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V ážení spoluobčané, sousedé, 
milé děti,

je zde opět čas adventu a blížících se 
Vánoc, čas radosti, pohody a klidu. Je to 
také čas, kdy myslíme jeden na druhého 
a  také na ty, kteří už nemohou být s námi. 
Konec roku je ale zároveň obdobím, kdy 
kromě bilancování uplynulých měsíců 
myslíme dopředu – na dobu, kdy začne 
světla opět přibývat. Zvažujeme, co 
můžeme a chceme udělat lépe, o kolik více 
radosti přineseme sobě i svým blízkým. Ať 
jsou Vaše Vánoce tedy obdobím, které 
strávíte podle Vašich představ. Většina 
z  nás je věnuje tomu nejcennějšímu, co 
máme – rodině. Právě duch Vánoc je 
jednou z mála příležitostí, kdy můžeme 
vzpomenout na tradice, z nichž jsme 
vyrostli, porovnat je s živou současností 
a  zamyslet se nad budoucností. Ať už se 
chystáte prožít advent a svátky doma mezi 
svými blízkými nebo se těšíte na aktivní 
odpočinek s přáteli či rodinou, přeji Vám, 
aby Vás Vánoce naplnily novou nadějí. Ze 
srdce Vám přeji co nejlepší rok 2023, ve 
kterém se budeme opět setkávat při 
pracovních i nepracovních příležitostech, 
při kulturních, sportovních či spolkových 
akcích v naší krásné Bechyni.

S přáním klidného času vánočního 

Štěpán Ondřich, 
starosta města 

Rok 2023 je také pro Bechyni zcela 
zásadní, neboť před sedmi sty lety Jan 
Lucemburský povýšil Bechyni na královské 
město. Oslavy založení města si připome-
neme mnoha kulturními a společenskými 
akcemi, napříč spolky a organizacemi ve 
městě. Vše vyvrcholí historickou oslavou 
12.–14. srpna 2023.

Dovolte mi nakonec popřát Vám všem, 
abychom i v této době stáli při sobě 
a  i  když ne vše bude růžové, se snažili vše 
zvládnout k naší spokojenosti. Dětem 
a  nejen jim přeji, aby pod stromečkem 
našli to, co si přejí.
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sociální pracovnice města Bechyně

Klienti pečovatelské služby za poskyt-
nuté služby hradí cenu, jejíž maximální výše 
je dána platnou vyhláškou. Ceník pečovatel-
ské služby lze najít na internetových strán-
kách města Bechyně v sekci „Zdravotnictví 
a  soc. služby“. Pro rok 2022 je v rozpočtu 
pečovatelské služby počítáno s příjmy od 
klientů ve výši asi 70.000 Kč. Zbývající část 
nákladů pak uhradí samo město Bechyně 
jako zřizovatel této sociální služby.

Bc. Kateřina Šteflová, DiS.

+ FINANCOVÁNÍ 
PEČOVATELSKÉ 
SLUŽBY MĚSTA 
BECHYNĚ 
V ROCE 2022

Pečovatelská služba města Bechyně je 
jako terénní sociální služba poskytována 
v  domácnostech klientů na území města 
Bechyně a jeho místních částí. Bechyně tuto 
službu poskytuje již od roku 1991.

Více informací získáte u sociální pra-
covnice města Bechyně na tel. 381 477 025 
nebo na www.mestobechyne.cz

Pro rok 2022 činí předpokládané náklady 
na poskytování pečovatelské služby 
1.430.000 Kč. Financování pečovatelské 
služby je – jako u většiny jiných sociálních 
služeb – vícezdrojové. Velká část nákladů je 
hrazena z účelové dotace Jihočeského 
kraje. V prvním kole dotačního řízení byla 
městu Bechyně na poskytování pečova-
telské služby přidělena dotace ve výši 
830.000 Kč. V měsíci říjnu 2022 pak bylo 
vyhlášeno druhé kolo dotačního řízení na 
dofinancování sociálních služeb v roce 
2022, ve kterém se podařilo získat dalších 
159.000 Kč. Celkem tak Jihočeský kraj na 
poskytování terénní pečovatelské služby 
v  Bechyni pro rok 2022 poskytl 989.000 Kč. 

+MY V TOM JIHOČECHY 
NENECHÁME II

Žádosti o podporu v tomto programu po-
dávají občané s trvalým pobytem v Bechyni 
na odboru vnitřních a sociálních věcí 
Městského úřadu Bechyně. Zde je vyřizují 
Bc. Kateřina Šteflová, DiS. (tel. 381 477 025) 
a Ing. Alena Velinská (tel. 381 477 022). 
Podrobné informace o podmínkách poskyt-
nutí podpory v programu naleznete na webu 
www.myvtomjihocechynenechame.cz.

Žádosti o podporu v programu My 
v  tom Jihočechy nenecháme II bude 
město Bechyně přijímat nejpozději do 
16. 12. 2022. 

V září 2022 rozhodlo Zastupitelstvo 
města Bechyně, že se město Bechyně 
zapojí do programu Jihočeského kraje „My 
v  tom Jihočechy nenecháme II“, který má 
pomoci rodinám s malými dětmi a poživa-
telům důchodů jednorázovým příspěvkem.

89 let Mašková Jaroslava, 
 Zavadilová Božena

87 let Neškodná Marie

85 let Jaroš Josef, Škorecová Hana,
 Zelenka Josef

S potěšením jsme mohli rodičům popřát 
mnoho společných radostí a šťastných chvil 
s jejich dětmi, které do rodiny přináší lásku, 
smích a něhu.

80 let Baumgartner Jiří, Ďurčeková Anežka

81 let Drdová Marie

SPOZ

+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
PROSINEC 2022

83 let Novotná Marie

87 let Janáková Anežka, Mikšovská Marie

80 let Dyndová Marie

83 let Kmentová Jiřina
82 let Tomek František

+VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

86 let Krejčová Kamila

Dne 22. listopadu 2022 jsme podruhé 
v  tomto roce uspořádali tradiční vítání 
nových občánků Bechyně. Starostou města 
Bechyně, Mgr. Štěpánem Ondřichem, bylo 
přivítáno 12 dětí: Magdalena Bačová, Ester 
Lichá, Barbora Hlasová, Antonio Landa, 
Sára Oravcová, Šimon Čihař, Gabriela 
Koukolová, Ondřej Prantl, Josef Ševčík, Filip 
Krejčí, Anděla Železná a Benjamin Gabriš. 

88 let Motyčková Marie, Pollák Štefan

90 let Haškovcová Marie

86 let Vystrčilová Ladislava

78 let Šenfeld Jan
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98 let Kavanová Božena

91 let Langová Lydie

89 let Holubová Božena, Římanová Marie

77 let Hodová Miroslava

92 let Koliha Miroslav
93 let MUDr. Trnková Olga

85 let Nováková Milada
84 let Kvarda Jan, Lacinová Anna

76 let Válková Milena

+ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
NÁVRHU NOVÉHO 
ÚZEMNÍHO PLÁNU 
MĚSTA BECHYNĚ

https://www.taborcz.eu/novy-uzemni-plan-
bechyne/d-69374/pl=66234.

Po téměř čtyřech letech jsme se dočkali 
nového návrhu územního plánu města 
Bechyně. Návrh pro veřejné projednání 
s  výkladem projektanta se bude konat v pří-
sálí Kulturního střediska města Bechyně dne 
12. 12. 2022 (pondělí) od 12.30 hodin. 
Zároveň je návrh územního plánu v tištěné 
podobě vystaven k nahlédnutí na MěÚ 
Bechyně, odboru výstavby a ŽP v úřední dny 
(Po a St od 7.30–11.00, 12.00–17.00) nebo 
mimo úřední dny (Út, Čt a Pá) po předchozí 
telefonické či mailové dohodě. Dále se 
nachází v elektronické podobě na interne-
tové úřední desce Města Tábor v sekci 
územní plánování:

Nejpozději do 7 dnů od veřejného projed-
nání, tedy do 19. 12. 2022, mohou uplatnit 
své připomínky pouze vlastníci pozemků 
a  staveb dotčených návrhem řešení, opráv-
něný investor a zástupce veřejnosti, ve kte-
rých musí být odůvodnění, údaje podle 
katastru nemovitostí dokladující dotčená 
práva a vymezit území dotčené námitkou, 
jinak k nim nebude přihlédnuto. Námitky je 
třeba písemně doručit na MěÚ Tábor, odbor 
rozvoje.

odbor výstavby a ŽP

+ PODPORA PROJEKTŮ 
MĚSTA Z DOTAČNÍCH 
PROGRAMŮ 
JIHOČESKÉHO KRAJE 
V ROCE 2022

Tak jako každý rok i v letošním roce 
město Bechyně využilo některé vyhlášené 
grantové programy Jihočeského kraje a po-
dalo žádost o poskytnutí dotace. Jihočeský 
kraj pak následně poskytl dotaci na tyto 
projekty:

Veronika Rybáková, DiS., referent 
investičního odboru MěÚ Bechyně 

SDH Bechyně – nákup zásahových 
oděvů TIGER PLUS ELITE EU

Účelová neinvestiční dotace byla poskyt-
nuta z dotačního programu „Neinvestiční do-
tace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů 
obcí Jihočeského kraje, první opatření, první 
podopatření“ ve výši 50.000 Kč. Dotace byla 
využita na nákup 3 kusů zásahových oděvů 
TIGER PLUS ELITE EU určené pro zásaho-
vou jednotku SDH Bechyně. Finanční 
spoluúčast města činila 28.263,00 Kč.

SDH Bechyně – výcvik členů SDH na 
ohnivém trenažéru Fire Dragon

Účelová neinvestiční dotace byla poskyt-
nuta z dotačního programu „Neinvestiční do-
tace pro jednotky SDH obcí JČ kraje, první 
opatření, třetí podopatření“ ve výši 12.000 
Kč. Dotace byla využita na výcvik 6 členů 
zásahové jednotky SDH Bechyně v ohnivém 
výcvikovém trenažéru Fire Dragon. Finanční 
spoluúčast města činila 12.684,00 Kč.

30. 12.  zavřeno

22. 12.  7–11
23. 12.  zavřeno

ÚŘEDNÍ HODINY MěÚ 
BECHYNĚ 
V ZÁVĚRU ROKU 2022:

27. 12.  7–11  12–15
28. 12.  7–11  12–17
29. 12.  7–11

Poslední jednání Zastupitelstva města 
Bechyně se bude konat 14. 12. od 16.00 h 
v zasedací síni MěÚ. Hlavním bodem 
programu bude rozpočet města. 

Pozvánka na toto jednání bude zve-
řejněna na webu města a úřední desce 
včetně návrhu rozpočtu města.
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Ing. Ladislav Janda, 
ředitel Služby města Bechyně, p. o.

Pracovníci SMB, p.o. zabezpečí údržbu 
pohotovostní službou, a to v pracovní dny od 
4.30 do 19 hodin, v mimopracovní dny od 
6  do 18 hodin. Časový limit pro zahájení 
výkonu ZÚ v době jejího zabezpečení je 
30 minut od vzniku závad ve sjízdnosti nebo 
schůdnosti místních komunikací. Schválený 
Plán ZÚ je uložen u ředitele organizace.

18. 10. 2022 schválila Rada města plán 
Zimní údržba na sezónu 2022–2023.

+ ZIMNÍ ÚDRŽBA 
1. 11. 2022 – 31. 3. 2023

+ INFORMACE 
K VYDÁVÁNÍ 
RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ

O vydání rybářského lístku můžete 
požádat na podatelně MěÚ Bechyně. Je 
potřeba, aby se žadatel dostavil osobně se 
všemi potřebnými doklady, nebo na základě 
plné moci. Děti ve věku do 15 let si mohou 
o  rybářský lístek zažádat samy bez přítom-
nosti zákonného zástupce. 

K žádosti o vydání rybářského lístku 
žadatel doloží:

ź v případě vydání prvního rybářského 
lístku „Osvědčení o získané kvalifikaci pro 
vydání prvního rybářského lístku“

ź dříve vydaný rybářský lístek.

Dalšími doklady osvědčujícími získa-
nou kvalifikaci jsou:

ź platný průkaz rybářského hospodáře 
nebo rybářské stráže

Formulář žádosti o vydání rybářského 
lístku obdržíte přímo na podatelně MěÚ 
Bechyně, nebo je možné si ji stáhnout na 
webových stránkách města Bechyně. 

ź občanský průkaz (cestovní pas)

ź dříve vydaný rybářský lístek (s výjimkou 
rybářského lístku na 30 dní)

ź popřípadě jiný doklad osvědčující, že 
žadatel již byl držitelem rybářského lístku.

na dobu 1 roku správní poplatek 100 Kč

na dobu 10 let pro osoby mladší 15 let, nebo 
studující rybářství nebo osoby, které zajišťují 
rybářství v rámci svého povolání nebo 
funkce  správní poplatek 250 Kč

na dobu 10 let správní poplatek 500 Kč

na dobu neurčitou pro osoby mladší 15 let, 
nebo studující rybářství nebo osoby, které 
zajišťují rybářství v rámci svého povolání 
nebo funkce  správní poplatek 500 Kč

na dobu 3 let správní poplatek 200 Kč

na dobu 3 let pro osoby mladší 15 let, nebo 
studující rybářství nebo osoby, které zajišťují 
rybářství v rámci svého povolání nebo 
funkce  správní poplatek 100 Kč

podatelna
Jitka Chudlařská, 

na dobu 30 dnů správní poplatek 200 Kč

Výjimkou je rybářský lístek na 30 dní. 
V  tomto případě si může požádat kdokoli 
bez výše uvedených dokladů, pouze doloží 
občanský průkaz nebo cestovní pas.

Rybářský lístek je možné vydat i cizinci, 
který se zdržuje ve správním obvodu města 
Bechyně. Žadatel o vydání rybářského lístku 
pro cizince může, kromě výše uvedených do-
kladů, prokázat získanou kvalifikaci rybář-
ským lístkem, licencí nebo obdobným dokla-
dem, vydaným ve státě, jehož je občanem. 
Opět i pro cizince platí, že se musí dostavit 
osobně, nebo případně jiná osoba na 
základě plné moci.

na dobu neurčitou správ. poplatek 1000 Kč

Rybářský lístek se vydává:

Stále častěji se množí dotazy ohledně 
vydání duplikátu rybářského lístku. Dle vy-
jádření Ministerstva zemědělství ČR nelze 
duplikát rybářského lístku vystavit. Žadatel 
musí požádat o vydání nového rybářského 
lístku a zrovna tak znovu uhradit správní 
poplatek. Rybářský lístek nelze vydat se 
zpětnou platností.

MěÚ Bechyně vydá rybářský lístek pouze 
osobě s trvalým pobytem v Bechyni, nebo 
v  obcích ve správním obvodu Bechyně – 
Senožaty, Hvožďany, dále pak Březnice, 
Černýšovice, Dobronice u Bechyně, Haš-
kovcova Lhota, Hodětín, Hodonice, Raděti-
ce, Rataje, Sudoměřice u Bechyně a Záhoří.

na dobu 1 roku pro osoby mladší 15 let, 
nebo studující rybářství nebo osoby, které 
zajišťují rybářství v rámci svého povolání 
nebo funkce správní poplatek 50 Kč

Karty jsou platné vždy pro daný kalen-
dářní rok, tj. od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. 
Žádosti, stejně jako parkovací karty vám 
budou vydány na podatelně MěÚ Bechyně.

+ PARKOVACÍ KARTY – 
nám. T. G. MASARYKA

Jitka Chudlařská, podatelna

Upozorňujeme občany, že končí platnost 
parkovacích karet na nám. T. G. Masaryka. 
Nová žádost je ke stažení na webových 
stránkách města Bechyně, nebo ji lze osob-
ně vyzvednout na podatelně MěÚ Bechyně. 
Cena a podmínky zůstávají beze změny 
Nařízením Rady města Bechyně.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO 
DVORA PROSINEC 2022 

 Sobota 3. 12. 2022 8.00–12.00 hod.
 Pátek 2. 12. 2022 12.00–17.00 hod.

 Pátek 9. 12. 2022 12.00–17.00 hod.

 Středa 14. 12. 2022 12.00–17.00 hod.

 Sobota 17. 12. 2022 8.00–12.00 hod.
 Středa 21. 12. 2022 ZAVŘENO

 Pátek 16. 12. 2022 12.00–17.00 hod.

 Pátek 23. 12. 2022 ZAVŘENO

 Středa 28. 12. 2022 12.00–17.00 hod.

 Sobota 10. 12. 2022 8.00–12.00 hod.

 Pátek 30. 12. 2022 ZAVŘENO
 Sobota 31. 12. 2022 ZAVŘENO

 Středa 7. 12. 2022 12.00–17.00 hod.

Provozní doba sběrného dvora Bechyně je přizpůsobena provozní době skládky 
Rakovka, Chrášťany, kam se uložený odpad ze sběrného dvora odváží. Skládka je 
uzavřena od 19. 12. 2022 do 02. 01. 2023. Vzhledem k omezené kapacitě sběrného 
dvora a nutnosti omezit vývozy odpadu (během vánočních svátků), žádáme všechny 
občany, aby na sběrný dvůr ukládali jen nezbytně nutný odpad. 

Zvažte prosím, co může počkat až po novém roce, kdy bude obnoven běžný 
provoz skládky Rakovka. Děkujeme!

Bc. Soňa Martanová,

 Sobota 24. 12. 2022 ZAVŘENO

odpovědná osoba sběrného dvora, Služby města Bechyně, p.o.

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celko-
vá plocha kácených zapojených porostů 

2dřevin nepřesahuje 40 m  na jednom 
pozemku

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm 
měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

Vhodná doba pro kácení dřevin je od 
začátku listopadu do konce března. Ve 
vyhlášce ji můžete najít pod označením „čas 
přirozeného útlumu fyziologických a ekolo-
gických funkcí dřeviny“. Doporučujeme se 
však řídit i aktuálním počasím. Kácení 
pučících stromů muže být postiženo pokutou 
za strany inspekce životního prostředí.

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích 
vedených v katastru nemovitostí ve způsobu 
využití jako plantáž dřevin,

+ KDY JE MOŽNÉ 
POKÁCET STROM

Jestliže dřevina bezprostředně neohro-
žuje okolí, je nutné s jejím pokácením počkat 
na období vegetačního klidu. Také si zjistěte, 
zda nebudete potřebovat povolení nebo 
ohlášení. Volně bez povolení je možné kácet 
pouze ty dřeviny, které spadají do těchto 
bodů vyhlášky (222/2014 Sb.).

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozem-
cích v zastavěném území evidovaných v ka-
tastru nemovitostí jako druh pozemku 
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo 
ostatní plocha se způsobem využití pozem-
ku zeleň.

Období vegetačního klidu v ČR

LB

Pokud vaše dřeviny vyžadují povolení ke 
kácení, musíte o něj zažádat u obecního 
úřadu (§ 8 odst. 1 a § 76 odst. 1 zákona). 
Více se můžete dočíst v dokumentu nazva-
ném Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení. Všeobec-
ně je vhodné zajít se na úřad poradit, když si 
nejste jistí, zda kácení povolení potřebuje.
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1. Základní škola, Libušina 164

3. Kulturní dům, U Nádraží 602 (klub. č. 3)
2. Základní škola, Školní 293

6. Domov mládeže, Písecká 365

+ INFORMACE O POČTU 
A SÍDLE VOLEBNÍCH 
OKRSKŮ

V Bechyni je utvořeno sedm volebních 
okrsků. Volební místnosti budou otevřeny na 
těchto adresách:

Volby prezidenta se budou konat ve 
dnech 13. a 14. ledna 2023. Nebude-li 
prezident zvolen v prvním kole, případné 
druhé kolo voleb se bude konat ve dnech 27. 
ledna a 28. ledna 2023.

5. Klubovna MO ČRS, U Nádraží 610 

7. Budova bývalé školy, Hvožďany 74

4. Městská knihovna, U Nádraží 602 

+MOŽNOST HLASOVAT 
NA VOLIČSKÝ 

PRŮKAZ PŘI VOLBĚ 
PREZIDENTA REPUBLIKY,
ve dnech 13. a 14. ledna 
2023, a v případném II. kole 
volby 27. a 28. ledna 2023

Volby prezidenta republiky se budou 
konat v pátek a v sobotu 13. a 14. ledna 
2023. Případné II. kolo voleb se bude konat 
v  pátek a v sobotu 27. a 28. ledna 2023.

Volič, který se nebude zdržovat v době 
konání volby prezidenta ve volebním okrsku 
v místě svého trvalého pobytu, může hla-
sovat na voličský průkaz. Žádost o vydání 
voličského průkazu je již možno podávat 
u  obecního úřadu v místě trvalého pobytu 
voliče. Žádost musí obsahovat jméno, příj-
mení, datum narození, adresu místa trvalé-
ho pobytu a způsob doručení voličského 
průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, 
i  adresu, na kterou má být voličský průkaz 
zaslán.

Žádost lze podat písemně, a to v listin-
né podobě opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče nebo v elektronické 
podobě prostřednictvím datové schrán-
ky voliče a doručit obecnímu úřadu

- pro první kolo volby nejpozději do 
06. ledna 2023 do 16.00 hodin

- pro druhé kolo volby nejpozději do 
20. ledna 2023 do 16.00 hodin. 

Osobně lze podat žádost do 11. ledna 
2023 do 16.00 hodin, pro případné druhé 
kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 
hodin. V případě osobního podání žádosti 

se volič dostaví na obecní úřad v místě 
trvalého pobytu, prokáže svoji totožnost 
a  úřad o žádosti učiní úřední záznam.

Obecní úřad vydá voličské průkazy s vy-
značením, zda jsou určeny pro první nebo 
druhé kolo volby prezidenta. Bude-li občan 
volit prezidenta republiky v obou kolech vol-
by mimo svůj volební okrsek, musí si požá-
dat o vydání voličského průkazu jak pro 
první, tak pro druhé kolo volby, tedy žádá 
o  vydání dvou voličských průkazů. První 
den, kdy může obecní úřad začít voličské 
průkazy vydávat, je 29. prosinec 2022. 
Voličský průkaz předá obecní úřad osobně 
voliči nebo tomu, kdo má plnou moc pro 
převzetí voličského průkazu za voliče 
s  úředně ověřeným podpisem voliče. Volič-
ský průkaz lze též zaslat voliči do vlastních 
rukou na adresu, kterou uvedl v žádosti.

Na voličský průkaz může volič hlasovat 
ve dnech volby prezidenta republiky v jaké-
koliv volební místnosti na území České 
republiky nebo na kterémkoliv českém 
zastupitelském úřadě v zahraničí.

Občan České republiky, který je hlášen 
k  trvalému pobytu v Bechyni včetně míst-
ních částí Hvožďany a Senožaty, může 
požádat o vydání voličského průkazu v kan-
celáři matriky a evidence obyvatel Městské-
ho úřadu Bechyně. Bližší informace mohou 
voliči získat telefonicky u paní Heleny 
Příhodové na čísle 381 477 028 a paní 
Dagmar Cibulkové na čísle 381 477 029. 

Voličský průkaz lze na základě žádosti 
zaslat i na adresu zastupitelského úřadu 
České republiky v zahraničí, kde se volič 
rozhodl hlasovat. V tomto případě stačí, aby 
se volič v den volby dostavil na tento 
zastupitelský úřad, kde mu bude voličský 
průkaz předán a následně může volič 
přistoupit k hlasování.

Adresa pro písemné podání žádosti: 
Městský úřad Bechyně, matrika, nám. T. G. 
Masaryka 2, 391 65 Bechyně, identifikační 
číslo datové schránky města Bechyně je 
sshbg5j.

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, 
musí průkaz odevzdat okrskové volební 
komisi. Komise mu poté vydá prázdnou 
úřední obálku a případně i sadu hlasovacích 
lístků. Pokud se volič, kterému byl vydán 
voličský průkaz, nakonec rozhodne hlasovat 
ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský 
průkaz rovněž odevzdat okrskové volební 

komisi. Jinak mu komise hlasování neumož-
ní. Při ztrátě nebo odcizení voličského 
průkazu nelze vydat duplikát.

VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
13. a 14 ledna 2023 (II. kolo 27. a 28. ledna 2023)

 
2023

Kostel sv. Michaela tak opět utichl, ale 
tentokrát na opravdu dlouhých osmdesát let. 
Čas plynul a na jaře letošního roku jsme 
oživili myšlenku, že by v kostele sv. Michaela 
mohly být opět zvony. S touto myšlenkou 
jsme si však pohrávali již delší dobu. Ale 
teprve poté, co náš kolega Daniel Dvořák 
nalezl na půdě svého domu vedle kostela 

+ NOVÉ ZVONY 
V KOSTELE 
SV. MICHAELA

V listopadu tohoto roku uplynulo přesně 
osmdesát let od chvíle, kdy se naposledy 
v  kostele sv. Michaela rozezněly zvony.

Po Velké válce kostel sv. Michaela zvonů 
nemaje a utichl na dlouhých jedenáct let. 
Nové zvony kostel získal zpět až 15. května 

1927, kdy Teresie Paarová a bývalý řídící 
učitel František Šmidinger darovali dva nové 
zvony, zvon sv. Terezie a zvon sv. František. 
Nové zvony v kostele sv. Michaela však také 
nepobyly dlouho. Byly opět zrekvírovány, 
tentokrát však za války druhé. Zvony byly 
z  věže sneseny v listopadu 1942 a spolu 
s  nimi bylo pro válečné účely odvezeno také 
více než třicet litinových náhrobních křížů 
z  přilehlého hřbitova.

Nejprve se pokusím nastínit, jak to bylo 
s  historií zvonů v kostele sv. Michaela. První 
zvon svatého archanděla Michaela byl do 
kostela sv. Michaela pořízen po roce 1675, 
kdy byla dokončena stavba tohoto sakrál-
ního prostoru u tehdejšího „nového“, dnes již 
starého hřbitova. O tomto prvním zvonu toho 
mnoho nevíme. Nezachovaly se žádné pí-
semné materiály, ani fotografická dokumen-
tace. Do dnešních dnů se informace o zvonu 

svatého archanděla Michaela zachovala 
pouze jako zápis v pamětní knize obce, který 
zní takto: „S polednem o 1 ¾ naložili větší 
zvon od sv. Michala, jenž visel v pravé věži, v 
okně východním, menší z okna jižního sňali 
a zavěsili jej na hlavní věž a  odvezli na 
nádraží.“ V tomto zápisu si můžete 
povšimnout, že kromě zvonu svatého 
archanděla Michaela se píše ještě o  jednom 
zvonu, který měl v kostele zůstat. Nemáme o 
něm však žádné informace, jen jednu 
domněnku, ke které se později vrátím. Zvon 
svatého archanděla Michaela byl zrek-
vírován a odvezen z Bechyně 27. listopadu 
1916.
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sv.  Michaela menší zhruba jedenáctikilový 
zvon se naše myšlenka začala jevit v jasněj-
ších barvách. Zde se musím vrátit k domněn-
ce, kterou jsem nastínil v závěru druhého 
odstavce. Domníváme se, že by zvon na-
lezený v domě našeho kolegy mohl být druhý 
menší zvon zmiňovaný v zápisu v pamětní 
knize obce, který v roce 1916 v kostele 
zůstal, a aby později nedošlo k jeho případ-
nému odvezení, tak byl ukryt v domě vedle 
kostela. Je to jen domněnka, pravdu se již 
asi nedozvíme, jelikož původní majitelé 
domu vedle kostela již dávno nejsou mezi 
živými.

Závěrem bych chtěl novým zvonům po-
přát, aby v kostele vydržely několik dalších 
stovek let a co nejdéle nás v našich životech 
doprovázely. Toto přeji i ostatním bechyň-
ským zvonům, neboť kostel bez zvonu je 
jako tělo bez srdce.

Vše vyvrcholilo v den státního svátku 
17. 11. 2022, kdy byly zvony požehnány 
správcem bechyňské farnosti P. Mgr. Tomá-
šem Hajdou. Žehnání zvonů bylo hudebně 
doprovázeno paní Ludmilou Dobešovou, 
Romanem Kordinou a Josefem Veselým. Po 
církevním obřadu byly zvony vyneseny do 
věže, kde byly ještě téhož večera usazeny, 
a  proběhlo první zvonění.

Náš kolega Štěpán Ondřich daroval ještě 
druhý zvon do kostela sv. Michaela, který 
získal během svých studií a pochází z far-
ního úřadu u chrámu sv. Ludmily v Praze. 
Jedná se o menší zhruba patnáctikilový zvon 
typu zuckerhut, který byl ulit pravděpodobně 
v ruském Petrohradu. Vzhledem k tomu, že 
se zvon původně nacházel v prostorách 
farního úřadu u chrámu sv. Ludmily v Praze, 
jsme se rozhodli zvonu dát jméno Ludmila 
a  druhému Anežka.

Po získání dvou nových zvonů jsme za-
čali pracovat na tom, aby mohly být opět 
zavěšeny do jihovýchodní věže kostela. Aby 
mohly být zvony do věže zavěšeny, musela 

být zbudována nová zvonová stolice, na 
kterou se zvony zavěšují. A zde jsme využili 
cenných rad pana Jaroslava Laciny, který 
dříve pracoval ve zvonařské dílně a zvono-
vou stolici nám pomohl naprojektovat. Na sa-
motném zbudování stolice se podíleli tesaři 
Karel Kolář a Robin Kubeš. Získané zvony 

bohužel postrádaly takzvaný zvonový zá-
věs, což je železná nebo dřevěná konstruk-
ce, kterou je zvon propojen se zvonovou 
stolici, a zvon se díky ní může houpat ze 
strany na stranu. V našem případě byly pro 
zvony vyrobeny naším kolegou Danielem 
Dvořákem železné zvonové závěsy. Přípra-
va na zavěšení zvonů byla velice náročná 
a  trvala od března až do října tohoto roku.

Děkuji donátorům a všem, kteří pomohli 
do kostela sv. Michaela po osmdesáti letech 
zvony opět navrátit. 

Za dobrovolníky od sv. Michaela
Jiří Bílek
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na novém hřbitově dostala nový kabát.

V rámci dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu bylo ve 
městě Bechyně vyměněno 293 svítidel veřejného osvětlení. Tato akce 
byla realizována z důvodu úspory elektrické energie. Přibyly také 
lampy u rybníka. 

Smuteční kaple

Fáberova ulice
Veřejná zakázka „Rekonstrukce místní komunikace Fáberova, 
Bechyně“ byla dokončena. V rámci stavby byl proveden nový 
vodovodní a kanalizační řad, veřejné osvětlení, podélná parkovací 
stání a nový asfaltový povrch. Na provedení nových asfaltových 
povrchů byla využita dotace poskytnutá Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR. Fáberova ulice tak získala nový upravený vzhled a nové 
funkční využití obytná zóny.

Veřejné osvětlení



 

MARTA

 

KOTKOVÁ

 

MARTA

 

KOTKOVÁ

Výstavu můžete v galerii a vinotéce 
Galvína navštívit do konce roku. Pospěšte 
si, nevíme, kolik děl k potěšení oka či 
k  zakoupení tam ještě do Vánoc vůbec 
zbyde. A to je vlastně skvělé… 

JJ 

SLAVNOSTNĚ 
SPUŠTĚNA

V GALVÍNĚ
VÝSTAVA 

V sobotu 5. listopadu jsme, se sklenkou 
výborného vína v ruce, spustili projekt 
Umělci muzeu. Téměř třicet autorů nám 
věnovalo svá umělecká díla. Během prvních 
dnů konání našla jistě třetina věcí své nové 

majitele, a to s dobročinným úmyslem. 
Každý, kdo si dílo zamluvil, přispěje na 
restaurování oltářního obrazu Korunovace 
Panny Marie původem z nedalekých Ratají. 
Výstava poběží do konce roku, přijímáme 
stále i další umělecká díla na výměnu, ta 
zamluvená pak můžeme odeslat novému 
majiteli. Poděkování patří panu Martinu 
Zelenkovi za propůjčení prostoru v Galvíně, 
všem autorům, kteří přispěli, a i těm „nej-
chudším z nejchudších“, sociálně terapeu-
tické dílně u sv. Františka pod vedením 
Simony Churanové za jejich darované 
keramické předměty. 

Nyní předkládáme některá díla, která 
stále čekají na svého kupce, k nahlédnutí. 

Minimální ceny uvedených děl: Roman Šedina 
3000 Kč | Milan Hořejší 1200 Kč | Jiří Bílek 
1500 Kč | Petra Skluzáčková 1500 Kč | Aleš 
Slavík 1500 Kč | Martin Hugo Gärtner 400 Kč | 
Jaroslava Jedličková 1000 Kč | Tomáš Pitlík 
2000 Kč | Simona Churanová 3000 Kč

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ
MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ
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sobota ZAVŘENO

OTEVÍRACÍ 

A LEDEN 2023

pátek  8.00–12.00 a 12.30–16.00

DOBA 
PROSINEC 2022 

středa  8.00–12.00 a 12.30–17.00

čtvrtek  8.00–12.00 a 12.30–16.00

úterý  27. 12. 2022  ZAVŘENO

Městské muzeum a Městské 
informační centrum

MEZI SVÁTKY

úterý  8.00–12.00 a 12.30–16.00

pondělí  8.00–12.00 a 12.30–17.00

neděle ZAVŘENO

pondělí  26. 12. 2022  ZAVŘENO

čtvrtek  29. 12. 2022 
 8.00–12.00 a 12.30–16.00

neděle ZAVŘENO

středa  28. 12. 2022  ZAVŘENO

pátek  30. 12. 2022 
 8.00–12.00 a 12.30–16.00

sobota ZAVŘENO

Cechovní korouhev (prapor místního 
cechu soukeníků) byla uložena zpět do 
depozitáře muzea. Restaurovány musely být 
čtyři rozdílné části, a to podle materiálu 
původu: dřevěná žerď, obrazy na plátně, 
podkladová textilie a  kovová ozdoba na 
špici. Na obrazech je vyobrazený sv. Seve-
rus a Panna Marie Bechyňská. Prapor byl 
opraven mimo jiné za přispění dotace 
Jihočeského kraje a také z veřejné sbírky na 
podporu restaurování. Výsledek je, dle mého 
názoru, úžasný. Korouhev bude k vidění 
v  prostorách muzea a při slavnostních příle-
žitostech plánujeme vystavení mimo naši 
instituci. 

JJ 

+ DO MUZEA SE PO DVOU LETECH VRÁTILA 
RESTAUROVANÁ KOROUHEV

Děkujeme vám všem, kteří jste prostřed-
nictvím bazaru či kasičky přispěli na sbírku. 
Za podobným účelem jsme otevřeli také 
výstavu v  galerii Galvína. Výtěžek prodejní 
výstavy bude věnován na opravu deskového 
obrazu Korunovace Panny Marie. Navštívit ji 
můžete do konce roku. Bazar v muzeu stále 
běží, můžete se přijít jen podívat, něco si 
vybrat, či do něj cokoliv darovat. Všechny 
vaše dary velice pomáhají. Odhadní cena 
restaurování zmíněného oltářního obrazu je 
až 147 000 Kč. 

před

N e z v y k l e 
přívětivé listopadové 
počasí prodloužilo 
chuť užívat si pobytu 
venku. Kdyby se čím 
d á l  č a s t ě j i 
n e v y s k y t o v a l y 

dopolední mlhy, ani bychom si nevšimli, že 
do Vánoc zbývá už jen pár dní. Patřím k 
lidem, kteří se na zimu moc těší. Každoročně 
věřím, že po krásném podzimu přijde 
sněhobílá zima. Spolu s dětmi si užít 
dovádění ve sněhu nebo procházku 
zasněženou krajinou a řádně vymrzlí se 
vracet do vyhřátého domova. K dokonalé 
pohodě stačí už jen horký nápoj, něco 
dobrého k zakousnutí a pěkná knížka. Tak si 
to představuji já! Ale zpátky do reality. Po 
aktualizaci fondu se nám ještě nepodařilo 
vybrané knížky odepsat, takže jsou stále 
v  nabídce k poslednímu vypůjčení. Revizi 
jsme úspěšně uzavřely s malou ztrátou, 
pravděpodobně odcizených knih, a můžeme 
se věnovat zpracovávání  nových titulů. 
S  předstihem jsme vám pod náš rozsvícený 
stromeček nadělily čerstvé knižní novinky. 
Seznam najdete v našem on-line katalogu 
na www.kulturnidum.cz. S jejich výpůjčkou 
neotálejte, neboť ve středu 21. prosince 
zavíráme a znovu se shledáme v úterý 
3. ledna, kdy začneme vybírat registrační 
poplatky na rok 2023. Od 1. 12. v knihovně 

pořádáme sbírku použitých 
mobilů do 31. 1. 2023! 

Z KNIHOVNY

Eva Houdková 
a Jaroslava Švadlenová

V nadcházejícím roce nás čekají 
nějaké změny, ale o tom až příště. 
Na závěr letošního roku vám 
přejeme radostné prožití vánočních 
svátků s bílou nadílkou a v novém 
roce pevné zdraví!
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KALENDÁŘ AKCÍ
www.kulturnidum.cz

19.00 hodin / Kostel sv. Michaela / Vstupné 150 Kč

17.00 hodin / Zámek Bechyně / Vstupné dobrovolné

9.00 – 11.00 hodin / RC Hrošík

ÚT 6. 12.   ALEŠ MICHAL – OBRAZY PRO RADOST 

Divadelní představení pro děti – pohádka Šli pastýři do Betléma 
v  podání divadla SemTamFór.

Přijďte si poslechnout Brněnský rozhlasový orchestr lidových 
nástrojů. Můžete prožít Vánoce i s jejich poezií a kouzlem jaksi 
v  předstihu – s koledami a vánočními skladbami Kristus Pán se 
narodil, Chtíc, aby spal, Hopsa pacholátka, Došli sme k vám na 
koledu, Ondrášu Matůšu, Narodil se Kristus Pán... 
Předprodej v kanceláři KD, v městském informačním centru 
a online na www.kulturnidum.cz.

PO 5. 12.  MIKULÁŠSKÁ HERNIČKA

SO 3. 12.  „ALL I WANT FOR CHRISTMAS“ 
Předvánoční koncert Pavly Ambrožové a Ondřeje Kříže

NE 4. 12.  II. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ 
 – ADVENT NA ZÁMKU

18.00 hodin / Kostel sv. Michaela / Vstupné dobrovolné

NE 4. 12.  ADVENTNÍ KONCERT 
 „Co sa stalo, přihodilo“ BROLN

Vernisáž v 16.00 hodin / RC Hrošík 
Malování obdivoval u svého dědy, ale léta se věnoval jiným 
činnostem. Když se dozvěděl o možnosti využívat večerní 
malování na místní keramické škole pod vedením zkušených 
profesorů, získal hlubší znalosti. Po těžké nemoci v malování 
našel nit k uzdravování těla i mysli a od loňského roku svou 
tvorbou podporuje hendikepované děti. Výstava je prodejní.

Určeno pouze pro bechyňské seniory. Počet míst je omezen. 
Občerstvení je zajištěno. Info na tel. 776 381 203.

ST  7. 12.  ZIMNÍ VÝSTAVA
Vernisáž v 17.00 hodin / Galerie 2+1
ZUŠ Václava Pichla vás srdečně zve na Zimní výstavu výtvarného 
oboru. Přijďte se seznámit s novými p. učitelkami výtvarného 
oboru naší školy! Přijďte se potěšit výtvarným uměním a naladit se 
na zimu, sněžení a vánoční čas. 

Přijďte si s námi zazpívat koledy: Nesem vám noviny, Narodil se 
Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné, neviňátko, 
Pásli ovce valaši, Vánoce, Vánoce přicházejí. Předzpěváci budou 
děti ze ZŠ Františka Křižíka pod vedením Ivany Voborníkové.

17.00 hodin / Velký sál KD / Vstup zdarma

ÚT 6. 12. ADVENTNÍ SETKÁNÍ

ST  7. 12.  ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
18.00 hodin / Před kinem

SO 10. 12.  HONZA INGR, ZDENĚK VŘEŠŤÁL 
 – ADVENTNÍ KONCERT
19.00 hodin / Kostel sv. Michaela / Vstupné dobrovolné /
Adventní koncert a křest CD Chata pod Borovicí (Ingr, Vřešťál).

NE 11. 12.  III. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ 
 – ADVENTNÍ ZASTAVENÍ V KLÁŠTEŘE
17.00 hodin / ZUŠ V. Pichla
Jednotlivá čísla hudebního oboru doplní mluveným slovem 
literárně-dramatický obor, o zpracování programu a tajemná 
světýlka před klášterem se postará obor výtvarný. 

NE 1. 1.  SLAVNOSTNÍ ZVONĚNÍ

Leontýnka musí najít klíč k velkému tajemství. Vydá se za ním do 
vesmíru, kde potkává nadpřirozené bytosti a řeší hádanky. 
Dobrodružná výprava mimo zemskou atmosféru nás zavede do 
světa fantazie a kouzel. Hraje Divadlo Kaká

Koncert je sestaven z písní adventních, koled a spirituálů. 

NE 25. 12.  VODOVOD

18.00 hodin / Kostel sv. Michaela / Vstupné dobrovolné

21.00 hodin / Velký sál KD

Předprodej v kanceláři KD, v městském informačním centru a 
online na www.kulturnidum.cz. 

SO 28. 1.  XVII. PLES MĚSTA BECHYNĚ

Tradiční vánoční zábava kapely Vodovod.

10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 50 Kč

Symbol českých Vánoc v podání orchestru Virtuosi di Praga pod 
taktovkou Oldřicha Vlčka.

Předprodej od 1. prosince v kanceláři KD, Městském informačním 
centru a on-line na www.kulturnidum.cz.

PÁ 16. 12.  J. J. RYBA – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

17.00 hodin / Náměstí T. G. M.
Tradičně v podání Swing band Tábor

ST 21. 12.  VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO 
 SBORU ALELUJA Z TÝNA n/VLTAVOU

17.00 hodin / Bechyně
Sváteční zahájení výročního roku, kdy si Bechyně připomene 700 
let od svého založeni. Po dobu 700 vteřin se rozezní všechny 
bechyňské zvony. Zvony budou znít v zámku, v klášterním kostele  
Nanebevzetí Panny Marie, v kostele sv. Michaela, kostele 
sv. Matěje, zvoničkách ve Hvožďanech a Senožatech a speciální 
zvon v Zářečí.

NE 18. 12.  IV. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ 
 – TROUBENÍ Z VĚŽE

SO 21. 1.  LEONTÝNKA LETÍ DO VESMÍRU

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 bez-
platnou inzerci v únorovém čísle Městského zpravodaje 
(v  odpovídajícím rozsahu).

19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné v předprodeji 200 Kč 
(sleva bude odečtena automaticky), na místě 230 Kč

20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 200 Kč / Rezervace platné 
pouze 7 dní!

PROSINEC 2022 / LEDEN 2023
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19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 560, 530 a 490 Kč

PŘIPRAVUJEME

PÁ 3. 2. – NE 5. 2.  BECHYŇSKÉ PERLENÍ
Prostory KD 
XXIX. ročník celostátní přehlídky klasické amatérské divadelní 
tvorby, která se nese v duchu „Za málo peněz mnoho muziky“.

ÚT 11. 4.  VELETOČ

Podrobný program na plakátech.

Herecká legenda Iva Janžurová přichází se svou autorskou 
komedií, napsanou na námět další oblíbené herečky Jany 
Paulové. Pražské Divadlo Kalich uvede Evu Holubovou, Sabinu 
Remundovou, Ivu Janžurovou a další...

DLOUHODOBÉ AKCE

V předprodeji od 1. prosince v kanceláři KD, Městském 
informačním centru a on-line na www.kulturnidum.cz.

UMĚLCI MĚSTSKÉMU MUZEU
Charitativní prodejní výstava v režii Městského muzea v galerii 
a vinotéce Galvína Bechyně. Autoři věnovali muzeu svá díla 
(sochy, obrazy, grafiky, knihy aj.), ta budou nabízena s minimální 
prodejní cenou, ovšem zájemce může věnovat více. Výtěžek 
bude využit na restaurování deskového oltářního obrazu Koruno-
vace Panny Marie ze 17. stol. Výstava potrvá do konce roku. 

GALERIE 2+1

ZIMNÍ VÝSTAVA
Výstava prací žáků ZUŠ V. Pichla v Bechyni do 31. ledna 2023.

VÝSTAVY 
GALERIE GALVÍNA

SCHODY U KNIHOVNY V KD

PLESCHEN

SLOVINSKO, EVROPA V MALÉM
AJG

GALERIE U HROCHA

Výstava výsledků výtvarného sympozia AJG 2021.

LUDĚK POKORNÝ, VZPOMÍNKOVÁ VÝSTAVA 

Potrvá do 29. ledna 2023.

OBRAZY PRO RADOST – ALEŠ MICHAL

Vstupné 50 a 40 Kč společně se vstupem do stálé expozice.

GALERIE MĚSTSKÉHO MUZEA

Výstava výtvarných děl hvožďanského malíře, řezbáře a za-
kladatele Betlémů ve stodůlce (1930–2008). Náhled do 
rozsáhlého díla tohoto „renesančního autora“ představí 
nepřeberné množství námětů v oleji, tempeře, uhlu, grafice aj. 
Výstavu doplňují loutky, betlém, samorost, nebo velkoformátový 
plakát s indiánem… Potrvá do 17. března. 

RŮZNÉ

PRO DĚTI

KOSTEL SV. MICHAELA 

11. 12. 2022  15.00–17.00

25. 12. 2022 BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 14.00–15.00
26. 12. 2022 SV. ŠTĚPÁN 14.00–15.00
    1. 1. 2023 15.00–17.00

otevírací doba

 

18. 12. 2022 15.00–17.00

SPOLEK LETCI BECHYNĚ z. s.

24. 12. 2022 ŠTĚDRÝ DEN  14.00–15.00  21.00–22.30

27. 11. 2022 15.00–17.00

Pondělí až pátek od 9.00 do 10.00 (po dohodě i v jiném čase).

  4. 12. 2022  15.00–17.00

Něco o historii i současnosti letectví se dozvíte na adrese 
Bechyně, Školní ulice 1009 na klubovně č. 401. 

Čtvrtky / 16.00 hodin / Klubovna KD

RC HROŠÍK
PRAVIDELNÉ HERNY
Pondělky  9.00 – 11.00 hodin

Jednotlivé vstupné 20 Kč, permanentka 150 Kč/10 vstupů.

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
RC Hrošík / Vstupné 20 Kč (150 Kč / 10 vstupů)
Bližší informace na tel: 733 344 473.

PILATES

Kroužek Angličtina hrou pro školkové děti ve věku 3–7 let

Čtvrtky / 9.30–10.00 děti 0,5–1rok / 10.00–10.45 děti 1–3 roky / 

POHYBOVÉ AKTIVITY

Pondělky / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 90 Kč

Středy  9.00 – 11.00 hodin 

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly 
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

INTERVALOVÝ TRÉNINK
Pondělky / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 90 Kč
Intenzivní kondiční a posilovací trénink. Při lekci využíváme 
posilovací a balanční pomůcky (TRX, BOSU, činky, medicimbaly).

Čtvrtky / 17.30–18.50 hodin / Tělocvična SUPŠ

Rezervace a dotazy R. Skalka, tel. 724 509 154, lekce 85 Kč. 

Středy / 19.00–20.00 / RC Hrošík / Lekce 90 Kč

Čtvrtky / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 90 Kč

POKROČILÍ Středy / 19–20 hod. / Tělocvična ZŠ F. Křižíka

Je nutné se na cvičení předem přihlásit na tel. 721 111 541 nebo 
přes FB Cvičení s Romčou Bechyně. Cvičení se bude konat od 
min. 6 přihlášených. 

Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

BĚŽECKÝ KROUŽEK / ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA
Kroužek pro děti se zaměřením na obecnou zdatnost.

Lekce zaměřená na harmonizaci pohybového systému, uvolnění 
zatuhlých svalů a kloubů, snížení stresu a psychického napětí.

BOSU CARDIO

ZAČÁTEČNÍCI Středy / 18–19 hod. / Tělocvična ZŠ F. Křižíka

Permanentka 10 lekcí, platnost 3 měsíce 800 Kč

  Neděle / 18–19 hod. / Tělocvična ZŠ F. Křižíka

Přihlášky a dotazy Mgr. Alice Skalka Suchanová tel: 604 212 721.

TRX

DYNAMIC YOGA
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KINO BECHYNĚ 
 www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně
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A PAK PŘIŠLA LÁSKA…
Drama – ČR

Psycholožka Kristýna (Pavla Tomicová) 
zoufale hledá lásku a štěstí. Rozhodne 

se proto odjet se svou dcerou Sárou 
(Sara Venclovská) na ozdravný víkend 
za kartářkou Zdenou (Tereza Hofová).

1. ČTVRTEK VE 20.00

87 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

2. PÁTEK V 17.00

Osudy svérázných obyvatel malé 
valašské vísky se protnou s prastarými 

slovanskými bohy jako je Perun, 
Radegast nebo Černobog. Bohyně zimy 
Morena nechce předat žezlo nad světem 
Vesně a lidé s bohy musí spojit své síly, 
aby se společně dali věci do pořádku. 

112 min, přístupný, 120 Kč

Road movie – ČR, SR 

7. STŘEDA VE 20.00

BUKO

Patálie malého Mikuláše, od rvaček na 
školním dvoře až po dobrodružství na 

letním táboře, si v průběhu let zamilovaly 
více než čtyři generace dětí i dospělých 

po celém světě. Oblíbená postavička 
poprvé ožívá v původní ilustraci Sempé-
ho v animovaném filmu pro celou rodinu.

Komedie – ČR

MIKULÁŠOVY PATÁLIE: 
JAK TO CELÉ ZAČALO

118 min, přístupný od 12 let, 140 Kč

Buko je kůň, dar kterého se jeho nová 
majitelka bojí. Film Alice Nellis vypráví o 
tom, že štěstí přeje připraveným a taky 
těm, kteří se svému strachu postaví.

V režii Ireny Pavláskové se představí 
plejáda českých herců od Oldřicha 

Kaisera a Jiřího Lábuse, Karla Rodena, 
Hynka Čermáka nebo Jiřiny Bohdalové, 
až po Václava Neužila, Jaroslava Plesla, 
Vladimíra Polívku, Jana Nedbala, Annu 
Fialovou, Sáru Sandevu či francouzskou 

hereckou legendu Pierra Richarda.

8. ČTVRTEK VE 20.00

BANDITÉ PRO BALADU

Komedie / Drama – ČR, SR

2. PÁTEK VE 20.00

82 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

93 min, přístupný, 120 Kč

Vyhořelá skupina brněnských 
intelektuálů se rozhodne odjet do 

Koločavy na Ukrajině a odehrát tam 
představení Balady pro banditu. Jenže 

se všechno, úplně všechno pokazí.
84 min, přístupný, 120 Kč

NEJVĚTŠÍ DAR 
Pohádka – ČR

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

9. PÁTEK V 17.00

Animovaný / Rodinný – Francie

190 min, český dabing, přístupný, 150 Kč

104 min, české titulky, od 12 let, 120 Kč

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2

Lednový program na plakátech

16. PÁTEK V 17.00

AVATAR: THE WAY OF WATER

115 min, přístupný, 120 Kč

Pokračování úspěšné pohádky. Mladá 
alchymistka Amélie (Eliška Křenková) 
získává zakázanou kouzelnou moc: 

dokáže částečně ovlivňovat tok času. 
Zneužívání nových schopností ji však 

rozštěpí v čase.

16. PÁTEK VE 20.00

Film nabízí filmový zážitek na zcela nové 
úrovni. James Cameron vrátí diváky zpět 

do nádherného světa Pandory ve 
velkolepém a strhujícím dobrodružství 

plném akce. 

Pohádka – ČR

Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / 
Fantasy – USA

Akční / Komedie – USA

BLACK PANTHER: 
WAKANDA NECHŤ ŽIJE

161 min, české titulky, od 12 let, 130 Kč

15. ČTVRTEK VE 20.00

Malé městečko je vyzdobeno na 
Vánoce. Syn bohatého majitele 

obchodu, pracuje na poště a balí zásilky. 
Chlapec si uvědomí, že je mnoho lidí, 
kteří nejsou bohatí, a tak se rozhodne 

ukrást vánoční balíčky bohatých a 
doručit je skutečně potřebným...

9. PÁTEK VE 20.00

Americký film založený na postavě z 
komiksů Marvel Comics Black Panther. 

Štědrý večer. Pro partu zločinců ideální 
čas na přepadení nechutně bohaté 

rodiny a provětrání jejího sejfu. Ve svém 
plánu však nepočítali s velmi 

nepravděpodobným vousatým hrdinou, 
který komínem přinese dárky…

ŠÍLENÁ NOC

111 min, české titulky, od 15 let, 140 Kč

14. STŘEDA VE 20.00

Akční / Dobrodružný / Sci-fi – USA

VÁNOČNÍ POHÁDKA
Komedie / Rodinný – Švédsko

Změna programu vyhrazena

Popřejme si všichni navzájem 
poklidné Vánoce, užijme si jejich 
kouzelnou atmosféru.

Milí čtenáři, návštěvníci, diváci...

dovolte mi, abych za Kulturní 
středisko města Bechyně s koncem 
roku poděkovala všem těm, co 
nám pro Vás pomáhali připravovat 
tu dlouhou řadu kulturních akcí 
a bez jejichž pomoci bychom se 
neobešli. 

Poděkování patří i všem mým 
kolegům z kulturního domu, měst-
ského muzea, informačního cen-
tra, kina, knihovny a skvělým 
externím spolupracovníkům a do-
brovolníkům, kteří se zhostili  
práce v kostele sv. Michaela 
a  Rodičovském centru Hrošík.

Zároveň bych ráda poděkovala 
všem našim přispěvatelům do 
Bechyňského městského zpra-
vodaje. Mám upřímnou radost, že 
je stále tak velký zájem ze strany 
čtenářů a na každé vydání ne-
trpělivě čekají. Není lepší pocit, 
než když naše práce dává smysl, 
ač je někdy skutečně stresující.

Do nového roku 2023 pak 
pevné zdraví, radost a štěstí.

Marie Jahnová

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

Bechyně
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Lázně

Všem přejeme krásný a klidný nad-
cházející advent, vánoční svátky, dále 
hodně zdraví v úspěšném a klidném 
novém roce.

Tímto si dovolujeme pozvat všech-
ny na příští ročník Keramických trhů, 
jenž bude součástí oslav 700 let 
založení města Bechyně.

Pořádající Spolek tradičních keramic-
kých řemesel touto cestou velice děkuje 
městu Bechyně a všem, kteří podpořili 
akci Keramické trhy Bechyně, konající se 
tradičně poslední sobotu v červenci.

SPOLEK TRADIČNÍCH 
KERAMICKÝCH 
ŘEMESEL
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ZE ŠKOL

+ REVOLUTION TRAIN

Ve škole jsme v návaznosti na tento 
program pokračovali v preventivních aktivi-
tách, které souvisely s reflexí závislostní 
problematiky. Aktivity jsme propojili v něko-
lika předmětech, mj. ve výchově ke zdraví 
a  ve výtvarné výchově, ve které žáci praco-
vali na plakátech s drogovou problematikou. 
Více informací též na webových stránkách 
školy v sekci Zprávičky ze školy. 

metodik prevence

Listopad se nesl v duchu protidrogové 
prevence pro naše osmáky. Nejprve jsme 
navštívili interaktivní program na táborském 
vlakovém nádraží. Uvnitř speciálně upra-
vené soupravy jsme se více než hodinu a půl 
pohybovali ve směru ubíhajícího příběhu se 
závislou mladou dvojicí. Žáci měli možnost 
se aktivně účastnit vybraných situací, ve 
kterých se dvojice během jejich stoupající 
závislosti pohybovala. V konečném důsledku 
nás jejich příběh nenechal na pochybách, že 
některé situace a zážitky ve svých životech 
rozhodně nepotřebujeme. Například bourat s 
kamarádem pod vlivem v autě či „užívat“ si 
pobyt v cele předběžného zadržení. Celý 
program byl díky sponzorům zdarma. 

Mgr. Martina Bočková, 

Tento rok jsme se rozhodli s žáky osmých 
a devátých ročníků zapojit do projektu 72 
hodin. Jeho cílem je přiložit ruku k dílu a po-
moci komukoli potřebnému v našem okolí, ať 
přírodě nebo lidem. Pro svůj bohulibý záměr 
jsme si s osmáky vybrali místo s poutavou 
historií – Starý hřbitov v Michalské ulici. 
Shrabali jsme listí, ostříhali přerostlé keře 
a po celém hřbitově sesbírali vše, co tam ne-
patří. Práce to byla náročná, ale díky velké-
mu nasazení jsme vše dokončili a vytyčený 
úkol beze zbytku splnili.

Žáci 9.A a 9.B svou pomoc tentokrát 
směřovali k dětem. V rámci projektu 72 hodin 
se zaměřili na MŠ Jahůdka, kde shrabali listí 
a uklidili celou zahradu. Za to jim paní 
kuchařky přichystali výbornou rybičkovou 
pomazánku ke svačině. Deváťáci tak byli 
nejen pyšní na kvalitně odvedenou práci, ale 
také spokojeni s výborným pohoštěním.

Mgr. Markéta Kodadová  

+ PROJEKT 72 HODIN

POŘÁDANÝ ZŠ BECHYNĚ, 
ŠKOLNÍ 293

Kdy? STŘEDA 30. 11. 2022 

OD 16.30 HODIN

Kde? MEZI PAVILONY ZŠ

Prodej výrobků žáků 
– vánoční dekorace, věnce, 

svícny, drobné dárečky...

Občerstvení zajištěno!

Přijďte se vánočně naladit, 
zazpívat koledy 

a podpořit naše děti  

ŠKOLNÍ 
ADVENTNÍ TRH 

 2. stupeň 

2. Humíci  6. Sokol Sudoměřice B

Velké díky patří pánům učitelům L. Syro-
vátkovi a P. Wolfovi za spolupráci na hlad-
kém  průběhu turnaje.

1. Vojtoš Plušíci  3. DDM Tábor 

+ FLORBALOVÝ 
TURNAJ K VÝROČÍ 
17. LISTOPADU

Sváteční den si žáci bechyňských škol a 
škol z blízkého okolí zpestřili florbalovým 
turnajem. Do tělocvičny na ZŠ Školní přišlo 
celkem 11 týmů, které poměřily své 
florbalové dovednosti. V dopoledních 
hodinách turnaje hráli žáci prvního stupně, 
odpoledne na ně navázali starší z druhého 
stupně. Všichni sportovci předvedli úžasné 
výkony, za které jim patří velký obdiv.

3. Dřeváci   7. místo Rakeťáci

2. Totální amatéři 4. Řvouni

M. Petr, ředitel turnaje

4. Češi

Pořadí:  1. stupeň 

1. Sokol Sudoměřice A 5. Burlaci

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

vedení školy

Vánoce plné štěstí, klidu a pohody 
a  v  novém roce pevné zdraví Vám všem 
přejí zaměstnanci Základní školy Františka 
Křižíka Bechyně.POZVÁNKA NA TRADIČNÍ 

VÁNOČNÍ JARMARK

v prostorách školy. Získaná finanční částka bude věnována na 
dofinancování venkovní učebny, která byla vybudována na pozemku u školy a která bude 
sloužit k výuce na zdravém vzduchu všem naši žákům. 

ve středu 21. prosince 2022 od 14.00 do 17.00 hodin 

Základní škola Františka Křižíka Bechyně zve rodiče a  prarodiče 
našich žáků, ale i širokou bechyňskou veřejnost, na tradiční vánoční 
jarmark, který se uskuteční 

Tato forma výuky výborně naplňuje Ko-
menského zásadu „Schola ludus“ (škola 
hrou), jejíž převod do praxe si všichni mladí 
informatici náležitě užili.

+ HODINA KÓDU 
S MINECRAFTEM

Jedním z úkolů žáků šesté třídy ZŠ Školní 
v hodinách informatiky je programování. 

Mezi mládeží je momentálně velmi popu-
lární počítačová hra Minecraft, která rozvíjí 
kreativitu jednotlivých hráčů, nabízela se tak 
možnost výuky programování právě v této 
oblíbené hře. Celý tento herní svět se skládá 
z kostek, které představují nejrůznější mate-
riály s různorodými vlastnostmi. Naši stu-
denti se při programování snažili pomocí 
bloků provádět postavy Alexe a Steva dobro-
družným světem Minecraftu. Po splnění 
úkolu správného seskládání všech bloků se 
každý programátor se svou postavou mohl 
posunout do dalšího kola, ve kterém narazil 
na další překážky, s nimiž si musel poradit. 
Všichni naši úspěšní programátoři byli od-
měněni udělenými certifikáty Minecraft. 

Ing. Ivana Syrovátková, 
učitelka informatiky
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Děkujeme žákům ZŠ Školní a paní uči-
telce Mgr. Markétě Kodadové, kteří v rámci 
projektu 72 hodin shrabali podzimní listí na 
celé naší zahradě.

Více najdete na stránkách mateřské 
školy www.msjahudka.cz

Přejeme Vám, abyste adventní období 
prožili v klidu, pohodě a těšili se na Vánoce 
stejně jako my.

Za MŠ A.L.

Listopad přinesl tradici 
sv. Martina, kterou jsme si připomněli nejen 
pečením svatomartinských rohlíčků. Zaví-
talo k nám sférické kino a v posledních 
hezkých dnech jsme pouštěli draky. Proběh-
lo fotografování dětí s  vánočním motivem. 
Předškoláci opět navštívili tělocvičnu v ZŠ 
Školní a stávají se tak vždycky na chvilku 
školáky. 

Mateřská škola se zapojila do projektu 
Screening školní zralosti, který proběhl ve 
spolupráci s PPP Tábor. Rodiče tak před-
běžně informuje o připravenosti dětí do 
školy.

Konec měsíce přinesl první adventní dny, 
mateřská škola začíná být zahalena vánoční 
výzdobou a děti se věnují přípravě vánoč-
ních besídek.

V rámci spolupráce s Lázněmi Bechyně 
si třída Žluťásků pod vedením paní učitelek 
E. Huislové a M. Háziové připravila hudební 
vystoupení pro lázeňské hosty. 

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

+ SUPŠ V GRANADĚ

Ve volném čase pak byl prostor na 
poznávání památek města, ale i současného 
života kosmopolitní Granady. Došlo i na 
několik výletů. Krásné bylo koupání v moři, 
velmi zajímavý Gibraltar a zpestřením pak 
výšlap kaňonem nedaleké říčky.

Všechny krásné vzpomínky oživíme ve 
škole v prosinci výstavou fotografií 
spojenou s promítáním a vyprávěním 
zážitků. Srdečně zveme!

Marta Kotková

V červnu 2022 vycestovalo 16 studentů 
SUPŠ Bechyně do jihošpanělské Granady. 
Díky grantu z programu Erasmus+ zde 
absolvovali čtrnáctidenní odbornou praxi 
v  několika místních firmách. Podle zaměření 
svých oborů pracovali v grafickém designu, 
vytvářeli ozdobné sádrové kachle nebo se 
naučili naprogramovat jednoduchou počíta-
čovou hru.

na třetí adventní neděli 11. 12. 2022 od 
17 hodin do františkánského kostela 
Nanebevzetí Panny Marie na Adventní 
zastavení v klášteře. Jednotlivá čísla 
hudebního oboru doplní mluveným slovem 
literárně-dramatický obor, o zpracování pro-
gramu a tajemná světýlka před klášterem se 
postará obor výtvarný. Těšíme se na vás.

Zároveň vás srdečně zveme na

+ ZUŠ VÁCLAVA PICHLA 
SRDEČNĚ ZVE

Zimní výstavu výtvarného oboru 
v Galerii 2+1 

ve dnech 7. 12. až 21. 12. 2022. 
Vernisáž proběhne 

ve středu 7. 12. od 17 hodin. 

Přijďte se seznámit s novými p. učitel-
kami výtvarného oboru naší školy! Přijďte se 
potěšit výtvarným uměním a naladit se na 
zimu, sněžení a vánoční čas.

Těšíme se na vás! 
Mgr. Ivana Blažková
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Tento čas nás přímo nabádá ke ztišení, 
zpomalení a rozjímání nad životem. Člověk 
se duševně posiluje a připravuje na příchod 
mesiáše a spasitele (Ježíška), jakožto 
čistého dítěte a Pána.

Tento čas příprav je pro člověka hodně 
důležitý, protože očista duše je velice 
nepostradatelná.

+ VÁNOČNÍ  ZAMYŠLENÍ 
– BETLÉMY U ŠEDINŮ

Dnes se bohužel většina z nás dívá na 
advent a následně na vánoční svátky, jako 
na čas materiální hojnosti, kdy jídlem a dárky 
se prohýbá sváteční stůl, ale opak je 
pravdou. Právě zamyšlení, otevření svého 
srdce, konání dobrých skutků, pomáhání 
druhým i třeba v malých zdánlivě nám 
nepotřebných věcech a myšlení na druhé, to 
je ta podstata Vánoc. Rozdávání ochoty, 
upřímnosti, to je to poselství nejkrásnějších 

svátků v roce. Dobrého 
chování jeden ke dru-
hému, ochota pomá-
hat a přát lidem kolem 
nás vše krásné. Vždyť 
přáním „krásné a vese-
lé Vánoce“ je myšleno 
vše. Jeden druhému 
přejeme klid a pokoj. 
To je to krásné, že 
nezapomínáme na dru-
hé.

Samozřejmě, že 
k  tomuto času patří 
vánočně nazdobený 
stromeček, vůně jeh-
ličí, libého cukroví a stavění betlémů.

Neboť stavění jesliček patří k velice 
prastarým zvykům, dokonce mnohem star-
ším, než zdobení vánočního stromečku. 
První betlém byl postaven v 1. polovině 
13. století Františkem z Assisi, když chtěl 
zprostředkovat příběh narození Ježíše 
ostatním lidem.

A letos tomu nebude jinak ani v naší 
rodině. Toto stavění jesliček má u nás velice 
silné kořeny a přetrvává po generacích již 
stovky let. V naší rodině se betlémy nejen 
vyřezávaly, ale také stavěly. 

Jednotlivé figurky se vždy vyřezávaly 
s  precizností, umem a hlavně s láskou 
k  uměleckému řezbářskému řemeslu. Můj 
děda vždy říkával, že tvoření (vyřezávání) 
svatých postav se musí dělat s určitým 
grifem, znalostí a pokorou. 

Bez postaveného betlému si již od dětství 
nedovedu představit tento krásný sváteční 
čas, jako připomínku toho, co se před dáv-
nými a dávnými časy stalo.

Celý roční sled nám uzavírají nejkrás-
nější svátky v roce – VÁNOCE, jako poslední 
tečka na závěr celého roku. Jako ta třešinka 
na dortu uzavírající krásu celého roku. Ne-
smíme zapomenout na krásu období, těsně 
před zmiňovanými vánočními svátky. Toto 
období zvané advent – adventní období – je 
čas příprav na samotné Vánoce.

V letošním roce bude opět otevřena naše 
výstava BETLÉMY U ŠEDINŮ s krásnými 
betlémovými poklady od 10. 12. 2022 
do 8. 1. 2023. Přijďte se naladit na vánoční 
svátky a  nasát krásnou vánoční rodinnou 
atmosféru, která k tomu patří. 

Příroda již ztrácí podzimní háv a pomalu 
se připravuje na zimní spánek, utichl i zpěv 
ptáků, zvěř se připravuje na zimní nevlídné 
a  drsné počasí. Člověk se také odedávna 
připravuje na zimní období. Opět nám na-
stává doba příprav, rozjímání a zamyšlení 
nad sebe sama, nad letošním rokem, který 
se co nejrychleji chýlí do své závěrečné 
části.

Bude na Vás čekat spousta krásných 
vyřezáváních dřevěných betlémů, unikátní 
pohyblivý Bechyňský betlém, který je zrcad-
lem našeho historického města. Je velice 
hojně vyhledáván návštěvníky, jakožto spe-
cialitou Bechyně. 

Těšíme se opět na setkání s Vámi. 
Přejeme všem krásné a požehnané svátky, 
hodně zdraví a štěstí do nového roku 2023.

Rodina Šedinova

TRADICE

 

Krásné Vánoce 
a šťastný nový rok 2023 
přeje rodina Pokorných

 

    

 

Dovolujeme si Vás pozvat

 

na 25. ročník výstavy

„Betlémy ve stodůlce“ 
ve Hvožďanech čp. 2 u Bechyně  

 Výstavu můžete navštívit
 od 17. 12. 2022 do 8. 1. 2023 
  

denně od 10 do 17 hodin.
 
 Vernisáž proběhne 17. 12. 2022 od 10 hodin 

 
www.bet lemyvestodulce.unas.cz

 

3. prosince 2022

www.cdnostalgie.cz
DALŠÍ INFORMACE

Mikulášská jízda
Taťána Ješetová

ź cestou do Bechyně rozdávání 
drobných dárků Mikulášem, 
čerty a anděly

Svezte se s námi historickým vlakem 
v  čele s oběma lokomotivami  Bobinkami
po naší nejstarší elektrifikované trati 
Bechyňce. 

ź vstup do remízy v Bechyni, kde je 
k  vidění modelové kolejiště 
a  historická elektrická lokomotiva 
Koloběžka, zapůjčená od NTM

Co nás čeká v ceně jízdenky

Ve vlaku k bude k dispozici občerstvení 
ČD Minibar. V remíze si budete moci 
zakoupit výborný punč.

TAM STANICE ZPĚT

15:25 Tábor 

18:27

15:42 Slapy

18:45
15:53 Malšice 19:07
16:17 Sudoměřice u Bechyně

19:22

16:30 Bechyně

19:36

JÍZDNÍ ŘÁD 
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A je to k nevíře, už zas jsou Vánoce, a tak 
se na vás opět obracím s mou zdravicí. 
Pokud ještě na poslední chvíli sháníte 
nějaký ten vánoční dárek, mám pro vás 
skvělý tip. I ten nejluxusnější vůz bohužel 
dříve či později zreziví, mobilní telefon 
špičkové kvality se rozbije a nejmodernější 
technika zastará. I ty nejkrásnější šaty 
jednou vyjdou z módy, nejdrahocennější 
šperk ztratí svůj lesk, perlový náhrdelník se 
přetrhne. I ten nejdražší parfém po chvíli 
vyvane, značkové oblečení se onosí a boty 
ochodí. Golfové míčky se někam zakutálejí. 
I  ta nejnákladnější hračka se omrzí a nej-
adrenalinovější zážitek zakoupený na 
Slevomatu časem vyprchá. Ale darovaná 
láska zůstane.

P. Tomáš Hajda, 

+MILÍ ČTENÁŘI 
BECHYŇSKÉHO 
MĚSTSKÉHO 
ZPRAVODAJE, 
MILÍ PŘÁTELÉ,

Přeji vám všem radostné a požehnané 
vánoční svátky a do nového roku jen vše 
dobré, především pak hodně zdraví a lásky a 
Božího požehnání. To vše vám touto cestou 
přeje a srdečně vás zdraví 

A do nového roku trochu poezie: 

Mám pro vás takové přání: Vánoce jste 
vy, když se rozhodnete být znovuzrozeni 
každý den a vpustit Boha do své duše. 
Vánoční borovice jste vy, když odoláváte 
silnému větru a těžkostem života. Sváteční 
dekorace jste vy, když jsou vašimi před-
nostmi barvy, které zdobí váš život. Vánoční 
zvonek jste vy, když zavoláte, sejdete se 
a  pokusíte se sjednotit. Jste také světlem 
Vánoc, když svým životem osvětlujete cestu 
druhým laskavostí, trpělivostí, radostí a štěd-
rostí. Vánoční andělé jste vy, když zpíváte 
světu poselství míru, spravedlnosti a lásky. 
Vánoční přání jste vy, když je ve vašich rukou 
napsána dobrota. Jste, ano, štědrovečerní 
noc, kdy pokorně a vědomě přijímáte 
Spasitele světa v tichu noci, bez hluku a vel-
kých slavností, jste úsměv důvěry a něhy, ve 
vnitřním míru věčných Vánoc, které ve vás 
nastoluje Království. Krásné Vánoce všem, 
kteří vypadají jako Vánoce.

Můžeš (Jan Šlachta)

Můžeš být sám i uprostřed davu, můžeš 
být vězněn, i když jsi v právu. Můžeš mít hlad 
i s plným břichem, můžeš být svatým i se 
svým hříchem.

Můžeš i v mrazu dát druhým teplo, 
a  v  tmavé noci zářit jak světlo. Můžeš mít 
žízeň i blízko studny, můžeš se smát a v duší 
být smutný.

Můžeš se ztišit i v bouři a větru a třást se 
zimou i teplém svetru. Můžeš dnes doletět ke 
hvězdám, k měsíci, můžeš mít pochyby, 
i  když jsi věřící.

Můžeš být bohatý a nemít nic, všechno 
má rub, ale i líc. Můžeš být mladý, a přesto 
mít vrásky, nemůžeš k Bohu však bez skutků 
lásky.

administrátor farností Bechyně a Hlavatce.

V sobotu 24. prosince 2022 jsou 
všechny děti zvány na dětskou vánoční 
mši svatou do kostela sv. Ondřeje 
v  Hlavatcích od 15.00. Ve 14.00 je na 
návsi v Hlavatcích tradiční živý betlém. 

V sobotu 3., 10. a 17. prosince 2022 
jsou RORÁTY v 7.00 ve farním kostele 
sv.  Matěje v Bechyni se zpěvem chrá-
mového sboru. Po mši svaté je společná 
snídaně na faře. 

Všichni jste srdečně zváni.

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

V neděli 4. prosince 2022 jsou všechny 
děti zvány na dětskou mši svatou do 
farního kostela sv. Matěje v Bechyni 
v  9.30 s Mikulášem.

Vrchnost viděla, že se vlci čím dále tím 
více množí a stávají se nebezpečnými pro 
okolí. Vlci v zimě zabíhali až do dvorů, kde 
hubili drobná domácí zvířata, dokonce i ovce 
v ovčínech. Proto vrchnost začala vydržovat 
na panství chrty, kteří vlky chytali. Na zámku 
v Bechyni se chovala velká smečka honicích 
psů – bylo jich kolem sta kusů. Z ode-
vzdaného ovsa jim zámecká čeládka vařila 
ovesné kroupy. 

Ale později se našli rebelanti – první byli 
z  obce Rataj. To již v lesích nebylo vlků, ale 
daň se platila stále. Jednoho dne začal jeden 
„písmák“ ratajským sedlákům na návsi při 
předávání „psí daně“ klást otázky: „Kde jsou 
ti vlci, co vás a vaše stádo hubí? Jen na 
zámku, vezte si jim tam oves, aby měli ještě 
více, vezte, já však nepojedu a vy také 
nesmíte!“ Na to jim sebral biče a odjel 
s  ovsem domů. Marně rychtář prosil ostatní 
sedláky, aby daň odevzdali. Ale ti ne-
poslechli a odjeli s ovsem také domů. Je 
zajímavé, že na ratajských už nikdy „psí daň“ 
vrchnost nepožadovala.

+ REBELIE 
A KNÍŽE PAAR

V roce 1817 se objevil veliký nedostatek 
obilí a následovala drahota. Panští úředníci 
ze zámku řešili tuto krizi po svém – aby urvali 
co nejvíce ze zbídačeného lidu, zavedli do 
vesnic již dávno zrušenou „psí daň“, tj. dávku 
ovsa pro myslivecké psy. Halasně roztrubo-
vali, že se v okolních lesích znovu objevili vlci 
a škodí jak panství, tak obcím i sedlákům.

Ale vydržování takového počtu honicích 
psů něco stálo, a tak bylo nařízeno, že každý 
sedlák po žních musí odvádět část ovsa. 
Sedlák přispíval jednou měřicí, půlláník 
poloviční dávkou – postupně se stala tato 
daň pravidelnou, každoroční.

Tato dávka mohla mít smysl před 
dávnými věky, kdy se po třicetileté válce po 
úbytku obyvatel neobdělávalo mnoho 
polností. V tu dobu se na ladem ležících 
polích samovolně rozšiřovaly lesy a v nich se 
dařilo vlkům. Neměli přirozených nepřátel, 
nebyl nikdo, kdo by je hubil.

Den k odvádění daně určil rychtář, po 
dohodě s „ milostivou vrchností“. Na ten den 
se sjely selské vozy na návsi a každý usedlý 
přinášel na svých bedrech „psí daň“. 

K upokojení rozbouřené hladiny na be-
chyňském panství po incidentu s „psí daní“ 
nabídli zámečtí úředníci městu starou kašnu 
z bývalé zámecké zahrady (dnešní kino). 
Protože město mělo stále problémy s vodou, 
s radostí dar přijalo. Kašna byla postavena 
v  dolní levé části náměstí v parku u radnice. 
Do ní byla přivedena voda dřevěnými trub-
kami z rybníka Trubného přes kašnu v horní 
části náměstí. Do této doby udržovalo město 
jako rezervoár pro případ ohně rybníček na 
horním náměstí mezi domem Kličkovým 
(čp.56) a Panským hostincem. Jak pamět-
níci sdělili, plavívali v rybníčku tom dobytek, 
nádherná to „voňavá“ podívaná na městský 
rynek...

Druzí rebelové byli z Bežerovic, Smolče 
a  Všechlap. Ti se bránili, zamykali stodoly, 

ale panští pochopové uráželi zámky a brali 
oves sedlákům ze stodol. To bylo v roce 
1817, o dva roky později ale vydrželi, „psí 
daň“ neplatili. Jménem generála Paara, 
majitele zdejšího panství bylo roku 1819 
povoláno vojsko z Jindřichova Hradce. Když 
bežerovičtí spatřili vojáky vcházet do vsi, 
skočili do stodol a zpřelámaly násady 
u  cepů. Za ten přečin byly všichni povoláni 
ke krajskému soudu do Tábora. V čele 
odpůrců stáli: rychtář Kroupa a 80letý bývalý 
rychtář Matěj Hruška. Ten se ospravedlňoval 
tím, že tato daň byla již dávno zrušena. Vše 
bylo zamítnuto a oba odsouzení neušli 
výplatě holí. Nespravedlnost se dostala až 
do Vídně k císaři Františku. Kníže Paar 
jezdíval každý rok do Vídně na Vánoce a při 
této příležitosti se dostavil i s přáním k císaři. 
Za řeči se císař František vyptával mimo jiné 
i na poměry a události na jeho bechyňském 
panství. Kronika města dále uvádí: „Slovo 
k  slovu, krátce řečeno. Císař prý se tak 
rozhorlil, že … co bylo dál nevíme, ale na 
Nový rok 1820 přivezli z Vídně mrtvolu 
knížete Paara a pochovali ji v klášteře 
u  Františkánů. Od té doby nebyla vybírána 
dávka ovsa pro myslivecké psy…“

Štefl Josef

Z HISTORIE

26. 12. 9.30  Svátek sv. Štěpána

  1. 1.  9.30  Slavnost Matky Boží
  Panny Marie

31. 12. 15.30  Sv. Silvestra

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ 
BOHOSLUŽBY 2022/23 

25. 12. 9.30  Slavnost narození Páně

  8. 1.  9.30  Svátek křtu Páně

v kostele sv. Matěje 

24. 12. 22.00  Štědrý den
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www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

  8. 12. čtvrtek MŠ Jahůdka Bechyně

Po 19.30–23.00 hod. (Mikulášská)

 15. 12. čtvrtek ZUŠ Bechyně Rebelata

 16. 12. pátek Countrio

 11. 12. neděle Kytarový koncert

Adventní koncerty a vystoupení 
(vstup zdarma)

   15.00 h 2. patro LH Olga

   konzervatoř Č. Budějov.

PROGRAM PROSINEC

  2. 12. pátek Ševětínka

   15 hod. jídelna lázní

  9. 12. pátek Ševětínka

   15.30 h 2. patro LH Olga

Taneční večery na sále (vstup zdarma)

  5. 12. pondělí Capella, Mikulášská

   19.30 h jídelna lázní

 21. 12. středa Citerový koncert,
   flétna zpěv

   19.00 h 2. patro LH Olga

 20. 12. úterý Salónní orchestr
   Planá nad Lužnicí

Pá 19.30–23.00 hod.

A BANKOVKA
FOTOGRAF, MALÍŘKA 

Dne 7. prosince v 19.00 zahájíme v Galerii Záliv výstavu fotografií 
Angela Purgerta (1965) a obrazů Šárky Abbot (1989). Umělec Angelo 
je členem Asociace profesionálních fotografů ČR a držitelem řady 
mezinárodních ocenění. V tvorbě u něj dominuje portrétní fotografie 
(vystaví mj. i několik podobizen známých herců). Jeho styl je nazýván 

lyrickou fotografií. Je také 
autorem knihy První repu-
blika, která zahrnuje velký 
soubor jeho skvělých 
prací.

Malířka Šárka se v sou-
časnosti věnuje převážně 
abstraktní tvorbě, při 
které vychází ze svých 
hlubokých emocionálních 
prožitků. 

Galerie Záliv nabíd-
ne k prodeji i unikátní 
bankovku tzv. „Muchov-
ku“ ze státní tiskárny ce-
nin, která byla vydána 
v  omezeném množství. 

Prosinec v lázních bude tak obohacen o trojnásobný zážitek.

Osvětáři jihu
Pavel Šmidrkal a Zdeněk Smolík, 

 19. 12. Vánoční tvoření z papíru 
  a ostatnho materiálu 14.30

 22. 12. Problematika zarůstajících 
  nehtů 14.30

Přednášky (2. patro LD Olga)

   5. 12. Rok na Blatech, zvyky, písně, 
  kroje atd. 10.00

 12. 12. Indie křížem krážem, 
  beseda, film 19.00

   7. 12. Léčebné mantry, 
  léčba zvukem 15.30

 21. 12. Zvyky Vánoc 10.00
   6. 12. Hudba, „Voraři“ Císař a Janeček,
  záznam 10.00

 13. 12. Krajinou našeho domova 10.00

   1. 12. Komici na jedničku, záznam 10.00

 12. 12. Vánoční tvoření z papíru 14.30

Tento program je zdarma:

   5. 12. Ájurvéda, přír. cesta ke zdraví 15.30

   7. 12. Film „Větrná hora“ z r. 1955 10.00

   9. 12. Rehab. po operaci kyčel. kl. 14.30
 12. 12. Zámek v Třeboni 10.00

 14. 12. Záznam Vánočního koncertu
  Salonního orchestru Planá n./Luž. 
  v lázních z r. 2021 10.00

 16. 12. Stavba mostu „Duha“ 10.00

 19. 12. Akupresura 
  PhDr. Sandhu CSc. 19.00
 20. 12. Kouzelný „Patchwork“, 
  beseda s lektorkou 15.00

   2. 12. Výlov rybníka Rožmberk,  dok.10.00

   8. 12. Rudolf II. a jeho Praha 10.00

 23. 12. Rehab. po operaci páteře 14.30

   2. 12. Osteoporóza 14.30

 14. 12. Trávící systém, zdroj nemoci 15.30

 13. 12. Léčíme přírodou, 
  rašelina a Karitol 14.30

 15. 12. Veselé vánoční koledy, 
  Ladovy obrázky 10.00

 21. 12. Konzultace s ájurvédským
  specialistou 15.30

   1. 12. Léčíme přírodou, 
  rašelina a Karitol 14.30

   9. 12. Tajemství rožmberské hrobky 10.00

 19. 12. Dýcháme správně? 15.30

 22. 12. Hudební dopoledne 10.00

 26. 12. Andé Rieu, záznam 
  vánočního koncertu 10.00

 27. 12. Těžba rašeliny pro bechyňské
  lázně 14.30

 28. 12. Lázeňský speciál 10.00
 28. 12. Meditace pro začátečníky 15.30
 29. 12. Humor, Vl. Menšík, záznam 10.00

Těšíme se na vás

 30. 12. Film „Mrazík“ 10.00

 26. 12. Tajemství dávných léčitelů 15.30
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+ DVOUDENNÍ VÝPRAVA 
NA CHATU 
VE VYHNANICÍCH

V sobotu 5. 11. vyrazila na víkendové 
dobrodružství polovina 3. skautského oddílu 
„Jitřní Stovka“ Bechyně do lesů a k rybníkům 
u Vyhnanic. Bechyňka – Elinka vyjela v  osm 
hodin a dovezla nás do Bechyňské Smolče, 
kde jsme se setkali s další členkou výpravy, 
Nikčou. Od nádraží jsme šli lesní cestou 
k  chatě, která nám byla propůjčena ma-

V sobotu díky ochotné a vstřícné pracov-
nici Informačního centra paní Jolaně Siblí-
kové prožily část dopoledne v městském 
muzeu, kde si po prohlídce Veverky v testu 
zatipovaly, co si zapamatovaly. Odpoledne 
si prohlédly místní Hasičské muzeum, kde 
jim bylo dovoleno usednout do zásahového 
vozidla. Aby také poznaly okolí Bechyně, 
vypravily se na známou a oblíbenou vyhlíd-
kovou stezku. Večer ještě zvládly prohlídku 
noční Bechyně z věže kostela sv. Matěje.

+ VÍKENDOVÁ 
NÁVŠTĚVA 
SKAUTEK 
Z ČESKÉHO 
KRUMLOVA

Letos v dubnu navštívil 3. oddíl „Jitřní 
Stovka“ Bechyně Český Krumlov, kde se 
odehrávalo jedno dějství celoroční hry Pánů 
z Růže. Díky skautskému oddílu URSINI 
Český Krumlov měli zajištěné ubytování pro 
své bádání a putování. 

Nyní měla „Jitřní Stovka“ možnost, tuto 
laskavost oplatit a přivítat v Bechyni děvčata 
z družiny Veverek ze střediska „Pod Kletí – 
Holubov“, oddíl URSINI Český Krumlov. 

Pátek 4. 11. byl opravdu sychravý a deš-
tivý, tak skautky s povděkem přijaly vyhřátou 
klubovnu na místní faře.

Moc se jim tady líbilo a těší se na jarní 
setkání. 

VaFi

V neděli byl Veverkám dopřán klid, aby 
vše v pohodě zvládly – snídani, oběd 
a  přípravu na cestu do Českého Krumlova. 

SPORT & ZÁJMOVÁ ČINNOST

N O V O R O Č N Í
Č T Y Ř L Í S T E K

NOVOROČNÍ PĚŠÍ VYCHÁZKA

Termín: 1. ledna 2023 
Start   účastníků   od 13.00 do  13.15 hodin

od HOTELU „U DRAKA“ – Libušina ul.

 

trasy vycházky v délce cca 5 a 10 km jsou vedeny okolím města Bechyně 

 

(popis tras viz webové stránky odboru)

účastníci na startu obdrží popis trasy / mapku

 

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

Informace:  Petr Chaloupek – KČT Bechyně

Telefon: 737 529

 
220 

www. kct.bechynsko.cz

E-mail:  bechyne.kct @ seznam.cz

jitelem p. Trešlem. Po svačině jsme obhlédli 
terén, kde se později konaly hry, při kterých 
jsme pilovali a rozvíjeli své dovednosti. 
Stavěli jsme přístřešky, nebo naopak měli 
spolupracovat a postavit jeden přístřešek ze 
tří celt. Udržovali jsme si oheň pro zahřátí, 
stříleli na terč, hledali správnou cestu, kde v 
okolním lese byly schované kartičky se 
zvířaty. Po obědě jsme se prošli po hrázích 
starých rybníků, kde se nám naskytl pohled 
do překrásné krajiny tamního ekosystému. 
Když se setmělo, začalo další dobrodružství 
v podobě cesty za Bludičkou. Všichni stezku 
zvládli na jedničku a vrátili se jako hrdinové. 
Před večerkou ještě proběhl turnaj v pexesu. 
Kolem půl desáté byl vyhlášen stav „Hurá do 
hajan!“

V neděli ráno jsme se dozvěděli zajíma-
vosti o myslivosti, kterou nám přednesla 
členka sdružení „DYAN“ p. Burianová, také 
naše sestra skautka, s přítelem myslivcem 
p. Trešlem. Všichni si mohli prohlédnout 
a  osahat přinesené exponáty zvířat, které 
s  sebou přivezli.

Po rozloučení s přednášejícími byl čas k 
odchodu na vlak. Cesta zpět trvala oddílu 
kratší dobu (aby nám to neujelo, tak se 
kmitalo) a ještě nám zbylo pár minut na 
poslední hru před nástupem do vlaku a hurá 
domů.

Za čtrnáct dní si výpravu zopakujeme 
s  druhou polovinou oddílu.

Adélka, Max, Filip, Tom, Eliška, Elis a Nikola.
A kdo byli naši oddíloví hrdinové?

Za vedení oddílu: 
Hanka – Perňanka a Rover Marek

Podrobnosti a fotografie najdete na 
https://skautbechyne.webnode.cz/

MÍSTNÍ ORGANIZACE 
TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 

přeje všem svým členům a seniorům 
v Bechyni příjemné prožití vánočních 

svátků a hodně zdraví do nového roku.

akce je spojená s veřejnou sbírkkou na podporu aktivit pro zdravotně 
postižené občany
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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

www.jasnenebe.cz, tel: 607 839 115

Đ vlastní lyofilizované ovoce 
a zelenina

Usedlost Jasné nebe 

Đ relaxační pyramida

– Netěchovice 1:
Đ bylinková škola 

(večerní, sobotní, víkendová)

u autobus. nádr., tel: 602 659 011
BECHYNĚ – Pracovní oděvy

TÁBOR – A. Berka 

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

PÉŘOVÉ 
VÝROBKY

V neděli 23.10. hostil místní oddíl Basket 
Bechyně na své domácí půdě v ZŠ Školní 
293 turnaj nejmenší hrající kategorie U10. 
Tento turnaj byl organizován pod hlavičkou 
Jihočeské regionální organizace ČBF a byl 
další výbornou ukázkou bezmezného dět-
ského nadšení pro zdravý pohyb a hru.

Kromě domácích sportovců se turnaje 
zúčastnily ještě týmy Tigers České Budějo-
vice a SKB Strakonice a tělocvična naší 
„Nové“ školy po čase znovu praskala ve 
švech. Všichni účastníci odehráli vzájemná 
utkání, nabitá mnoha sportovními souboji 
a  následně doplněná ještě několika doved-
nostními soutěžemi. Opět se prokázalo, že 
akce pro tyto nejmenší sportovce dávají 
opravdu velký smysl a sledování sportov-
ního zápolení těchto malých basketbalistů 
muselo potěšit oko každého diváka.

Přestože výsledky jednotlivých utkání 
byly na hřišti známy, nakonec zvítězili 
všichni, kteří se zúčastnili, nevzdali se a sou-
těžili až do konce!

Za Basket Bechyně R.S.

43:40 (9:9, 22:24, 25:34)

Další dvě utkání v této kategorii se 
odehrála 12. 11. opět doma v Bechyni a po 
předchozí radosti tentokrát došlo na herní 
lekci od herně vyzrálejších chlapců z Čes-
kých Budějovic. I přes nepříznivý vývoj ale 
všichni hráči bojovali až do konce, po kterém 
se nemuseli za nic stydět a mohli hrdě 
pogratulovat svým soupeřům.

Basket Bechyně mix – Tigers Č. B. h 

Den předtím 22. 10. vyrazili do Českých 
Budějovic ke třetímu kolu oblastního přeboru 
také hráči kategorie U12 a podařilo se jim 
z  krajského města přivézt až překvapivě 
pěkné výsledky.

Výsledky pokračování soutěže 
oblastního přeboru U12

Basket Bechyně mix – Tigers Č. B. h
28:74 (9:20, 18:37, 20:50)

21:83 (1:20, 7:36, 15:54)

Tigers Č. B. d – Basket Bechyně mix

Basket Bechyně mix – Lions J. Hradec mix

Všem sportovcům i všem ostatním, kteří 
se na naší činnosti jakkoliv podíleli, děku-
jeme a těšíme se na další sportovní klání.

29:57 (7:19, 11:31, 24:45)

M.M+I.T.

Pořadatelé děkují všem hráčům za účast, 
Ivetě Tušinovské za organizaci turnaje 
a  všem sponzorům (Laufen.cz, pivovar 
Platan Protivín, Elektro Zelenka a ostatním 
drobným dárcům z řad soukromých pod-
nikatelů – páni Koudelka, Vöröš, Kiss, 
Koliha, Valenta), díky nimž mohli úspěšní 
hráči získat krásné ceny včetně tématicky 
zaměřených dortů s karetními motivy. 

+ V HERMÍNĚ PRŠELO

V sobotu 5. 11. 2022 uspořádala restau-
race HERMÍNA další ročník oblíbeného 
turnaje v karetní hře Prší. Turnaje se zúčast-
nilo 17 mužů a 9 žen, kteří soutěžili tříkolo-
vým systémem. V kategorii žen zvítězila 
tradiční účastnice Renata  Svobodová. Další 
pořadí: 2. Jana Bohuslavová, 3. Veronika 
Martínková a 4. Jiřina Valentová. V kategorii 
mužů zvítězil Jiří Hájek, který se stal i ab-
solutním vítězem. Další pořadí: 2. Pavel 
Kiss, Jindřich Svoboda a 4. Petr Šanda. 
Oceněn byl i nejmladší hráč Tomáš Bohu-
slav. 

Všichni účastníci si pochvalovali pří-
jemně strávené odpoledne a společně s ma-
jiteli Hermíny se již nyní těší na další ročník 
turnaje.

+ BECHYNĚ HOSTILA BASKETBALOVÝ TURNAJ 
NEJMENŠÍCH…
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