oplátku zazpívali 
lidovou píseň Od Tábora až k nám 
a společně s českými studenty zazněla 
i naše hymna. 

Tento společně strávený den si všichni 
náležitě užili a pro všechny se stal jistě 
nezapomenutelným zážitkem. Pro naše 
klienty určitě, protože o setkání s „mladými“, 
jak je nazývají, dlouho hovořili. 

Na tomto místě chci ještě jednou všem 
zúčastněným poděkovat za báječný den, ale 
i za potvrzení, že když chce někdo něco 
měnit, tak ať o tom jen nemluví, ale jde konat, 
tak, jak nám to předvedli naši hosté.

Mgr. Alena Sakařová, 
ředitelka domova
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+ Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

Vybral Martin Gärtner
Pozn. redakce:
Text je autentickým přepisem bez korektur.

Po delší době se objevily i figurky 
Mikulášů (perníkové) tak jako dávno byly 
vždy symbolem, že je zde svátek světce, 
na nějž se těší hlavně ti nejmenší. Letos 
znovu po delší době to byly figury starého 
Českého Mikuláše místo Dědy Mráze a šel 
opravdu víc na odbyt. Na národní tradice 
by bylo opravdu lépe méně zapomínat.

Brigády. Ze společenských organizací 
se podílely na zvelebovacích pracích 
nejvíce: Čsl. rybářský svaz, místní orga-
nisace Bechyně, předseda s. K. Tůma, 
Svaz ovocn. a zahrádkářů, předseda 
s. Lazar Josef, Pomocná stráž veřejné 
bezpečnosti, ČSM-ŠO-Průmyslové školy 
keramické, ČSM Lesní učiliště, Podpůrná 
jednota Svépomoc, Čs. státní lesy Bechy-
ně, Svaz protifaš. bojovníků, MJ – Svazu 
požární ochrany, odborové organisace 
a pracující závodů a na 1. místě zejména 
obětaví příslušníci posádky, především 
vojáci základní služby.

Občanské výbory na Libuši vznesly 
oprávněný požadavek na úpravu prostoru 
mezi sídlištěm a nádražím, který by mohl 
být používán k vyžití dětí k hrám a sportu. 
Jen je nutné, aby obyvatelé sídliště trochu 
více uvolnili svůj čas pro brigádnické 
práce, neboť je více kritiky snazší, než 
méně práce. Myslím si, že vyjadřuji mínění 
drtivé většiny obyvatel města.

Práce lesnického učiliště dokázala, že 
když se ví a chce z provisorií Pozemních 
staveb něco doopravdy udělat, že se 
udělat dá, jen pohodlnost je třeba odhodit 
a že objekt je po úpravách vhodným 
střediskem. Ještě že se nezbouralo, jak byl 
úmysl. Oč by bývalo výhodnější pro děti 
(i matky) ze sídliště chodit do školky na 
sídlišti kratší cestu, i děti krásný prostor. 
My bychom se ale péči o děti měli jít učit 
buď do Číny a Japonska, neb alespoň 
k Francouzům (pozn. kronikáře).

Zvelebovací práce však nepoznaly jen 
rukou poctivých a ochotných, ale i ruce 
vandalů, opilců a ničitelů.

Na silnici k lázním vyrobila jako 
současně pro Pražský hrad veliké květníky 
na květiny, ke křižovatce cesty k nádraží 
moderní velkou figuru zahradní keramiky – 
kohouta – moderní umění – které bohužel 
nepřežily nelidské zacházení vandalů, 
kteří v opilosti dokazují sílu věcem, které 
druzí stvořili prací pro krásu všem. Je jen 
škoda, že ani v takovém městě jako je 
naše si toto mohou občané dovolit a není 
síly společnosti ani bezpečnosti, která by 
tomuto mohla zabránit řádně jako 
odstrašující tyto exempláře lidí potrestat již 
proto, že prostředky na zkrášlení města 
nejsou. Myslím si, že vyjadřuji mínění 
drtivé většiny obyvatel města.

+
Přední starostí hospodyně je, aby ŠTĚDRÝ DEN PŘED 150 

dobytek dobře žral. Vytírají se žlaby víškem LETY U PROSTÉ RODINY slámy ze svinského chlívku. Víšek se však 
NA BECHYŇSKU nesmí vzít do holé ruky. Pouštívají hospo-

dyně i živého kapra koňským žlebem. Zaječí 
Každého v dědině poutal tajuplným trus s moukou smíchaný dává se i slepicím, 

kouzlem k sobě radostnou, posvátnou aby hodně nesly. Také dávají slepicím 
náladou „Štědrý večer“ a půst až do večeře míchané zrní – každého obilí tři hrsti. 
sliboval viděti zlaté prasátko. Jen punče, Hospodyně se služkou přesýpá míchané 
dary městských obchodníků a Židů, ale byly zrní z pytle do pytle. Jedna z nich se ptá: Co 
mnohým mužům dopolední posilou, žel sypeš? Druhá odpovídá: Vejce. To se 
mnohému také škůdci, rozum zatemňující. opakuje třikrát. Slepice pak nesou, div prý se 

Žádný den není dle domnění lidu tak nepotrhají. Aby drůbež držela pohromadě, 
způsobilý k nahlédnutí do budoucnosti jako zvláště aby slepice nezanášely, dává se jim 
právě Štědrý den. Hned ráno prorokuje hos- zob na místo obtočené řetězem. Dostatek 
podář dle toho, vstoupí-li první do stavení kvočen zajišťuje si hospodyně tím, že usedá 
muž nebo žena, kterého rodu bude prvé před večeří pod stůl a „kvoká“, tj. napodobí 
telátko, které přibude. Ráno se dává psům, hlas kvočny. Husám se strká do krku pepř 
houserovi a kohoutovi česnek, aby byli bujní a počítá se při tom obráceně 20, 19, 18, 
a hodně kousali a štípali. Slepicím pak obilí 17…, kolik zrníček, tolik vajíček! 
a mák, aby hodně nesly. Studni se přináší Nejvíce pověr se spojuje s nedočkavými 
koleda. Říká se: „Studničko, studničko, děvuškami, které by tak rády odhalily závoj 
dávám ti koledičku, aby nám dávala dobrou své budoucnosti. Chce-li vědět, půjde-li 
vodičku“, nebo „Studničko, že tě vzkázali z domu, hodí střevíc přes hlavu. Je-li špička 
naši pozdravit a posílají ti koledy, abys obrácena ven, odejde, je-li obrácena dovnitř, 
dávala hodně vody“. Na okno se dává miska zůstane doma. Nebo se věří na tři hrnky. Pod 
s vodou. Zmrzne-li voda do rána a roztrhne-li hrnky se dává: uzlík, dřívko a peníz. 
mráz misku, ztratí se toho roku voda ve Zdvihne-li se hrnek, pod nímž je uzlík, půjde 
studni. Na štědrý den nemá se nikdo chodit z domu. Nalezne-li dřívko, zemře – dostane 
nic dlužit, sice přivolá do domu neštěstí. rakev, nalezne-li peníz, zbohatne.
Vydluží-li se mléko, přestane kráva dojit. Nejrozšířenější pověrou je štědrovečerní 

…Smrklo se, před večeří kropí se nošení dříví. 
svěcenou vodou ve světnici a víchem na Prvá pověra: Jde-li děvče po tmě do 
dvoře, ve chlévě, v stodole i na zahradě, aby stodoly nebo do dřevníku a vybere si po 
bylo všecko chráněno od neštěstí. paměti poleno a je-li rovné, dostane muže 

To už hospodyně prostírá na stůl a roz- rovného, je-li křivé, dostane hrbatého.
svěcí svíci. Celá rodina i s čeládkou zasedá Druhá pověra: Děvče nabere venku do 
k společnému stolu. Před jídlem modlí se náruče polínek a donese je do světnice. Tam 
hospodář: „Pane Bože nebeskej, požehnej je počítá. Je-li počet polínek sudý, dostane 
nám těchto darů, které z tvé štědrosti bráti Mařenka naše mládence, je-li počet lichý, 
a přijímati budeme! Otče náš, jenž jsi na dostane vdovce. Toto dřevo se uschová, na 
nebesích…“ a končí: „Stolu nebeského rač Tři krále se při něm lije olovo. 
nás účastným učiniti, Kriste, králi slávy Mařenka ovšem přeje si dostat mláden-
věčné. Amen.“ ce. Vždyť „vdovec má jen půl srdce“. Ale, můj 

Jídla nosí se na stůl jednotlivě. Přisluhuje ty bože, mládenců je na světě tolik! Jen 
buď služka nebo dospělejší dcera, ježto hos- aspoň, kdyby Mařenka věděla, z které strany 
podyně nemá se od stolu ani hnout. Kvočna pro ni ten ženich přijde. I tu si ví rady. Zatřepe 
by na vejcích špatně seděla. Nejprve se na plotem zahrady a zavolá: 
stůl přináší rybí polévka, jinak třeba jen kru- „Třesu, třesu plotem dnes,
pičná. Po té přináší se na stůl štědrovečerní Kde je můj milej,
jídlo kuba, připravené ze sekaných hub a kru- Ať ozve se pes!“
pice, potom taktéž pokrm jen štědrovečerní A z které strany se ozve psí štěkot, odtud 
– řepná kaše upravená z vařené řepy si ženich pro Mařenku přijde. Ale na té straně 
a mouky. Řepné kaše bere se jen po lžičce, se ozvalo více psů, je tam tedy více mláden-
aby nepálila žáha. Dalšími pokrmy jsou ců a naše Mařenka si přeje jen jednoho 
hrách, zapražené zelí kyselé, halušky jediného…, jen kdyby věděla alespoň jeho 
a vdolky. U zámožnějších bývají také ryby. jméno, jedno prvé písmenko! Ulevilo by se jí. 
Naposledy dostává každý caltu, pečivo to Ale i s tím si ví rady: Okrájí pěkně slupku 
z pšeničné mouky a nějaké jablíčko a ořech. z jablka, tak aby celá slupka činila dlouhý 

Je-li při večeři u stolu lichý počet osob, pásek. Kroužalku hodí přes hlavu za sebe. 
umře jeden do roka. Proto se v mnohých A z kroužalky vytvoří se prý tvar začátečního 
rodinách přibírá chudé dítko k večeři, aby písmene jména toho, koho dostane. Mařen-
počet stolujících byl sudý. Nikdy jich nemá ka má jistě tolik fantazie, že se jí podaří najít 
býti třináct, poněvadž při poslední večeři její správné písmenko, které souvisí s jejím 
Páně bylo apoštolů s Pánem Ježíšem také milým. A kdy to bude? Uplete si malý víšek 
třináct. Kdo má při večeři na stínu velkou slámy a hází jej v zahradě na hrušku. Kéž 
hlavu, brzo umře. uvázl by na stromě hned po prvém nahození! 

Po večeři snaží se stolující různými Mařenka šla by se svým Jeníčkem v roce 
způsoby nahlédnout do svojí knihy osudu. k oltáři. Kolikrát ale spadne, za tolik roků se 
Každý rozlouskne ořech. Zdravé jádro proro- děvče vdá. Někdy ovšem víšek padá hezky 
kuje zdraví, zkažené nemoc i smrt. Hospo- dlouho dolů, ale Mařenka se utěšuje tím, že 
dář ořech a jablko rozdělí a každému dá po „pověra je hůl, a kdo jí věří, je – vůl.“
kousku s připomenutím, aby až bude bloudit, Štědrý den končí půlnoční mší – Kdo přijde 
vzpomněl si na Štědrý večer; ihned prý najde na půlnoční první do kostela, bude celý rok 
správnou cestu. Po večeři hospodyně všec- vesel, kdo přijde poslední, bude stále 
ky skořepiny z ořechů zanese i s ubrouskem smutný…
do sklepa; nebude se tam zdržovat nic 

(sestaveno z vyprávění pana Strnada jedovatého. Dobytku se dá po lžíci každého 
z Malšic a pana Smutného z Bechyňska)štědrovečerního jídla a troška se ho uchová 

kravám k telení. Josef Štefl
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KULTURNÍ KALENDÁŘ prosinec
2015

RODIČOVSKÉ CENTRUM 
PROVOZ HERNY
pondělí, středa 9.00–11.00 hodin
jednotlivé vstupné 15 Kč,
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů

Středa 2. prosince / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík
– herna s Mikulášem, čertem a andělem

Pondělí 7. prosince / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík
– výtvarná dílna. Prosíme, vezměte si s sebou čajovou svíčku. 

Středa 16. prosince / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík
– výtvarná dílna

Pondělí 21. prosince / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík
– tradiční předvánoční herna, a snad za námi zas přijde Ježíšek. 
Prosíme maminky, aby vzaly něco dobrého na zoubek. 

Úterky nebo pátky dle rozpisu / 9.30–10.30 hod. / Děti 1–3 
roky / Vstupné 15 Kč 
(zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

Blíží se nám Vánoce, já se těším velice. Šťastné a veselé, užijte si 
je, přátelé. Už se těším, až se tu zase všichni sejdeme...

Vše nej, nej přejí hrošíkovské maminky

Z technických důvodů se pravidelné herny v měsíci lednu ruší. 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás opět v únoru!

+ MIK MIK MIKULÁŠ 
PŘIŠEL S ČERTEM NA KOLÁČ

+ SVÍCÍNEK

+ ZVONEČEK

+ VÁNOCE SE BLÍŽÍ,
    SVÁTEČNÍ NÁLADA SE ŠÍŘÍ 

+ DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO 

 

KULTURNÍ KALENDÁŘ
DIVADLO

Ve Čtyřech dohodách odhaluje Don 
Miguel Ruiz zdroj omezujících názorů, 
které připravují o radost a vedou ke 
zbytečnému utrpení. Čtyři dohody 
založené na staré toltécké moudrosti, 
nabízejí silný kód chování, který 
dokáže rychle proměnit náš život 
v nový prožitek svobody, opravdového 
štěstí a lásky.

Hra je zpracována velmi odlehčeně, 
promítne se v nadsázce, volně 
zpracovaná, improvizujeme.

Jaroslav Dušek
ČTYŘI DOHODY

Benefiční představení pro DPS 

7. 12. 2015

Láska Vztahy Přátelství
Jak to vidí toltécký šaman DON MIGUEL RUIZ

 19 h  Kulturní dům

Účinkují: 
Jaroslav Dušek, 
Pjér La Š´éz
a Zdeněk Konopásek
světelný design zvuk: 
Viktor Zborník, 
Martin Dušek

VYPRODÁNO!

TANEC

Zahájení 29. ledna 2015 / 19.00 hodin / Velký sál KD
Již tradičně pořádáme taneční kurzy pro absolventy základních 
tanečních a také pro ty, co již většinu zapomněli nebo se chtějí 
naučit něco nového. Kurzy povedou opět manželé Bolkovi 
z Milevska. Hlaste se už nyní v kanceláři KD, na email 
program@kulturnidum.cz a na telefonu 778 545 507 nejlépe 
v párech. Počet frekventantů je omezen. 
Kurzovné činí 1.100 Kč na osobu, v případě zájmu darovat kurz jako 
vánoční dárek je možné domluvit se v kanceláři KD na vytvoření 
dárkového poukazu. 

I. lekce zahájení 29. ledna
II. lekce 12. února
III. Lekce 19. února
IV. lekce 26. února
V. lekce   4. března
VI. lekce 11. března

Pátek 18. března 2016 / 20.00 hod. / Velký sál / Vstupné 120 Kč

Bližší informace v příštím zpravodaji, na www.kulturnidum.cz a na 
plakátech.

ZÁVĚREČNÝ PLES

TANEČNÍ PRO VŠECHNY

Pátek 4. prosince / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
Závěrečný ples Kurzu tance a společenského chování

VĚNEČEK 
závěrečný ples Kurzu tance 
a společenské výchovy

GALERIE

GALERIE GALVÍNA

Prodejní výstava výtvarné skupiny 9+ 
(vystavují pedagogové SUPŠ Bechyně a hosté)

ANDĚLŮM A RYBÁM – Vánoce 2015 

MĚSTSKÉ MUZEUM

Vernisáž v sobotu 19. prosince / 14.00 hod. / Městské muzeum
Kocourkovi nemají společný tvůrčí program, spojuje je médium, ve 
kterém se vyjadřují, a to je fotografie, a občas se domluví na 
společné prezentaci. Pod názvem 4K již uspořádali výstavy 
v Domažlicích a v Chebu, nyní v Bechyni představí výběr z jejich 
fotografických cyklů. Ondřej (1968) nejnovější soubor fragmentů 
pražské kubistické architektury, Pavla (1973) také pohled na Prahu, 
ale zcela odlišný, na černobílých fotografiích zachycuje „živé“ město. 
Karel (1937) osobitý pohled na krajinu a Anna (1942) fotografiemi 
vzdává poctu výtvarným umělcům a tvorbu některých přímo cituje.
Výstava potrvá do 31. března 2016

4K FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA 

GALERIE 2+1 

Vernisáž v úterý 1. prosince / 17.00 hodin 
Prohlídka po dohodě na tel. 606 911 007 nebo v kanceláři KD

ZIMNÍ VÝSTAVA 
žáků výtvarného oboru ZUŠ V. Pichla

TIP NA VÁNOČNÍ 
DÁREK!!!



Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 776 381 203, 606 911 007, e-mail: program@kulturnidum.cz

POHYBOVÉ AKTIVITY

Každé pondělí / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík 
Zdravé a efektivní cvičení pro všechny věkové kategorie. Zvyšuje 
sílu a flexibilitu svalů, odbourává bolesti zad, kloubů, páteře, 
pomáhá získat pevné, dlouhé a štíhlé svaly, ohebnou páteř a klouby 
bez bolestí, příznivě ovlivňuje koncentraci a dýchání.

PILATES

Každé úterý / 18.30–19.30 hod. / RC Hrošík
Jedná se o účinný dynamický trénink celého těla, zlepšuje 
výkonnost a vede ke zrychlení metabolismu – hubnutí.

KRUHOVÝ TRÉNINK, TABATA

Každý čtvrtek / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

BOSU CARDIO®

Informace o Pilates, Bosu Cardio a Kruhovém tréninku – Tabata 
u paní Romany Honsové na tel. 721 111 541, 
FB: Cvičení s Romčou Bechyně
Cena 65 Kč/lekce, možnost zakoupení permanentky na 5 lekcí za 
300 Kč či na 10 lekcí za 600 Kč. 

Každé úterý / 16.30–17.30 hod. / Klubovna KD
Je výrazně hravější než klasická Zumba pro dospělé a jsou 
eliminované určité pohyby, které by děti přijímaly rozpačitě a které 
nejsou vhodné pro jejich fyzickou konstituci. Cílem je rozvinout 
u dětí zdravý životní styl a včlenit fitness jako přirozenou součást 
jejich života. Info Nina Capouchová na tel. 737 825 662

ZUMBA PRO DĚTI

Každé pondělí do 7. 12. / od 18.45 hod. / Klubovna KD
Orientální tanec je ideální pohyb pro všechny, kterým dělá jiný druh 
cvičení problémy. Zlepšuje se držení těla, odstraňují se různé bloky 
a celkově má tanec velice pozitivní vliv na zdravotní stav.
Bližší informace na  www.raeesah.wz.cz  nebo Kristýna Kvardová, 
tel. 721 503 325

FIT ORIENT

ADVENT
II. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

PŘIPRAVUJEME

Středa 10. února 2016 / 19.00 hodin / Velký sál KD / 
Vstupné 200, 180, 160 Kč
Předprodej od 1. prosince na 
www.kulturnidum.cz nebo v kan-
celáři KSMB či Městském 
informačním centru na nám. 
T. G. Masaryka.

NA STOJÁKA – Lukáš Pavlásek, 
Pepa Polášek, Karel Hynek

Každou neděli od / 17.30–18.30 hod. / RC Hrošík
Powerjóga je pro lidi, kteří nechtějí striktně dodržovat pravidla 
a nařízení klasické jógy, ale chtějí cvičit. Dochází k úbytku tuku 
uvolněním energetických drah v těle a k uvolnění mysli. Info v KD.

POWERJÓGA

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY  

s regionálním Deníkem

Neděle 13. prosince / 17.00 hodin / Klášter
Představení hudebního, výtvarného a literárně-dramatického 
oboru ZUŠ V. Pichla.

III. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
Adventní dárky

Pátek 18. prosince / 20.00 hodin / RC Hrošík / Vstupné 50 Kč
Pohodové zastavení v předvánočním shonu s kapelami 
VEDVOU a JEN TAK TRIO. 

PŘEDVÁNOČNÍ FOLKOVÝ VEČER

Neděle 20. prosince / 17.00 hodin / Náměstí T. G. M.
Tradiční troubení v podání legendárního Swing Bandu Tábor.

IV. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
Troubení z věže 

Pátek 25. prosince / 20.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 180 Kč
Informace o svozech budou uvedeny na plakátech.

VODOVOD Vánoční zábava

Sobota 30. ledna 2016 / 20.00 hod. / Velký sál KD / 
Vstupné 120 Kč
Čeká Vás bohatý program, soutěž o ceny a hudební doprovod 

skupiny HORVÁTH BAND.
Přivítáme sponzorské dary na ples, nabízíme možnost prezentace 
vaší firmy během akce i bezplatnou inzerci v některém následujícím 
čísle Městského zpravodaje (v odpovídajícím rozsahu). 
Předprodej od 1. prosince na www.kulturnidum.cz nebo v kanceláři 
KSMB či Městském informačním centru na nám. T. G. Masaryka

PLES MĚSTA BECHYNĚ

Přejeme Vám krásné prožití svátků 
vánočních a do roku 2016 vše dobré.
Dovolte mi poděkovat VŠEM,  

kteří nám pomohli při organizaci 
kulturního dění v roce 2015.
Za Kulturní středisko města Bechyně

Mgr. Štěpán Ondřich

Neděle 6. prosince / 13.00–19.00 hod. / Zámek Bechyně 
Dobové pokrmy, ražba mincí, písaři, výroba svíček 
a vánočních dekorací, domácí punč.

Středa 9. prosince / 18.00 hodin / nám T. G. Masaryka
Zahřejte se v adventním čase vánočním punčem a společně s 
námi si zazpívejte Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, 
Půjdem spolu do Betléma a další. Spojme své hlasy v jeden velký 
vánoční sbor při unikátním projektu Česko zpívá koledy! 

Legendární 
Stand up 
comedy 

show

PRO DĚTI

Čtvrtek 10. prosince / 10.00 hod. / Velký sál / Vstupné 35 Kč
Komponovaný pořad o původu a zvycích vánočních svátků 
v Čechách i ve světě od dob pohanských až do současnosti. Pořad 
je vyplněn bohatým výběrem lidových koled, poezie a vánočních 
písní. Hraje hudební divadelní společnost Petra Kubce. Jedná se 
o pohádku, kde soubor šikovně zapojuje děti do děje vánočního 
příběhu a děti si představení aktivně užívají. 

KDE SE VZALY VÁNOCE

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK!!!TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK!!!



+
První zmínka o skleněných vánočních S KNIHOVNOU 

ozdobách  pochází z oblasti Jizerských hor 
AŽ DO KONCE… již z 40. let 19. století, ale výroba tradičních 

foukaných koulí se zde začala rozvíjet až 
Poslední nedělí v měsíci listopadu jsme téměř o století později. Místní firmy si 

zahájili adventní nebo-li přípravné předvá- vystačily s tvorbou dutých perlí, které byly 
noční období. Rozsvítili první ze čtyř svíček, žádané i v zahraničí. Změna nastala 
které nám odměřují čekání na vytoužené s obdobím secese, kdy se skleněné ozdoby 
Vánoce. Děti jsou natěšené, postupně otví- staly módní záležitostí. Kouličky se tak chvíli 
rají jednotlivá okénka adventního kalendáře dovážely z Německa, kde se roku 1858 
a my dospěláci se pokoušíme opět v Alsasku přes léto urodilo málo ovoce, a tak 
nepodlehnout předvánočnímu nakupova- aby místní nebyli smutní a měli čím okrášlit 
címu a uklízecímu šílenství. Tato doba by své příbytky, rozhodl se sklář z Goetzen-
měla být hlavně dobou zklidnění a rozjímání. brucku vyfouknout koule ze skla. Tak vznikl 
Na čtení asi pomyšlení ani čas nemáte, ale zvyk, který zdomácněl začátkem 20. století 
přimlouvala bych se, najděte chvilku alespoň i u nás. Také české sklárny byly ochotny 
na jednu předvánoční návštěvu knihovny. vyhovět požadavkům tuzemských obyvatel. 
Nabízíme knižní novinky pro zpříjemnění Stejně jako české sklo i české skleněné 
nadcházejících svátečních dnů, zajímavou ručně foukané ozdoby si získaly své 
besedu a pěknou výstavu. příznivce na tuzemském i zahraničním trhu, 

Přijďte si poslechnout scénáristku, dceru ale poslední dobou jim konkurují levnější ne 
Ireny Kačírkové, Kristýnu Novotnou. Po tak kvalitní asijské výrobky.
uzávěrce minulého zpravodaje jsme museli (Zdroj: www.topzine.cz)
termín besedy s autorským čtením  přesu- Ať už si domácnost v závěru roku 
nout, takže se koná až 2. 12. v 17 hodin. vyzdobíte skleněnými ozdobami nebo 

Příjemnou předvánoční pohodu mezi zvolíte ty přírodní, užijte si vánoční svátky, 
knížkami nám letos pomohla vykouzlit paní jak nejlépe umíte a můžete! 
Ivana Pokorná ozdobami, na kterých Přejí knihovnice 
netradičně použila ubrouskovou techniku Upozorňujeme, že 18. prosince končí 
zdobení, doplněnou malbou a třpytkami. letošní provoz knihovny a znovu 
Jelikož jde o napodobeninu známých otvíráme 5. ledna, kdy začínáme vybírat 
skleněných koulí, pokusili jsme se nasát registrační poplatky na rok 2016!
nějaké informace o jejich vzniku. 

EH

+ KNIHA O KERAMICKÉ 
ŠKOLE K DISPOZICI

Po proběhlé prezentaci knihy „Umělecká 
keramika, historismus, secese, moderna – 
keramická škola v Bechyni 1884 1948“ je 
tato kniha k nahlédnutí a na prodej v 
Městském informačním centru v budově 
muzea.

JJ

–

Výčet některých významných 
výročí, která jsme si připomněli 
v roce 2015

1485 – Zdeslav ze Šternberka potvrdil městu 
Bechyni práva a obnovil klášter.
1715 – významný sňatek, Marie Terezie ze 
Šternberka se provdala za Jana Leopolda 
z Paaru, tím přišel tento rod na Bechyňské 
panství. 
1775 – v pramenech se objevuje zmínka o 
vystavění vodárny u Horního mlýna, stroj 
čerpal vodu do panské zahrady.
1875 – byla zprovozněna Paarská továrna v 
Zářečí, továrna na keramiku a kamna.

Významní rodáci:
1805 – zemřel Václav Pichl (1741–1805), 
hudební skladatel a houslista. Autor téměř 
400 skladeb. Ke konci života působil jako 
hudební ředitel u arcivévody Ferdinanda 
d´Este.
1895 – zemřel František Hošek (1871-
1895), nadaný sochař, jeden z prvních 
absolventů místní Státní odborné školy 
keramické. Autor návrhu pomníku Jana 
Sladkého Koziny na vrch Hrádek u 
Domažlic.
1905 – se narodil Prof. MUDr. PhDr. Miloš 
Sovák, DrSc. (1905–1989). Lékař, 
zakladatel československé logopedie. 
Založil Českou logopedickou společnost a 
Logopedický ústav v Praze.
1920 – se narodil  Prof. Jan Simota 
(1920–2007), byl český sochař, medailér, 
pedagog.
1985 – zemřel Evžen Illín (1924–1985). 
Hudebník, skladatel, mimo jiné taneční a 
scénické hudby. Část života prožil v USA. 
Milovník Bechyně a okolí, vedoucí místních 
skautů.

JJ

MĚSTSKÉ 
MUZEUM 
A INFOCENTRUM 
V PROVOZU 
I V ZIMNÍ SEZÓNĚ

V letošním roce máte poprvé možnost 
navštívit stálou expozici muzea i mimo 
hlavní sezónu. V galerii muzea pro vás 
připravujeme výstavu uměleckých fotografií 
bechyňského rodáka p. Karla Kocourka 
a jeho rodiny. Muzeum se tak snaží nabíd-
nout možnost programu v chladných měsí-
cích a též v některých svátečních dnech. 
Zastavte se u nás, až půjdete procházkou. 
V infocentru nabízíme letáky, knihy, pohled-
nice, keramiku, výrobky se znakem 
„regionální produkt“, veřejný internet a dobré 
rady. Prostřednictvím zpravodaje chceme 
poděkovat za příspěvek nejmenované 
dárkyně, která se rozhodla přispět na akce 
věnované dětem. Příspěvek putoval do 
výtvarné adventní dílny. Muzeum se 
rozhodně nebrání přijímat nejen darované 
předměty do sbírky, ale i finanční pomoc 
(např. věnovanou na restaurování předmětů 
apod.). Děkujeme.

  Návštěvní doba prosinec–duben: 

po zavřeno
út 9–12 12.30–15
st 9 17
čt 9 15
pá 9 15

  Provozní doba mezi svátky

21. 12. po zavřeno 

24. 12. čt zavřeno
25. 12. pá zavřeno
26. 12. so zavřeno
27. 12. ne zavřeno

28. 12. po zavřeno
29. 12. út 12–15
30. 12. st 12–15
31. 12. čt 12–15
1. 1. pá 10–15

V těchto hodinách zde také probíhá 
předprodej vstupenek na akce Kulturního 
střediska města Bechyně.

JJ

–12 12.30–
–12 12.30–
–12 12.30–

22. 12. út 9–12 12.30–15
23. 12. st 9–12 12.30–17
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Foto ze stálé expozice muzea
Marie Terezie z Paaru



+HUDEBNÍ PRODUKCE 
v Lázních Bechyně

Taneční večery – kavárna
19.30–22.30 hod. Vstupné 25 Kč

1. 12. úterý RM band
6. 12. neděle Cora
8. 12. úterý Technicz

11. 12. pátek Cora
15. 12. úterý Allegro band

Taneční večery – sál
19.30–23.00 hod. Vstupné 35 Kč

Mikulášská zábava (poslední)
4. 12. pátek Mr. Driver

Pohlazení od písničky
určeno k poslechu – sál (poslední)
19.30–21.00 hod. Vstupné 30 Kč

7. 12. pondělí Allegro band

Vystoupení dětí MŠ Jahůdka 
Bechyně – LD Olga, u recepce
od 14.00 hod. Zdarma

4. 12. pátek děti MŠ

Na žádné akci se nekouří

KINO BECHYNĚ PROSINEC 2015 

Více informací a rezervace vstupenek: www.kino.bechynsko.cz

3. ČTVRTEK V 17.00 A VE 20.00

VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
Komedie – ČR

Starosta města Kameňákov Pepan 
(Václav Vydra nejml.) se se svým 

spolupracovníkem – tajemníkem úřadu 
(Jan Antonín Duchoslav), rozhodne 

postavit na hoře Říp skokanský můstek. 
Z toho důvodu jedou za prezidentem 

republiky, který je často opilý a o úřad se 
vůbec nezajímá. Nejdříve dorazí za 

mluvčím prezidenta (Ladislav Hruška), 
se kterým se poté domluví a jdou svůj 

nápad navrhnout prezidentovi, který, jak 
jinak, nebude zrovna ve střízlivém 

stavu...
90 minut, mládeži přístupný 

od 12 let, 120 Kč

4. PÁTEK V 17.00

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Animovaný / rodinný / pohádka – Rusko
Animovaný příběh natočený na motivy 

pohádky od Hanse Christiana 
Andersena. Sněhová královna uvalí na 

zemi kletbu. Neutichající polární vítr 
ochladí lidská srdce a z nich se vytratí 
všechna radost. Děvčátko Gerda spolu 
s fretkou Lutou a skřítkem Ormem se 

vydají na dlouhou cestu do paláce 
Sněhové královny, aby zachránili jejího 

bratříčka Kaye a navždy vysvobodili 
zemi z věčného sněhu a mrazu.

80 min, český dabing, 
mládeži přístupný, 80 Kč

4. PÁTEK VE 20.00

MOST ŠPIONŮ
Akční / thriller – USA

Tom Hanks ve špionážním filmu 
z období studené války, podle 

skutečného příběhu. 
Režie Steven Spielberg.

141 minut, české titulky, mládeži 
přístupný od 12 let, 12 Kč

10. ČTVRTEK V 20.00 

KRAMPUS: 
TÁHNI K ČERTU
Horor / komedie – USA

„Vždycky jsem chtěl natočit hororový 
vánoční film,“ říká režisér Michael 
Dougherty. „Ne, že bych neměl rád 
kladné emoce, které jsou se svátky 
spojené, a všechny ty klasické filmy 

a pohádky se šťastnými konci. Řada lidí 
ale tvrdí, že Vánoce jsou peklo, tak jsem 

chtěl udělat něco i pro ně,“ dodává. 
Snad si ho za ta slova 
neodnese Krampus.

96 minut, české titulky, mládeži 
přístupný, od 12 let, 110 Kč

12. SOBOTA V 17.00

HODNÝ DINOSAURUS
Dobrodružný / animovaný - USA

Animovaný film Hodný dinosaurus si 
pohrává s otázkou: Co kdyby asteroid, 
který jednou provždy změnil život na 

Zemi, naši planetu minul a obří dinosauři 
nikdy nevyhynuli?

100 min, český dabing, mládeži 
přístupný, 110 Kč

12. SOBOTA VE 20.00

V SRDCI MOŘE
Akční / dobrodružný / drama – USA

V zimě roku 1820 byla velrybářská loď z 
Nové Anglie napadena velrybou 
mamutích rozměrů s obrovskou 

vytrvalostí a téměř lidskou touhou po 
odplatě. Toto skutečné námořní neštěstí 
inspirovalo spisovatele Hermana Melvilla 

k napsání románu Bílá velryba.
121 minut, české titulky, mládeži 

přístupný od 12 let, 110 Kč

15. ÚTERÝ V 17.00

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2
Animovaný / rodinný / pohádka – Rusko
Je tu pokračovaní úspěšné animované 
pohádky Sněhová královna, v kterém 

hrdiny z prvního filmu, čeká nová hrozba 
z ledu a sněhu...

78 minut, český dabing, mládeži 
přístupný, 100 Kč

15. ÚTERÝ VE 20.00

TRABLE O VÁNOCÍCH
Komedie – USA

Ve skvěle obsazené komedii 
o vánočních svátcích sledujeme členy 

širší rodiny, kteří se snaží tradičně sejít, 
aby společně oslavili svátky.

107 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 12 let, 110 Kč

26. NEDĚLE V 17.00 
– český dabing

26. NEDĚLE VE 20.00 
– české titulky

STAR WARS: 
SÍLA SE PROBOUZÍ

Sci fi – USA
Lucasfilm a vizionářský režisér 

J. J. Abrams spojili síly, aby vás znovu 
přenesli do předaleké galaxie. Star Wars 

se vracejí na plátna kin filmem Star 
Wars: Síla se probouzí.

136 minut, mládeži přístupný, 120 Kč

Změna programu vyhrazena

Upozorňujeme občany, že 
s koncem roku 2015 končí také 
platnost parkovacích karet na 
náměstí T. G. Masaryka. Žádost je 
možné stáhnout na webových 
stránkách Města Bechyně nebo 
vyzvednout na podatelně MěÚ 
Bechyně. Cena a podmínky jsou 

pevně stanoveny Nařízením č. 9/2012, 
Čl. 7, odst. 1). Připomínáme, že karty jsou 
platné pro kalendářní rok 2016 – tudíž od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (Nařízení 
č. 9/2012, Čl. 7, odst. 2). Žádosti, stejně 
jako parkovací karty vám vydáme na MěÚ 
Bechyně, podatelna.

Jitka Chudlařská, 
pracovnice podatelny

VÝZVA

Vážení spoluobčané, obracím se na 
Vás s prosbou o poskytnutí informací 
a možnosti vyfocení Vámi vlastněné 
figurální bechyňské keramiky vyráběné 
ve Výrobním keramickém družstvu, 
Kerasu či keramické škole. Informace, 
prosím, sdělte městskému muzeu, 
městské knihovně nebo městskému 
infocentru na náměstí v muzeu.
Opravte si, prosím, telefonický kon-
takt z minulého čísla do infocentra:
778 545 509! 

Děkujeme!

VÝZVA
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Golf Resort Bechyně 
Vás srdečně zve na tradiční

NOVOROČNÍ ODPAL
1. 1. 2016 od 14 hod.

Kdo by odolal své golfové vášni 
a setkání s přáteli u sklenky sektu ve 

vytopené klubovně?



ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ FYZIKA DO 
VLASTNÍCH RUKOU

źKdyž se točila kopule, nevěděli jsme, co 
se točí, jestli my, nebo střecha. 

źDozvěděli jsme se, že kosmonauti neví, 
jestli spí na zádech nebo na břiše.Měsíc říjen byl pro nás ve znamení 

źZaujal nás motůrek, který otáčel techniky, nových objevů a pokusů. V pátek 
dalekohledem rychlostí otáčení Země kolem 16. 10. jsme se zúčastnili interaktivní besedy 
své osy. Fyzika do vlastních rukou. Studenti vysoké 

źZjistili jsme, že Evropská observatoř se školy nám představili na čtyřech stanovištích 
nachází v Americe.různé fyzikální pokusy se světlem, barvami a 

źPoznali jsme názvy nových souhvězdí tekutým dusíkem. Ne všemu jsme 
a nové informace o nich (např. že Pegas stoprocentně rozuměli, nemáme totiž ještě 
nemá v souhvězdí křídla, Orel má nad sebou fyziku, ale zaujala nás spousta věcí: 
Delfína, Lev připomíná přerostlou myš)źPři roztáčení koleček s různými 

źDozvěděli jsme se, že se staví nový barvami se barvy mění na jiné.
obrovský dalekohled, který bude měřit 40 źVoda nám může sloužit jako kabel pro 
metrů.vedení světla, např. z laseru.

źPřekvapilo nás, že papírové plenky byly źVyzkoušeli jsme si, jak vypadají různé 
vymyšleny původně pro kosmonauty a ne optické klamy. 
pro miminka.źTekutý dusík má teplotu kolem -200°C.

źVe stavu beztíže se kosmonauti źBanánová slupka, která se namočí do 
pohybují pomocí různých madel a plavou tekutého dusíku, se dá lehce rozbít. Stejně 
prostorem kosmické lodi. tak dopadne i živá květina, která se pak 

źAby si kosmonauti připevnili své věci, úplně rozdrtí.
používají suchý zip (byl vymyšlen také kvůli źMagnety, které se polijí dusíkem, 
nim, ne kvůli našemu pohodlí při obouvání levitují.
bot).źNafouklý balonek, který se dá do 

źLíbilo se nám promítání planet a dusíku, splaskne.
souhvězdí na noční obloze. źDusík by nám dokázal velmi ublížit, 

źZaujalo nás pití astronautů. Vodu pijí ze kdybychom v něm nechali déle ruce nebo 
speciálních pytlíků a každá kapka, která jinou část těla.
vyteče ven, se vznáší a kosmonauti se ji Největším zážitkem byla výroba baná-
snaží vypít. Podobně komplikované to mají i nové zmrzliny pomocí tekutého dusíku. Byla 
s mytím.výborná a někteří z nás si při ochutnávání na 

źKdyž chtějí jít kosmonauti na záchod, vlastní jazyk vyzkoušeli, proč ředitel v 
musí se k němu připoutat.Obecné škole varoval žáky, aby neolizovali 

źJup i te r  nám př ipomíná ve lký  zmrzlá madla u schodiště. 
hamburger. Naše bádání pokračovalo ve čtvrtek 

źV roce 2029 kolem nás proletí velký 20. 10., kdy jsme navštívili Hvězdárnu 
asteroid. a planetárium v Českých Budějovicích. 

V novém neznámém prostředí jsme zjistili Žáci 5.A, 
spoustu nových informací o vesmíru, které ZŠ Františka Křižíka Bechyně
jsme dosud neznali: 

+ LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Také letos se žáci naší školy zapojili spolu 
s dalšími 58 265 soutěžícími z 2 909 škol do 
logické olympiády. V naší škole se v kategorii 
A (žáci 1. stupně) zaregistrovalo 30 žáků, ale 
nominační kolo vypracovalo jen 7. Nejlepší 
z prvního stupně byla Dana Mašterová (3.A), 
v kraji se umístila na 155. místě ze 665 
řešitelů. V kategorii B (žáci 2. stupně) jsme 
se zaregistrovali společně, ale zdaleka ne 
všichni nominační kolo vypracovali. Své 
logické myšlení si prověřilo jen 19 žáků. 
Nejúspěšnější byla Simona Meyerová (7.A), 
která se dělila o 16.–40. místo z 1305 řešitelů 
v kraji a zajistila si postup do krajského kola. 
To proběhlo na začátku listopadu, ani zde se 
Simča neztratila a ve velmi silné konkurenci 
obsadila 37. místo. 

Všem řešitelům přejeme hodně úspěchů 
v dalších soutěžích.

Jana Meyerová

+ 1. TRANSNACIONÁLNÍ 
SETKÁNÍ PROJEKTU 
WAU

Ještě než se vydají děti vstříc vodním 
dobrodružstvím v cizích zemích, je nutné, 
aby se poznali jejich učitelé, kteří je 
koneckonců do projektu uvrtali. K takovému 
neoficiálnímu teambuildingu sloužilo první 
projektové setkání v Bechyni, kterého se 
zúčastnili naši kolegové a kolegyně 
z partnerských škol v Litvě, Portugalsku 
a Španělsku. Přeci jen, když s někým trávíte 
čas od rána do noci několik dní za sebou, 
a řešíte sebemenší maličkosti na projektu 
tak, aby vše plynulo hladce v době, kdy 
začnete cestovat s dětmi po Evropě, poz-
náte se celkem dost (někdy až moc – 
preference spodního prádla na španělských 
a portugalských fotbalistech někteří z nás 
snad ani vědět nepotřebovali). 

Dopolední hodiny trávené většinou v naší 
škole se nesly v duchu brainstormingu (teď si 
asi říkáte, kolik cizích slov ještě použiji, že?). 
Tato nejkritičtější část dne se kupodivu obeš-
la bez ostrých výměn názorů a veškeré kom-
petence byly hladce rozděleny mezi všechny udělat divy (poznámka: knedlíky podávat A tak, poučeni, že Čechy mají sice jídlo, 
týmy. Český tým dostal na starost blog cizincům pouze v případě, že k nim chováte které vám usiluje o život, ale naštěstí se 
projektu: www.wateraroundus.blogspot.cz, velmi záporné city). Ale abychom z té kultury k němu podávají „tekuté poklady“, že vody je 
takže pokud chcete znát podrobnosti ukázali i ty světlejší stránky, po obědě jsme zde dostatek, a že se mohou těšit na vstřícné 
(v angličtině), určitě tam zavítejte. partnerům ukázali klíčová místa pro naše kolegy, až sem zavítají se svými žáky, se 

Po vyčerpávajícím dopoledni se naše vodní putování. Procházky po Bechyni, s námi všichni rozloučili a odjeli do svých 
skupina vždy přesunovala na oběd do školní Českém Krumlově či Českých Budějovicích domovin, kde je zanedlouho navštívíme se 
jídelny. Pravda, zde začalo pravé poznávání určitě zlepšily ty rozporuplné pocity po svými týmy i my. 
české kultury, protože takový knedlík dokáže knedlících. A. Němcová
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+
Gedächniskirche, který je JAZYKOVĚ 
známý kombinací zakonzer-

POZNÁVACÍ POBYT vované věže ve stavu po 
druhé světové válce a druhou V BERLÍNĚ
supermoderní věží. Dále 
jsme navštívili i východní část V listopadu vycestovali naši osmáci za 
Berlína – Alexanderplatz jazykovými zkušenostmi a poznáváním 
s televizní věží, třídu Unter tentokrát do Německa. Navštívili jsme 
den Linden, Brandenburskou Drážďany, Berlín a Postupim. V Berlíně žáci 
bránu, Berliner Dom, památ-absolvovali ve třech dnech jazykový kurs 
ník holokaustu, ale i Check-němčiny v jazykové škole did deutsch-
point Charlie, což býval institut Berlin a byli odměněni certifikátem. 
jediný hraniční přechod mezi Nejdůležitější ovšem asi bylo, že žáci 
západní a východní částí získali motivaci ke komunikaci a mohli si ji 
Berlína. Zajímavá byla i pro-vyzkoušet přímo v praxi, kdy museli překo-
hlídka Olympijského sta-návat jazykovou bariéru.
dionu s průvodcem nebo Po celou dobu pobytu nás doprovázelo 
návštěva ZOO. Nevynechali neskutečně krásné, teplé a slunečné počasí. 
jsme ani Pergamonské Mohli jsme si tedy užívat pohody při 
muzeum.poznávání reálií. Viděli jsme snad všechno 

Plni bohatých zážitků důležité, co jsme za jeden týden mohli 
jsme si v pátek ještě prohlédli stihnout.
Berliner Mauer East Side Při cestě do hlavního města Německa 
Gallery a pak už jsme mířili na jsme navštívili ještě Drážďany, kde jsme si 
zámek Sanssousi s překrás-prohlédli historické centrum města – 
nou zahradou. Nejvíce jsme Frauenkirche, Semper Oper, Hofkirche 
si užili nakonec více než a hlavně v galerii Zwinger sbírku porcelánu.
tříhodinovou relaxaci spoje-V pondělí v dopoledních hodinách začala 
nou s koupáním v tropickém výuka a odpoledne jsme vždy vyrazili do 
vodním parku Tropical  města. Viděli jsme centrum Berlína, bývalou 
Islands.západní část Ka De We – nejstarší obchodní 

dům v Německu, Potsdamerplatz s moderní Pavlína Novotná
architekturou, Ku Damm – nejznámější 
obchodní třídu a kostel Kaiser-Wilhelm-

+

soutěžící z Českého Krum-
lova, Uherského Hradiště, 
Luhačovic a Ostravy.

Soutěžní úkoly byly již 
opět dva: povinný (vytočit 
džbán a mísu podle výkresu) 
a volný (čajová konvice podle 
vlastního návrhu). Soutěž 

Velkou radost nám také udělal křest knihyproběhla v tradičně přátel-
ském duchu – nejde ani tak o pořadí CELOSTÁTNÍ 
soutěžících, jako o setkání studentů a 

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ učitelů. Vítězkou vložené soutěže Mikro-
, která vyšla u příležitosti výstavy džbánek se stala Anna Izakova z naší školy 2015

k 130. výročí založení školy. Tato výstava se před Michaelou Vašíčkovou z Luhačovic 
uskutečnila v plzeňském muzeu od prosince V termínu 12.–13. 11. 2015 se konal již a Martinem Valnohou z Českého Krumlova, 
2014 do února 2015. Kniha pojednává 19. ročník točířské soutěže. Pozvali jsme hlavní soutěž vyhrála naše zástupkyně Eva 
o škole, jejích ředitelích, umělecké produkci 11 škol z celé České republiky (Bechyně, Andršová před Markétou Válkovou 
atd. v letech 1884–1948. Při samotném křtu Český Krumlov, Hodonín, Karlovy Vary, z Luhačovic a další naší reprezentatkou 
knihy nás potěšil zájem veřejnosti. Poděko-Luhačovice, Ostrava, Praha – Hollarovo Annou Izakovou.
vání patří pracovnicím Městského muzea náměstí, Světlá nad Sázavou, Uherské Děkujeme všem zúčastněným školám, 
Bechyně a samozřejmě autorce knihy. Hradiště, Velké Opatovice, Horní Bříza), zástupcům naší školy za skvělé umístění, 

3 výtvarné školy ze Slovenska (Bratislava, Mgr. Milanu Vágnerovi a Janu Vančurovi za Na počátku listopadu jsme uspořádali 
Prešov, Košice) a také keramické školy organizaci soutěže, všem porotcům, předse- výtvarné dílny pro děti v Jindřichově Hradci. 
z rakouského Stoobu a bavorského Land- dovi komise Luďku Míškovi a všem sponzo- Zájem byl velký a děkujeme Aleně Kissové 
shutu. Předsedou hodnoticí komise je rům. Těšíme se na shledanou v jubilejním a všem zúčastněným studentům, kteří se 
v letošním roce sochař, keramik a designér 20. ročníku soutěže v listopadu 2016. dětem maximálně věnovali. Ve škole jsme 
MgA. Luděk Míšek. Letošní ročník obohatila také 9. 11. 2015 přivítali spisovatelku Ivu DALŠÍ DĚNÍ VE ŠKOLEopět vložená soutěž, tentokráte nazvaná Pekárkovou. Akce proběhla ve spolupráci Během podzimu jsme absolvovali „Mikrodžbáneček“. V ní šlo o vytočení co nej- s Městskou knihovnou Bechyně a věříme, že maratón burz škol a veletrhů vzdělání. Velmi menšího džbánku na sériově vyráběném nebyla akcí tohoto druhu poslední. Velmi nás potěšil úspěch na veletrhu Vzdělání kruhu. pěknou akcí, na níž se podíleli naši studenti  a řemeslo 2015 v Českých Budějovicích, kde Součástí soutěže byl i doprovodný pro- spolu s vychovatelkou Soňou Houdkovou, Magdaléna Tonková získala první a Jan gram. Tradičně jím je beseda s předsedou byl Rej světlušek a lampionový průvod Tuháček druhé místo v celostátní fotogra-hodnoticí komise a společenský večer, na 3. 11. 2015.fické soutěži Ateliérový portrét 2015.němž hráli a zpívali absolventi naší školy 

Na měsíc prosinec 2015 jsme připravili V říjnu proběhl již čtvrtý výměnný pobyt Karel Dvořák, přátelé a hosté. Tento večer se 
adventní výstavu výtvarné skupiny Devět+ studentů a učitelů v Portu v rámci projektu konal 12. 11. 2015 v bechyňském lázeňském 
(výtvarní učitelé naší školy a přizvaní hosté). Erasmus+. Rovněž nás navštívili profesoři domě Jupiter.
Vernisáž sice proběhla 21. 11. 2015, ale z francouzské keramické školy v Long-Děkujeme všem zúčastněným školám; 
výstava, která je prodejní, bude otevřena po champ, kteří mají zájem dojednat společné tentokrát bohužel nepřijeli studenti z land-
celý prosinec 2015. Srdečně zveme výměnné praxe v našich školách a praxe shutské školy, ale díky Aničce Izakové 
bechyňskou veřejnost, návštěvníky našeho v konkrétních dílnách v našem regionu. Za (Bechyně) a Vasilyi Novosadovi (Ostrava) 
města i studenty naší školy.obě akce patří poděkování Mgr. Martě byl zachován mezinárodní charakter sou-

Kotkové a Mgr. Štěpánce Janouškové.těže. Kromě našich zástupců jsme přivítali Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

 
Mgr. Lenky Merglové Pánkové Keramická 
škola v Bechyni 1884–1948 s podtitulem 
Umělecká keramika: historismus, secese, 
moderna
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Zprávičky 
z Jahůdky

V mateřské škole pro-
bíhala tradiční výstava 

Podzimníčků, prezentovala 
společnou práci dětí a rodičů, 

kteří se jí zhostili s nevšední nápaditostí 
a originalitou. 

Od září probíhá spolupráce skupiny dětí 
ze třídy Lišáků s Domovem pro Seniory 
projektem „Mezi námi o.p.s.“. Lišáci podnikli 
ekovycházku „Za podzimním skřítkem“, kde 
našli poklad a plnili úkoly z environmentální 
výchovy. 

Další akcí byla exkurze do Městského 
muzea, kde si děti prohlédly expozici „Houby 
v našem kraji“. 

Celá škola opět v říjnu uklízela okolí školy 
a zahradu při zapojení do akce „Ukliďme 
svět“. 

Lišáci v projektu „Srdce s láskou 
darované“ si vyrobili srdíčka a instalovali je 
na strom Katalpu na školní zahradě, která 
má listy srdcovitého tvaru a vytvořili „Strom 
lásky“. 

Kolem obou budov školy pokračuje par-
ková úprava s několika záhony a dřevinami. 
Na zahradě je dokončena další etapa 
nových chodníků ze zámkové dlažby. 

Opět ve škole proběhla preventivní 
prohlídka zraku dětí, kterou využilo mnoho 
rodičů. 

Dále děkujeme rodičům za sběr druhot-
ných surovin. Ekologickou výchovu se 
rodiče spolu s dětmi učí vnímat jako 
samozřejmost. Sbíráme olej a hliník.

BV

+ DRAKIÁDA

V sobotu 24. října uspořádalo SRPDŠ při ZŠ Františka Křižíka jako každý podzim 
Drakiádu. Děti s rodiči a kamarády strávili příjemné slunečné, místy větrné, odpoledne. Hlad 
a žízeň po sportovním výkonu zahnali výborným občerstvením. Samozřejmě nejúžasnější 
draci a jejich majitelé byli odměněni. 

Veronika Sušerová

REJ SVĚTLUŠEK 3. 11. 2015
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+ DEN VETERÁNŮ 
V BECHYNI

Pietní akt k uctění památky padlých vete-
ránů světových válek proběhl letos v Bechy-
ni 11. listopadu u památníku vedle náměstí 
Tomáše Garrigua Masaryka. Zahájen byl 
signálem z trubky přesně v 11.00 hodin, tedy 
ve stejný čas jako 11. listopadu 1918, kdy 
fakticky skončila I. světová válka uzavřením 
příměří mezi vrchním velitelem armád 
spojeneckých sil a německou delegací. 

Vzpomínkového aktu se zúčastnili zástup-
ci 15. ženijního pluku a 151. ženijního praporu 
z posádky Bechyně, starosta města Bechyně 
Pavel Houdek s místostarostou Jiřím 
Rejlkem, zástupci Klubu vojenských důchod-
ců a také žáci místních základních škol. 

Symbolem oslav Dne válečných vete-
ránů je květ vlčího máku, o což se zasloužil 
vojenský lékař John McCrae. Ten v I. svě-
tové válce psal básně o utrpení a bolesti z 
boje. Báseň „Flanders fields“ (V polích 
flanderských) byla v Anglii v roce 1915 
publikována a později právě Velká Británie 
dala podnět nošení tohoto květu v Den 
příměří neboli v Den veteránů. Překlad 
básně zazněl i na letošním aktu.

John McCrae: Na flanderských polích 
Na polích ve Flandrech divoké máky rostou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde ležíme. Nahoře mezi červánky,
je možná slyšet zpívat skřivánky,
zde dole kanóny jen svoji píseň řvou.
My už však nevstanem a je to možná zdání,
že včera ještě žili jsme a byli milováni.
Teď jenom tiše ležíme
na polích flanderských.
Náš boj však zase jiní převezmou.
Do vašich rukou dáme my teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal,
že jsme tu padli zbytečně. Jen máky 
porostou
na polích flanderských.

zpracovala: kpt. Miroslava Štenclová, 
tisková a informační důstojnice 

15. ženijního pluku
fotografie: nadporučík Petr Sochor

Novoroční čtyřlístek 2016
Klub českých turistů a Asociace sportu pro všechny Bechyně si vás 
dovolují pozvat na odpolední novoroční vycházku – Novoroční čtyřlístek 2016

Sraz účastníků je ve čtvrtek 1. 1. 2016 ve 13.00 hodin v Bechyni před  

hotelem „U Draka“, Libušina ulice. Připraveny budou dvě vycházkové trasy okolím města 
Bechyně (krátká trasa: cca 5 km, dlouhá trasa:10–15 km). Akce je spojená s veřejnou 
sbírkou na podporu aktivit pro zdravotně handicapované občany.

Pevné zdraví a úspěšný nastávající rok přejí členové Klubu českých turistů a Asociace 
sportu pro všechny Bechyně.

Info: Petr Chaloupek – KČT Bechyně, telefon 737 529 220, 
e-mail: bechyne.kct@seznam.cz

Jste sluchově postižení? 
Navštivte nás v roce 2016 
Naše Poradenské centrum při Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých za vámi přijede: 
Dům s pečovatelskou službou, Školní 1009 9.30–11.00 hod.
Domov pro seniory, Na Libuši 999 11.15–12.45 hod.
Termíny 26. 1., 22. 3., 24. 5. 27. 6. (pondělí), 27. 9., 29. 11.

Ř Poradíme Vám a zprostředkujeme kontakty na firmy zajišťující 
kompenzační pomůcky odstraňující bariéry pro sluchově postižené

Ř Zprostředkujeme opravy kompenzačních pomůcek a sluchadel ve 
spolupráci se specializovanými firmami

Ř Máte možnost si zapůjčit sluchadla po dobu opravy
Ř Zakoupit si baterie do sluchadel, tvarovky a další příslušenství ke 

sluchadlům (sušící a čistící tablety, hadičky ke tvarovce a další 
příslušenství)

Ř Vyměníme Vám hadičky k individuální tvarovce

K dispozici budou zdarma letáky, katalogy kompenzačních pomůcek pro osoby se 
sluchovou vadou a brožury. Tipy a rady pro sluchově postižené.

DNES VAŘÍ...

Vánoce jsou svátky klidu a 
pohody, ale také dobrého jídla 
a pití. Po Štědrém dnu následuje 

Boží hod a vše konči svátkem sv. Štěpána. 
Již několik let se pokouším fušovat do 
kuchařského umění a snažím se na svátek 
pohostit své nejbližší. Zde je recept na tabuli 
sv. Štěpána:

Svatoštěpánská husa
àla Etiene Levi
Suroviny

1 husa (cca 3,5 kg)
500 g brambor
1 hlávka zelí
3 jablka
1 větší cibule
30 ml octa
2 malé lžičky soli
1 malá lžička kmínu
2 l mléka

Postup
Husu očistíme a ponoříme přes noc do 

mléka. Ráno ji osušíme, na povrchu i uvnitř ji 
osolíme. Potom ji okmínujeme a dáme do 
pekáčku. Pokud je husa větší, můžeme ji 
rovnou naporcovat. Husu podlijeme vodou, 
dáme do vyhřáté trouby a zvolna pečeme při 
180 °C. Během pečení kůži několikrát lehce 
propíchneme vidličkou, aby se vypeklo 
sádlo. Přeléváme ji výpekem.

Hlávku zelí očistíme, zbavíme košťálu 
a nakrájíme na nudličky. K téměř měkkému 
masu přidáme do pekáčku oloupanou a na 
kolečka nakrájenou cibuli, nakrájené hláv-
kové zelí, zastříkneme octem a okmínujeme. 
Asi po 10 minutách pečení přidáme dvě 
nahrubo nastrouhaná jablka a také 
oloupané a na kostky nakrájené brambory. 
Poslední jablko nakrájíme na plátky 
a obložíme jím husu. Takto připravenou 
směs promícháme a pečeme společně 
s husou ještě 20 minut.

K huse podáváme brambor nebo bram-
borový knedlík.Velmi důležitou přílohou je 
polotmavé pivo Granát. K servírování 
doporučuji Rybovu mši Vánoční.

Přeji Vám dobrou chuť a příjemný 
kulinářský zážitek. 

Štěpán Ondřich 

MÍSTNÍ ORGANIZACE 
TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 
přeje všem svým členům 

a seniorům v Bechyni 
příjemné prožití vánočních 
svátků a hodně zdraví do 

nového roku.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 
V BECHYŇSKÉM FARNÍM OKRUHU

(V Bechyni jsou bohoslužby od 24. do 26. 12. 
v klášterním kostele Panny Marie)

24. 12. 

25. 12. Boží hod

26. 12. Sv. Štěpán

27. 12. Sv. Rodina

31. 12. Sv. Silvestr

1. 1. Nový rok

3. 1. Zjevení Páně

BECHYNĚ SUDOMĚŘICE HLAVATCE

22.00 20.30 16.00 – pro děti

8.00 9.30 11.00

10.00 – –

8.00 9.30 11.00

17.00 – –

8.00 9.30 11.00

8.00 9.30 11.00

Štědrý den
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NOVĚ JSME PRO VÁS 
OTEVŘELI V BECHYNI

JUDr. Libor Hrubý, Dipl.Mgmt., JUDr. Josef Tušek, Mgr. Přemysl Růžička

Tel.: 725 825 815 • 702 124 205
E-mail: libor.hruby@aklegaloffice.com
Adresa: Fáberova 345, 391 65 Bechyně

Úřední hodiny: dle telefonické dohody
Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžete dostavit do 

naší pobočky, navštívíme Vás i u Vás doma.
nová pobočka společnosti:

IČ: 28116364 • sídlo: tř. 9. května 678 • 390 02 Tábor

Nabízíme:
• kompletní právní servis a porady • zastupování klientů před soudy 

všech stupňů v tuzemsku i zahraničí a před orgány státní správy • koncipování 
a posuzování všech typů smluv, smluvních dokumentů a podání • rozvody manželství 

• právní vymáhání pohledávek • kompletní právní servis pro podnikatele, 
spolky a fundace • obhajoba v trestním řízení • atd. 

Garantujeme:
• rychlost • diskrétnost • spolehlivost • příjemné prostředí • profesionální přístup • 

rozumné ceny 

•

• •

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

+ TJ JISKRA BECHYNĚ – 
KANOISTICKÝ ODDÍL

Na konci října se konalo Mistrovství 
České republiky veteránů ve sjezdu na 
divoké vodě, které pořádal náš oddíl. Byl to 
zároveň poslední kanoistický závod sezóny 
2015, která byla dlouhá, náročná a pro náš 
oddíl můžeme říci, že i úspěšná. 

Závodu se zúčastnilo 140 kanoistů z celé 
republiky, kteří soutěžili na tradiční trase 
Dobronice – Hutě, dlouhé cca. 4 km s men-
šími peřejemi a svižně tekoucí řekou. 
Představilo se zde i několik současných 
reprezentantů na divoké vodě, především 
z Českého Krumlova, např. mistři světa 
singlkanoista Antonín Haleš nebo výborná 
kajakářka Anežka Paloudová, mistr světa na 
deblu Petr Veselý a mnoho dalších, takže 
závody měly rozhodně vysokou úroveň 
i prestiž. 

Z domácích závodníků se nejlépe dařilo 
Fandovi Uhlíkovi, který zajel životní závod 
a v kategorii kajakářů-veteránů mladších 
(35–45 let) vypádloval skvělé 3. místo! 
Společně s Pavlem Pazourkem pak ještě 
dojeli na 4. místě v kategorii deblkanoí. 
V této kategorii C2 však medaile také 
putovala do domácího oddílu zásluhou Jana 
Pazourka, který společně s Petrem 
Grossmannem z Plzně (vítěz kajakářů) 

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
vybojoval stříbro. Ve veřejném závodě se na 
stupně vítězů prosadil Michal Háša na 
kajaku i singlu a také Jan Zvolánek 
v kategorii do 23 let. 

Nejmladší závodník bechyňského oddílu 
kajakář Jan Uhlík v závodě předžáků získal 
krásné 2. místo. 

Myslím, že náš oddíl se výborně zhostil 
pořádání těchto závodů po všech stránkách 
a poděkování patří všem členům oddílu, 
kteří se aktivně zapojili do příprav a průběhu 
závodů.

za oddíl kanoistiky pazi
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jsme položili několik otázek týkajících se MODERNIZACE VEŘEJNÉ 
zkušeností obyvatel Hodonic s moderním 

OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY LED osvětlením.
Pane starosto Tomku, když jste LED NEMUSÍ BÝT PRO OBEC 

svítidla pořizoval, měl jste z tohoto kroku ZÁTĚŽÍ… obavy?
Nejprve ano, protože trh s LED 

osvětlením je v ČR zrádný především 
obrovským rozptylem kvality. Z mého 
pohledu se v této oblasti pohybuje kde 

Z pohledu uživatele je veřejné osvětlení 
důležitou okolností náležející k současné 
životní úrovni téměř celé populace České 
republiky a většina obyvatel si bez této 
služby již neumí svůj život ani představit. 
Úkolem veřejného osvětlení je především 
umožnit obyvatelům obcí a měst bezpro-
blémový pohyb na veřejných prostran-
stvích za šera a tmy. Řada studií a též 
praktických zkušeností prokazuje, že 
kvalitní veřejné osvětlení má přímý vliv na 
společensky problematické jevy, jakými 
jsou například dopravní nehodovost, van-
dalismus a případně i závažnější trestná 
činnost. V neposlední řadě lze veřejné 
osvětlovací soustavy vnímat jako význam-
ný urbanistický prvek v rámci obecného 
komfortu životního prostředí sídel. 

Z pohledu provozovatele je veřejné 
osvětlení nákladným a neustálou údržbu 
vyžadujícím závazkem obecních samos-
práv. Oprava starých svítidel se dnes 
většinou nevyplácí a mnohdy není již 
prakticky možná z důvodu nedostupnosti 
náhradních dílů. Údržba veřejných 
osvětlovacích soustav je navíc kompliko-
vána faktem, že historicky živelný vývoj 
vedl k využívání mnoha typů svítidel od 
řady výrobců. Investice do modernizace 
veřejného osvětlení a údržby takové 
soustavy jsou vysoké a mnohdy pro obecní 
rozpočty tíživé. 

Dobrou zprávou je, že vývoj moderních 
technologií postoupil tak, že začínají reálně 
existovat předpoklady k nalezení vhodné 
(či alespoň kompromisní) varianty řešení 
modernizace veřejné osvětlovací soustavy, 
aniž by to znamenalo neúměrnou zátěž pro 
obecní rozpočet či obtížně řešitelný 
technický úkol. 

Jako projekt společnosti EnergyCon 
s.r.o. vzniklo řešení umožňující obcím 
získat modernizovanou, úspornou a efek-
tivní osvětlovací soustavu včetně bonusů, 
jakými jsou údržba a záruka po celou dobu 
trvání projektu (typicky 10 let), stabilní 
rozpočtový výhled, pravidelné revize, 
energetické poradenství či případné 
rozšíření služby o pasportizaci moderni-
zované osvětlovací soustavy, a to vše bez 
zatížení obecního rozpočtu. Projekt je 
finančně zaštítěn bankou UniCredit Bank 
Czech Republic and Slovakia, a.s. a v re-
gionu Jižních Čech – Bechyňska je jeho 
technické fungování zajištěno bechyňskou 
firmou ELEXPRES-ELEKTROSERVIS 
s.r.o. Dobrým příkladem za všechny je 
projekt v Jižních Čechách a to v Hodoni-
cích. Panu starostovi, Josefu Tomkovi, 

 

 

kdo a často bez potřebných znalostí. 

firma ELEXPRES-ELEKTROSERVIS 
s.r.o. z Bechyně, se kterou má naše obec 
dlouholetou dobrou zkušenost

Můžete shrnout přínos nového LED 
osvětlení pro vaši obec?

Pokud hovořím se sousedy, všeo-
becně si naše nové osvětlení pochvalují. 
Ocenili i rychlou instalaci LED osvětlení 
firmou ELEXPRES-ELEKTROSERVIS 
s.r.o. Během několika dnů se změnila 
kvalita osvětlení naší obce. 

Co Vás přesvědčilo při Vašem Závěrem bych se Vás rád ještě zeptal na 
rozhodování? Vaše osobní pocity z LED veřejného 

Při přemýšlení o rozhodnutí zda osvětlení ve vaší obci. Co byste případně 
zvolit, nebo nezvolit LED technologii mohli doporučit starostům obcí, kde 
jsem přemýšlel ve dvou rovinách: o modernizaci veřejné osvětlovací 

Za prvé: možnost získat svítidla soustavy uvažují?
formou splátek, které umožnily realizo- Spokojenost sousedů je pro mě 
vat projekt jako jeden logický blok. potvrzení, že jsem se v létě 2014 rozhodl 
S bonusem desetileté záruky, údržby dobře. Já osobně nevím, že u nás nějaké 
a stabilizovaného rozpočtu. osvětlení je, protože odpadla neustálá 

Za druhé mě firma EnergyCon s.r.o. údržba dosluhujícího veřejného osvět-
přesvědčila možností věcné diskuze lení v naší obci. Společnost EnergyCon 
a otevřeným představením všech s.r.o. splnila všechny ekonomické 
předností a rizik spojených s LED i pocitové přínosy, které ve své studii 
osvětlením. Také mě zaujalo její úzké nabízela.
napojení na Elektrotechnickou fakultu 

Web obce: ČVUT Praha a samozřejmě i to, že 
www.obechodonice.bechynsko.czrealizaci a údržbu bude po celou dobu 
Mail: verejneosvetleni@energycon.cztrvání desetileté smlouvy zajišťovat 
Tel: +420 603 353 616 
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Vyklízení domů a bytů.

Tel.: 603 239 487 

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM 
ZÁKAZNÍKŮM ZA PROJEVENOU 

DŮVĚRU A PŘEJEME VESELÉ 
VÁNOCE, ŠŤASTNÉ 

A ÚSPĚŠNÉ VYKROČENÍ 
DO NOVÉHO ROKU 2016

VEPŘ OVÉ  HODY 
v Lázeňské restauraci

ve dnech 4.–6. 12. 2015

Přijďte ochutnat 
zabijačkové speciality
Pivo: 
Pilsner Urquell, 
Gambrinus, Kozel kvasnicový

S PŘESNOU MUŠKOU

REKLAMA 
propagace@kulturnidum.cz

2cena plošné inzerce 15 Kč/cm


