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+
Životní jubilea
prosinec 2016
91 let Staňková Marie
89 let Hladká Jiřina
86 let Bočková Marie
85 let Langová Lydie
84 let Haškovcová Marie

Šutka Ernest
83 let Římanová Marie
82 let Motyčková Marie

Pollák Štefan
Tupý Jindřich

81 let Neškodná Marie
79 let Jaroš Josef

Zelenka Josef
77 let Bínová Milada

Fáberová Marie
Novotná Marie
Petrásek Drahoslav
Štojdlová Marie

76 let Vithová Zdeňka
75 let Drdová Marie

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+
Vítání občánků

Dne 1. listopadu 2016 byli v obřadní
síni přivítáni starostou města Bechyně,
Ing. Pavlem Houdkem, tito noví bechyňští
občánci: Aneta Nehasilová, Kryštof Gabriš,
Josef Slanina, Štěpánka Příhodová,
Štěpánka Martínková, Ondřej Šopejstal,
Antonie Klímová, Adam Matouš, Daniel
Vondra, Martin Juriga a JanAltmann.

Slavnostní obřad hudebně doprovodili
pan učitel Luboš Zíta a Karolínka Válková ze
Základní umělecké školy Václava Pichla
v Bechyni. Rodiče pro své děti obdrželi
pamětní list s dárkovým poukazem v hod-
notě pěti set korun, knihu s věnováním,
květinu a další dárky.

ok 2016
je pomalu za námi

R
a dlouhé prosincové noci nás vybízejí

k zastavení a ohlednutí se, jakéže to výročí
nám ta šestka na konci letopočtu do
Bechyně přinesla.

Bohužel, nezačínáme u Adama, to ještě
Bechyně nebyla, ale rokem 1176 – to je
zmiňován druhý archipresbyter – arcijáhen
bechyňský Hermann, v českých pramenech
uváděný jako Heřman.

Přeletíme staletí a jsme v roce 1406, kdy
náš pán na Bechyni Heralt si neotřele řeší
spor s králem tím, že s bechyňskými pachol-
ky vypálil královské město Vodňany a jeho
syn, také Heralt, podniká loupeživé výpravy
v okolí Bechyně se slavným Janem Žižkou.

Další století přináší k roku 1516 čtvrtou
vzácnou pergamenovou knihu, která byla
napsána v Bechyni a kterou financoval
Ladislav ze Šternberka, pán na Bechyni.
Jsou to Životy svatých otců na poušti.

A jsme u Petra Volfa Voka. Před 430 lety
nechává zbudovat první trubkový vodovod
na sudoměřickou vodu až na zámek. Užívá
si této vody jen 10 let, protože roku 1596 se
odhodlal k prodeji „své milované“ Bechyně.

O dvacet let později, k roku 1616 vzniká
hlavní oltář děkanského kostela, práci
provedl Matěj Turner ze Strakonic. A po 60
letech nechává v roce 1676 Jan Norbert ze
Šternberka vystavět kostelík v Poušti pro své
duchovní potěšení a k bydlení každému, kdo
zde chce rozjímat.

A jsme v éře rodiny z Paaru. To se Jan
Václav připravuje na povýšení do knížecího
stavu a ke zvýšení prestiže staví Černický
zámeček. Stalo se roku 1766. S knížecím
titulem přichází i zvelebení bechyňského
zámku, ale přece jen mu stále něco chybí
k ukrácení dlouhé chvíle i pro vlastní krato-
chvíli. Staví proto roku 1776 velikou jízdárnu
u zámku.

O čtyřicet let později prodává jeho
následník, další kníže Paar, Libušiny lázně,
aby „zamázl“ část dluhů, které se na něho
nalepily při bujarém způsobu života. Stalo se
prosím v roce 1816.

Teď něco veselejšího – před 180 lety byla
na korunovaci posledního Českého krále
v Praze přiznána i svatba Františka Skaláka
a Anny Korbelové z Hvožďan, artefakty z
této slavnosti se v rodině uchovávají dodnes.

O dvacet let později, v roce 1866, děde-
ček našeho redaktora MZ Martina G.,
okresní tajemník pan Černý, prvně vyjedná-
vá na ministerstvu ve Vídni, „by se příční
dráha železná přiblížila k Bechyni, a tak se
město přivedlo do žádoucího spojení
železničního.“ Rok tento je zajímavý i tím, že
naše krajina byla poctěna okupanty-
Prušáky. Zanechali za sebou vypuštěné
a vyloupené rybníky, upytlačeného jelena
a postřeleného hajného. Co nám ale bylo
opravdu zanecháno, to je vzpomínka na
vynikajícího muže, bechyňského rodáka
JUDr. Josefa Dvořáka, českého poslance,
a jeho otce – též Josefa Dvořáka, zaslouži-
lého učitele – učil na škole po 43 let a byl
zakladatelem bechyňských knihoven.

Rok 1876 přináší poslední, třetí rozšíření
židovského hřbitova a nástup českého
vlastence na post bechyňského notáře
JUDr. Josefa Gabriela – odtud Gabrielova
čtvrť. Nejvýznamnější osobou tohoto roku je
ale náš rodák, profesor Prokop Miroslav
Haškovec, zanícený jihočeský patriot.

O deset let později, před 130 lety, zaklá-
dají profesoři keramické školy Okrašlovací
spolek, který nám závidí celé okolí. Prvním
jeho počinem bylo zkrášlení náměstí
a osazení laviček po městě.

Po šedesátiletých nesmyslných průta-
zích se konečně v roce 1896 otevírá obecní
škola – je to pravá poloviny staré školy. Již při
kolaudaci všichni ví, že nebude stačit…

A přesně před 100 lety malšický rodák
a majitel lázní Rys poprvé zachraňuje naši
„Bechyňku“ před uzavřením. C. k. vojenské
mašinérii se zachtělo měděných kabelů na
nábojnice… Bohužel si přišli na své, z koste-
la si odvezli dva zvony – Petra a Pavla a při
cestě sebrali i zvon od sv. Michala…

Slavit by měli i senožatští, před devade-
sáti lety byl u nich založen hasičský sbor,
oslava snad až na rodáky…

A v roce 1936 je na náměstí zkolaudován
a předán Útulek pro hluchoněmé dívky, pro
nás dnes již uzavřený Domov důchodců…

V roce 1946 upekl pekař Lemberka z ná-
městí 4 037 dvojitých žemlí z daru Kanad-
ského Červeného kříže a rozdal jej školním
dítkám.

Poslední výročí je mladé, dvacetileté.
Totiž ministr zemědělství Zářečské republiky
Hugo píše americké velvyslankyni osobní
dopis se žádostí o připojení Zářečí jako
dalšího státu ke Spojeným státům ame-
rickým…

Josef Štefl

Milí čtenáři,

dovolte mi, abych vám za celou redakční
radu popřála ty nejkrásnější Vánoce. Užijme
si je v klidu a pohodě mezi svými nejbližšími
a zároveň nezapomínejme i na všechny ko-
lem, které potěší, když je obdarujeme úsmě-
vem a ubezpečením, že nejsou na světě
sami.

Chci při této příležitosti poděkovat za
skvělou spolupráci svým kolegům, Jiřímu
Benešovi a Martinu Gärtnerovi, a zrovna tak
všem stálým i příležitostným dopisovatelům.

Hodně štěstí všem...
Marie Jahnová

Z obsahu:
Novela zákona o hluku 3
Daň z nemovitosti 2017 4
Příspěvky do lednového vydání
posílejte nejpozději 12. prosince!!!
na propagace@kulturnidum.cz



+
NOVELA ZÁKONA
O OCHRANĚ PŘED
HLUKEM KLADE NOVÉ
POVINNOSTI NA
STAVEBNÍKY
RODINNÝCH DOMŮ

K 1. 12. 2015 vstoupila v platnost novela
zákona o ochraně veřejného zdraví zák.
č. 258/2000 Sb., která přináší mimo jiné
i nové povinnosti pro stavebníky rodinných
domů ve vazbě na ochranu před hlukem.
Stavebníkům při výstavbě rodinných domů
je stanovena nová povinnost spočívající
v tom, že záměr stavebníka musí být posou-
zen z hlediska ochrany před hlukem a v pří-
padě potřeby je to stavebník, kdo musí
zajistit (zaplatit) protihluková opatření podle
stavu aktuálního, ale i budoucího hlukového
zatížení území (např. plánovaná výstavba
dopravní komunikace) pro svou stavbu, a to
i pro stavbu rodinného domu, kupříkladu
v případě výstavby v blízkosti významné
komunikace. Pokud tak stavebník neučiní,
nemůže žádat, aby tato opatření provedl
provozovatel zdroje hluku.

Pro stavebníka rodinného domu a také
pro stavebníky bytových domů a jiných
staveb (přesný výčet stavebních záměrů je
uveden v § 77) přibývá další povinnost
zajistit si v přípravné fázi, čili ve fázi
vyřizování příslušného povolení k umístění
stavby, kladné závazné stanovisko orgánu
ochrany veřejného zdraví – tedy příslušné
hygienické stanice. Bez jeho získání nebude
moci stavební úřad stavbu příslušným
rozhodnutím povolit.

Pozor, zdrojem hluku jsou i tepelná
čerpadla.

odbor VaŽP

+
PODPORA PROJEKTŮ
MĚSTA Z GRANTOVÝCH
PROGRAMŮ JIHOČES-
KÉHO KRAJE 2016

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:

Nákup zásahových obleků pro jed-
notku SDH Bechyně

Neinvestiční dotace byla poskytnuta
z grantového programu „Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeské-
ho kraje, opatření č. 2“ ve výši 35.000,- Kč.
Dotace byla využita na nákup 3 ks zásaho-
vých třívrstvých obleků – kalhoty a kabát.
Finanční spoluúčast města činila 24.604,60
Kč.

Nákup kalového čerpadla, sací hadice
a koše pro SDH Hvožďany

Neinvestiční dotace byla poskytnuta
z grantového programu „Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočes-
kého kraje, opatření č. 2“ ve výši 11.000,- Kč.
Dotace byla využita na nákup čerpadla
Heron, sací hadice a sacího koše. Finanční
spoluúčast města činila 6.551,00 Kč.

ZŠ Františka Křižíka v Bechyni –
výměna oken – III. etapa

Neinvestiční dotace byla poskytnuta
z grantového programu „Objekty kulturního
dědictví“, opatření „Zvýšené náklady obnovy
staveb v památkově chráněných územích“
ve výši 100.000,- Kč. Dotace byla využita na
výměnu 18 ks dřevěných špaletových oken
včetně 4 ks balkónových dveří uzavřeného
dvora uvnitř budovy ZŠ Františka Křižíka.
F i nančn í spo luúčas t měs ta č i n i l a
1.015.197,00 Kč.

Oprava ohradních zdí na novém
hřbitově v Bechyni

Neinvestiční dotace byla poskytnuta
z grantového programu „Úcta k předkům“,
opatření „Opravy a rekonstrukce na pohře-
bištích. Opravy a rekonstrukce pomníků
a pamětních desek ve vztahu ke světovým

válkám. Vybudování nových válečných
pietních míst“ ve výši 40.000,- Kč. Dotace
byla využita na opravu kamenných ohrad-
ních zdí hřbitova před parkovištěm a na
lokální opravu ohradních zdí z betonových
panelů v zadní části hřbitova. Finanční
spoluúčast města činila 116.061,00 Kč.

Zároveň žádosti o poskytnutí dotace
podala i Základní škola Bechyně, Školní 293
a Jihočeský kraj dotaci poskytl na tyto
projekty:

Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ
Školní v Bechyni

Investiční dotace byla poskytnuta
z grantového programu „Podpora sportu,
opatření č. 2“ ve výši 150.000,- Kč. Dotace
byla využita na rekonstrukci podlahy
tělocvičny včetně nářaďoven. Rekonstrukce
spočívala ve výměně skladby podlahy. Nová
podlaha je s polyuretanovým povrchem.
Finanční spoluúčast základní školy činila
1.036.272,26 Kč.

Nákup tělocvičného nářadí pro ZŠ
Školní

Neinvestiční dotace byla poskytnuta
z grantového programu „Podpora sportu,
opatření č. 3“ ve výši 30.000,- Kč. Dotace
byla využita na nákup nářadí, a to konkrétně
florbalových branek, laviček, švédské
bedny, stojanů a laťky pro skok vysoký, počí-
tadel míčových her, branek sálové kopané,
přeskokové kozy, odrazového gymnastic-
kého můstku a žíněnek. Finanční spoluúčast
základní školy činila 69.219,00 Kč.

Ilona Zvolánková
vedoucí investičního odboru

+
OZNÁMENÍ BUDOUCÍM
JUBILANTŮM

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 je
životní jubileum zveřejňováno v Městském
zpravodaji. Seniorům ve věku 80, 85, 90 let
a dále vždy po pěti letech předává Sbor pro
občanské záležitosti dárkový balíček.

Obracíme se tímto na Vás, bechyňské
obyvatele, kteří dovršíte v příštím roce 70
a více let s prosbou, abyste nám sdělili,
zda budete mít zájem o zaslání blaho-
přání, předání dárkového balíčku a zve-
řejnění informace o životnímu jubileu
v Bechyňském městském zpravodaji.
Pokud ano, vyplňte, prosím, přiložený for-
mulář a svým podpisem potvrďte sou-
hlas se zpracováním osobních údajů. Ve
formuláři můžete vyškrtnout způsob
gratulace, který si nepřejete. Souhlas
s využitím údajů dává jubilant jen jednou
a platí pro všechna další životní jubilea
i pro ta již evidovaná. Vyplněný formulář
nám, prosím, doručte na Městský úřad
v Bechyni, kancelář matriky.

Od 1. 7. 2016 sice obec může podle § 36a
zákona o obcích ocenit významné životní
události svých občanů a potřebné informace
může získat z evidence obyvatelstva. Naším
zájmem je jubilanty potěšit přáním a vyjádřit
jim úctu, nikoliv některé z nich třeba
i nepříjemně překvapit zveřejněním život-
ního jubilea v Bechyňském městském
zpravodaji bez jejich souhlasu. Proto jsme
se rozhodli, že bez Vašeho souhlasu
nevyužijeme možnosti zákona a sami žádné
údaje k tomuto účelu získávat nebudeme.

Dagmar Cibulková

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.

Datum:  _________________         Podpis:    ___________________________

*) nehodící se škrtněte

!
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VYHODNOCENÍ
PROGRAMU
REGENERACE MPZ
ZA ROK 2016

Tak jako každý rok i v letošním roce
podpořilo Ministerstvo kultury a město
Bechyně obnovu kulturních památek, které
se nacházejí na území MPZ Bechyně
v rámci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských
památkových zón. O dotaci z tohoto prog-
ramu na rok 2016 požádaly dva subjekty, a to
na tyto akce:
Výměna střešní krytiny Valtrova č.p. 13

Popis projektu: výměna střešní krytiny za
novou keramickou pálenou bez glazury
nebo engoby, hmota střechy zůstala
zachována.

Vlastník kulturní památky: manželé Ing.
Ondřej Bernot a MUDr. Ludmila Bernotová

Finanční náklady projektu: dotace z MK
83.000,- Kč, dotace města Bechyně 26.000,-
Kč, vlastní zdroje 151.000,- Kč

Restaurování náhrobků na židovském
hřbitově, 2. etapa

Popis projektu: restaurování 38 ks ka-
menných náhrobků na židovském hřbitově
v Bechyni.

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

Finanční náklady projektu: dotace z MK
42.000,- Kč, dotace města Bechyně 10.000,-
Kč, vlastní zdroje 48.616,- Kč

Z tohoto programu mohou žádat o dotaci
vlastníci nemovitých kulturních památek
příp. movitých kulturních památek pevně
spojených se stavbou a nacházející se na
území MPZ nebo MPR, popř. vlastníci
nemovitých památek, které stojí při vnějším
obvodu území MPZ nebo MPR nebo
v dominantní poloze historického města.
Příspěvky poskytované z tohoto programu
jsou přísně účelové, mohou být použity jen
na úhradu prací zabezpečujících uchování
souhrnné památkové hodnoty kulturní
památky, nikoli na modernizaci a jiné úpravy
prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na
práce investiční povahy. Dotace je pře-
devším určena na zvýšené náklady spojené
se zachováním a obnovou autentických
prvků a konstrukcí kulturní památky.

Závazné finanční podíly dotčených
subjektů na obnovu kulturní památky jsou
Ministerstvem kultury stanoveny takto:

Ilona Zvolánková
vedoucí investičního odboru

+
PLATNOST
PARKOVACÍCH KARET

Upozorňujeme občany, že s koncem roku
2016 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 i na-
dále pevně stanoveny Nařízením č. 9/2012,
čl. 7, odst. 1). Připomínáme, že karty jsou
platné pro kalendářní rok 2017 – tudíž od
1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (Nařízení
č. 9/2012, čl. 7, odst. 2).

Žádosti, stejně jako parkovací karty
budou vydávány od 1. 1. 2017 na podatelně
MěÚ Bechyně.

!

Jste sluchově postižení?
Navštivte nás v roce 2017
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 24. 1., 28. 3., 23. 5., 26. 6. (pondělí), 25. 9.(pondělí), 28. 11.

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

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

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

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

Ø Vyměníme Vám hadičky k individuální tvarovce, vyčistíme tvarovky v
ultrazvukové čističce

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

+
KRÁTCE Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
14. 9. 2016

� Schválen záměr prodeje části pozemku
č.par. 990/3 v k.ú. Bechyně, přičemž se
jedná o část o výměře cca 6,75 m2

(4,5 m × 1,5 m) na východní straně domu čp.
212–213.
Členové Společenství vlastníků jednotek
v tomto domě mají záměr vybudovat na
tomto pozemku betonový základ pro lodžie
bytů, které nemají balkony.

� Odloženo rozhodnutí o žádosti majitele
rekreační chaty o prodeji pozemku č.par.
470/23 a části pozemku č.par. 470/28 v k.ú.
Senožaty až po pořízení nového územního
plánu města Bechyně. Jedná se o pozemek,
na kterém je postavena jeho chata a část
pozemku (lesní pozemek), která tvoří bez-
prostřední okolí chaty.

� Schválen prodej bytové jednotky
v domě Na Libuši o velikosti 2+1 za kupní
cenu 375.100 Kč.

� Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení Fondu
financování a obnovy vodohospodářského
majetku – soustavy Bechyňsko a schválen
Statut Fondu financování a obnovy vodo-
hospodářského majetku – soustavy Bechyň-
sko. Hlavním účelem Fondu je shromažďo-
vání vlastních finančních prostředků Města

na realizaci obnovy vodohospodářského
majetku – soustavy Bechyňsko z příjmů
uskutečněných na základě smlouvy (příp.
smluv) o pronájmu vodohospodářského
majetku – soustava Bechyňsko.

� Schválena obecně závazná vyhláška
č. 3/2016, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů. Obsah OZV se proti roku 2015
nemění, mění se pouze příloha, která musí
podle ustan. § 10b odst. (5) písm. b) zákona
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích,
obsahovat stanovení rozúčtování nákladů
na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu na osobu.

� Schválení záměru prodeje pozemku
par.č.943/28 o výměře 1087 m , zahrada,2

a stavby na st.p.č.199 o výměře 49 m ,2

ev.č. 136, vše v k.ú. Bežerovice obálkovou
metodou, za minimální kupní cenu
450 Kč/m .2

� Schválen návrh zadání změny č. 4 ÚPO
Bechyně.

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

(fs)
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ÚŘEDNÍ HODINY
NA MěÚ BECHYNĚ

V POSLEDNÍM TÝDNU
ROKU 2016

Středa 28. 12. 2016
7.30–11.00 12.00–17.00

Čtvrtek 29. 12. 2016
7.00–11.00 12.00–15.00

BYTENES Bechyně spol. s r.o.
oznamuje uzavření sběrného dvora

od 24. 12. 2016 do 1. 1. 2017.



Žid, žiďák dodnes zní pejorativně. Já
to tak necítím. Je to prostě národ.

Pan kronikář Šatra měl na to jiný názor.
Čiší to z jeho kronik z roku 1912 a 1922,
prostě je neměl rád.

Když jsem se začal zajímat o tuto
otázku, uvědomil jsem si, kolikrát byli tito
lidé zatraceni a kolikrát opět povstali jako
Fénix z popela a dál znovu dokázali, že
jejich síla žít je v něčem jiném. Tak jako
v každé skupině lidí jsou mezi nimi lidé
dobří a špatní. Ale jejich pracovitost, touha
po vzdělání a obětavost vůči potomkům je
příkladná.

Ani jejich fyziognomie jim v životě příliš
nepomáhala. Ale do způsobu života, který
vedli,byli vlastně dotlačeni. Nesměli
provozovat řemesla. Tak se neštítili a sbí-
rali odpadky. Hadry, kůže, kosti, k tomu by
se žádný věřící nesnížil. Půjčování peněz
na 83% úrok. Ale tuto hranici jim přece
stanovil panovník. A ani ten v mnohém
případě nestačil. Jak bylo jednoduché si
půjčit a jak těžké vracet. A tak se vymyslel
pogrom a bylo vymalováno. Pracovitost,
trochu mi to připomíná Vietnamce stávající
na náměstí v zimě u propanbutanových
vařičů. A dnes jsou v kamenných obcho-
dech a mnohdy zaměstnávají Čechy.

A absurdity. V Kolodějích byl starostou
Žid. A to tam byli vyhnáni z Týna, že
způsobili mor. Za druhé války se nesměli
koupat v řece! Nešlo o zábavu, ale o hy-
gienu. Po válce se vrátil jediný bechyňský
Žid. Byl už starý, a tak brzy zemřel. Tvrdilo
se, že přežil, protože donášel Němcům.

Prostě to tak je. Jsou to lidé jako všichni
ostatní, dobří i špatní.

A tak Vás zvu na ukázku knížky paní
Trčkové o bechyňských Židech. Bude
v synagoze 3. 12. ve 14 hodin.

MG, listopad 2016

Spolek rodáků a přátel Bechyně
Vás srdečně zve do Muzea turistiky –

synagoga
na křest knihy Jiřiny Trčkové

OBZORY
ZTRACENÝCH OSUDŮ
v sobotu 3. prosince ve 14.00 hod.

Křest bude spojen se zahájením
prodeje knihy.

MÍSTNÍ ORGANIZACE
TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
přeje všem svým členům

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

nového roku.

+
NOVÁ PRÁVNÍ
ÚPRAVA NOČNÍHO
KLIDU

Ve sdělovacích prostředcích a mezi
občany se objevuje velké množství nejrůz-
nějších komentářů, zaručených výkladů, ale
bohužel, také mnoho mýtů.

Pojem „noční klid“ není žádným právním
předpisem definován. Je to určitý pokojný
stav na určitém místě ve vymezenou dobu,
na jehož zachování má společnost zájem za
účelem spořádaného a poklidného soužití.
Doba nočního klidu je stanovena zákonem
o přestupcích jako doba od 22. do 6. hod.
Novinku přinesla novela zákona o přestup-
cích, účinná od 1. října 2016, která obsahuje
zmocnění pro obce obecně závaznou vy-
hláškou zkrátit dobu nočního klidu, když
ustan. § 47 přestupkového zákona stanoví,
že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od
22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaz-
nou vyhláškou stanovit výjimečné případy,
zejména slavnosti nebo obdobné společen-
ské nebo rodinné akce, při nichž je doba noč-
ního klidu vymezena dobou kratší nebo
žádnou.“

Není tedy pravdou, že pořádání akcí jako
jsou plesy, zábavy, hudební produkce, osla-
vy a jiné obdobné akce, zákon omezuje či
dokonce zakazuje nebo stanoví ohlašovací
povinnost. Pokud pořadatelé a návštěvníci
budou respektovat dobu nočního klidu a ne-
budou obtěžovat ostatní občany hlukem, lze
tyto akce konat i po 22. hodině. Toto není nic
nového, tato právní úprava platí už od
r. 1990. Hlučné jednání po této době je i na-
dále postižitelné jako přestupek proti veřej-
nému pořádku, za jehož spáchání lze uložit
sankci, zejména pokutu až do výše 10.000
Kč, v případě opakovaného spáchání pře-
stupku do 15.000 Kč. Novinkou však od
1. 10. 2016 je pravomoc obce obecně závaz-
nou vyhláškou pro určité výjimečné případy
stanovit dobu nočního klidu kratší nebo žád-
nou (nelze dobu nočního klidu prodloužit).

Nutno zdůraznit, že vydání obecně zá-
vazné vyhlášky je v kompetenci zastupitel-
stva města a podmínkou její účinnosti je
zveřejnění na úřední desce minimálně po
dobu 15 dnů. Tyto podmínky musí splňovat
i každá změna vyhlášky. V médiích se často
objevuje informace, že pořadatel akce, u níž
lze předpokládat rušení nočního klidu, by
měl tuto akci nahlásit obci alespoň 1 měsíc
předem, někde se objevil termín dokonce
1 rok předem. Obě informace jsou zavádějí-
cí. Neexistuje žádná tzv. „nahlašovací“
povinnost. Často se stává, že se pořadatel
akce dožaduje na městském úřadu nahláše-
ní či povolení akce. Nahlášení akce po
1. 10. 2016 fakticky znamená, že žadatel
navrhne obci, aby o tuto akci rozšířila sez-
nam akcí, pro které je zkrácena doba noční-
ho klidu. Obec tak může jeho návrh předložit
na nejbližší zasedání zastupitelstva města
a shledá-li zastupitelstvo žádost důvodnou,
vydá obecně závaznou vyhlášku, kterou pro
tuto akci zkrátí dobu nočního klidu.

Inspirací pro tuto právní úpravu byl patrně
nález Ústavního soudu z r. 2016, který
judikoval, že: „Veřejný zájem, jakým je
nerušený odpočinek v noční době, má být
zájmem na udržení místních tradic a na
upevňování mezilidských vazeb skrze
hlasité noční aktivity převážen toliko ve
výjimečných případech. Tyto výjimečné
případy, kdy se doba nočního klidu stanoví
jako kratší nebo žádná, je třeba vymezit

natolik určitě, aby lidé v obci žijící mohli
počet a rozložení potenciálně částečně či
úplně probdělých nocí v roce předvídat, tedy
aby lidé žijící v obci přesně věděli, kdy či za
jakých okolností na nerušený odpočinek
v délce osmi hodin vzhledem k místním spe-
cifikům nárok nemají, protože osoby tento
jejich odpočinek narušující za to nebudou
podléhat veřejnoprávní sankci. Takovéto
dny je třeba vymezit buď konkrétním datem
(např. 1. 1.), datovatelným obdobím (např.
velikonoční svátky) či událostí, jejíž datum je
vzhledem k místním tradicím předvídatelné.
Vymezení výjimečných případů, kdy je doba
nočního klidu stanovena dobou kratší než
stanoví zákon, nelze vázat na konkrétního
pořadatele akce, byť by jím byla obec
samotná.“

Tolik tedy nález Ústavního soudu a z něj
vycházející nová právní úprava nočního
klidu, která platí od 1. 10. 2016, ať už si o ní
myslíme cokoliv.

Městský úřad předpokládá, že patrně na
první zasedání zastupitelstva města v roce
2017 předloží návrh obecně závazné vy-
hlášky, která by pro určité akce celoobec-
ního významu zkrátila dobu nočního klidu.
Uvažuje do vyhlášky zařadit zejména
tradiční akce, jako např. koloběžková Grand
prix Bechyně, Bechyňské keramické trhy,
raftové závody, oslavy ukončení a příchodu
nového roku, akce rozloučení s prázdninami
v Zářečí, slet čarodějnic 30. dubna, červnová
Zářečská pouť.

Závěrem lze stručně shrnout, že konání
různých kulturních, společenských či sou-
kromých akcí není v ČR omezeno žádným
zákonem, není třeba souhlasu obce ani
jiného orgánu ani ohlášení těchto akcí.
Doba, po kterou nesmí nikdo rušit noční klid,
zejména hlučnými projevy, je stanovena
zákonem na dobu od 22. do 6. hodiny ranní
a obec ji nijak nestanovuje, má však pravo-
moc ji zkrátit. Rušení nočního klidu je záko-
nem považováno za přestupek, za jehož spá-
chání lze uložit pokutu. Vydá-li město
obecně závaznou vyhlášku, bude pro akce
v ní uvedené platit zkrácená doba nočního
klidu.

JUDr. Anna Hrušková
vedoucí majetkového a právního odboru
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+
DAŇ Z NEMOVITÝCH
VĚCÍ V ROCE 2017

V průběhu roku 2016 proběhla v kata-
strálním území Bechyně obnova katastrál-
ního operátu, nebo-li tzv. digitalizace. Tím
byla přenesena zákonná povinnost platit
daň z nemovitých věcí z nájemce na vlast-
níka. Pro všechny vlastníky zemědělské
půdy, kteří své pozemky pronajali –
propachtovali k zemědělské výrobě (např.
obch. spol. LÍPA ČR s.r.o.), to znamená, že
v průběhu měsíce ledna roku 2017 si musí
splnit svou zákonnou povinnost a podat
přiznání k dani z nemovitých věcí. Přiznání
k dani z nemovitých věcí se podává Finanč-
nímu úřadu pro Jihočeský kraj, Územní
pracoviště Tábor, Budějovická 2923, 390 02
Tábor, a daňnejpozději do 31. ledna 2017
je splatná do 31. května 2017.

Obchodní společnost LÍPA ČR s.r.o.
zároveň žádá vlastníky pozemků, aby jí
poskytli aktuální informaci o pozemcích pro
nový výpočet nájmu na rok 2017.

JUDr. Anna Hrušková
vedoucí majetkového a právního odboru



CO NOVÉHO V BECHYNI
1 / 2 / 3
Rekonstrukce ulice Za
Trubným s návazností na
5. května směrem ke
Švestkové těsně před
dokončením.
4 / Za MěÚ pokračují práce
na opěrné zdi i komunikaci.
5 / Také v ulici Na
Parkánech pokračuje
oprava propadlé
komunikace a opěrné zdi.
6 / V Čechově ulici byly
z důvodu bezpečnosti
poraženy topoly, což jsou
krátkověké dřeviny
dožívající se okolo 50 let.
Poté se snižuje pevnost
dřeva, ulamují se i zelené
větve. Tyto stromy byly
vysázeny v roce 1963.
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+
LETNÍ TURISTICKÁ
SEZÓNA SKONČILA,
ALE UŽ SE KVAPEM
BLÍŽÍ NOVÁ

V turistické oblasti Toulava se můžete
i příští rok toulat se zážitkovou kartou
Toulavka, která nabízí přes 50 výhod při náv-
štěvě památek, nebo i hotelů a restaurací.

V Bechyni s ní můžete po celý rok získat
třeba keramický suvenýr v Městském mu-
zeu, nebo slevu v restauraci Panská. Pro rok
2017 navíc přibudou k těm letošním další
místa, kde můžete výhody čerpat – třeba
nově v Motýláriu ve Voticích. Na začátku
roku tak bude k dostání nová brožura se
seznamem všech míst a novou hrou na
sbírání razítek o ceny za víc než 50 tisíc
korun.

V letošním roce karta Toulavka přilákala
výrazně více turistů, než tomu bylo loni, a my
bychom byli rádi, kdyby tento trend pokračo-
val i v příštím roce. Vždyť vyrazit s ní
poznávat krásy našeho kraje může nejen
turista, který sem přijel na dovolenou, ale
i místní, kteří se díky ní třeba podívají na
místa, kde nikdy nebyli, i když je mají kousek
„za chalupou“. Nebo mohou po čase zase
vyrazit na místa jim známá a ještě něco
získat navíc.

Karta je přenosná, můžete ji tedy půjčit
někomu z rodiny nebo kamarádovi a výhody
na ni lze čerpat i vícekrát. Vyzvednout si ji
můžete třeba v Městkém muzeu za zálohu
100 Kč, kterou dostanete zpět, pokud Tou-
lavku vrátíte. Navíc v zimě slouží jako
e-skipas do lyžařského areálu Monínec, kde
už zahájili lyžařskou sezónu, takže si ji
můžete nabít přes internet a rovnou lyžovat,
aniž byste museli stát frontu u pokladny.

Všechno o kar tě se dozv í te na
www.toulava.cz/karta. V knihovně Bechyni
také můžete zhlédnout výstavu fotek ze
soutěže Vyfoť dobrou náladu v Toulavě, kde
najdete ty nejhezčí fotografie, které pořídili
místní i přespolní turisté na území turistické
oblasti Toulava – tedy od Tábora k Bechyni,
od Milevska po Sedlčany a Mladou Vožici.
Na všech samozřejmě musela být zachy-
cena dobrá nálada.

Již začátkem roku také spatří světlo světa
cyklistický a turistický průvodce s přehledně
zpracovanými tipy na výlety. Ty budou
seřazeny do 21 témat, které dohromady
pokryjí celé území Toulavy.

Budeme se na všechny, kdo se rádi
toulají, těšit v nové sezóně. A nezapomeňte
– v Toulavě je kam vyrazit po celý rok. Když
přijde sněhová nadílka, budou i letos
připraveny běžkařské trasy na Čertově
břemeni a na Polánce. V únoru bude čas
masopustů a v Milevsku k tomu otevírají
Muzeum maškar, takže se je určitě na co
těšit.

Krásné svátky a radostný toulavý nový
rok přeje

Jan Sochor,
ředitel Toulava o.p.s.

KNIHOVNA NA
KONCI ROKU

Poslední čtvrtletí roku se
přehouplo závratnou rychlostí

do závěrečné fáze a je tu předvánoční čas.
Doba úklidu a příprav na Vánoce. Co se nám
povedlo a co zbývá honem ještě dodělat?
� Splnil se nám velký sen o nové

knihovně! Čtenáři jsou spokojení a natěšení
na pravidelnou porci nových knih v nadchá-
zejícím roce. Měsíc po otevření jsme uvítali
i první školáky, kteří při besedě o knížkách
Václava Čtvrtka vyzkoušeli nové prostředí
dětského oddělení. Povídali jsme si o jeho
životě a díle a plnili test o nejznámějších
pohádkových postavičkách. Problém nastal
u loupežníka z Řáholce. Že by dnešní děti
jeho příběhy nezajímaly? Co jsme jim četli,
co sledují v televizi? A co znalost tradičních
pohádek? Možná spíš zamyšlení pro nás
dospělé, nemyslíte?
� Naše Miniknihovna na bechyňském

náměstí během celé letní sezóny přinášela
radost všem, kteří se u ní zastavili, a teď před
Adventem uvolnila místo vánočnímu stromu.
Knížky jsme přemístili do chodby KD před
knihovnu, odkud si je můžete odnést nebo
přinést jiné.
� Během celého roku jste ve Zpravodaji

luštili česká přísloví přeložená do vědecké
češtiny. Absolutním vítězem se stala:
Kabelová Vladislava.
� Scházeli jsme se v Dobrodílně a ušili

další sedáky pro školu při léčebně v Opa-
řanech. Během prosince bychom je chtěli
předat dětem k užívání.

� Radovali jsme se z dotace Minister-
stva kultury na přechod knihovního systému
Clavius z formátu UNIMARC na nový formát
MARC21, která nám umožňuje katalogi-
zovat podle nejnovějších pravidel platných
od května letošního roku. Dokoupili jsme
2 katalogizační moduly, dále modul na
posílání e-mailů knihovnám a čtenářům,
čímž jsme rozšířili on-line služby pro čte-
náře. Např. při vracení zarezervovaného
titulu se objeví zpráva na mailové adrese,
kterou jste uvedli v knihovně při registraci.
Nová tiskárna nahradila technicky překona-
nou jehličkovou tiskárnu u výpůjčního pultu.
Zakoupili jsme dva nové počítače, abychom
zajistili bezproblémový chod knihovny.
� Zveme od 1. 12. na výstavu

20 nejlepších fotografií z projektu Kraj
dobré nálady, kterou vyhlašovalo sdružení
Toulava, jehož součástí je i Bechyně.
V letošní fotosoutěži se sešlo 615 fotografií
od 100 fotografů a velký zájem byl i o samot-
nou výstavu, která se otvírala v Husitském
muzeu v Táboře v polovině listopadu. Měst-
ská knihovna je druhým místem, kde můžete
výstavu vidět. Těšíme se na Vaši návštěvu
v provozní době knihovny do 23. 12.

Na závěr dovolte, abychom Vám popřály
klidné vánoční svátky plné pohody a pěk-
ného čtení a v novém roce 2017 se na vás
těší obě knihovnice.

Upozorňujeme, že od 27. 12. do 2. 1.
bude knihovna uzavřená a po Novém
roce zač ínáme vybírat registrační
poplatek na další sezonu!

EH

Marta Kopečková získala 2. místo v hlavní kategorii fotosoutěže
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RESTAUROVANÝ
NEPOMUK
K VIDĚNÍ V MUZEU

Jak jsme avizovali v minulém čísle, do
Městského muzea se vrátila restaurovaná
socha sv. Jana Nepomuckého. Jde o typ
sochy Nepomuka jako kanovníka stojícího v
přetočeném kontrapostu. Pravá ruka, která
chybí, by držela kříž nebo i palmovou
ratolest. Kříž byl restaurátorem dodělán, též
svatozář. Restaurátor pan Jaroslav Fuka ze
Sudoměře vycházel z toho, že většina
zobrazení tohoto světce svatozář má a také
na hlavě byly viditelné dva hřebíky, které tu
původní zřejmě držely.

Můj syn se mě zeptal, proč je to tak drahé
opravit podobnou sochu (myslel si, že
peníze vybrané ve veřejných kasičkách už
stačí). V duchu restaurátorské zprávy jsem
mu vysvětlila, co všechno musela oprava
zahrnovat. Socha byla odvezena na ozáření
(zničení hmyzu). Rozpraskaná, nestabilní
a znečištěná musí být dále zpevněna,
napuštěna ochrannými látkami, odstraňují
se nežádoucí pozdější zásahy (zde ale bylo
nutné již ponechat překryté části řezeb
klíženým plátnem), dodělávají se nejnutnější
chybějící části řezeb, doplňuje se křídový
podklad a hlavně je snímána nežádoucí
během mnoha let předělávaná polychromie.
Pod vrstvami prachu a jiných nátěrů v nej-
lepším případě restaurátor odkryje původní
polychromii, té se drží, zbytek je doladěn dle
nejlepších úmyslů.

V dnešní době sledujeme v jejich práci
trend co největší autentičnosti a přirozenosti,
neagresivních zásahů. Často tak řeší špatné
zásahy oprav a náhrad z nedávno minulých
let. Dnes se například používají raději
reverzibilní nátěry, které jdou v budoucnu
kdykoli odstranit. Obdivuji práci restaurá-
torů, oni musí být tak trochu historici, určitě

zruční řemeslníci, taky chemici a hlavně
trpěliví a pečliví lidé. Na opravenou sochu se
můžete přijít (vyjma adventního trhu) podívat
do neplacených prostor muzea.

Vyhlášená veřejná sbírka podpoří restau-
rování dalších dvou soch, které čekají na po-
dobnou opravu. Příští rok uvažujeme o první
fázi opravy sochy sv. Zikmunda, barokní so-
chy z 18. stol. původem z kostela v Ratajích.

Děkujeme všem, kteří dosud přispěli do
kasiček rozmístěných po městě. Jde o bohu-
libou a sofistikovanou formu charity. I kultur-
ní dědictví a tradice stojí za to chránit.

Příjemné svátky všem a kdybyste šli pro-
cházkou, zastavte se u nás třeba jen podívat
na Nepomuka (nebo do konce roku na
výstavu paní Vlasty Sušerové Cesty ...až do
Provence a Andělé a zlatí neznámí Aleše
Slavíka).

Muzeum a infocentrum bude otevřeno
mimo pondělí ve všední dny do 15 hodin, ve
středu do 17 hodin.

JJ

M STSKÉĚ

MUZEUM

BECHYNĚ

+
...do toho, úžasně krásného města
nad Lužnicí pravidelně jezdím, již
třicet pět roků a stále něčím novým,

kouzelným překvapuje…
Touto cestou bych velice moc chtěl

poděkovat manželům Janě a Ladislavu
Stachovým za zcela famózně provedený
návrh rekonstrukce náměstí T. G. M.

Děkujeme!

… na mostě svítila červená
ale vlak vjel…
hluboko pod námi se leskla řeka
jako ty zlaté šupinky
rybek splnitelek

na jezu leželo bezstarostné léto
prázdniny – naše dětství

na skále v zeleni
snad stovek odstínů
slunce osvítilo faru a kostel

vlak zahoukal...
ještě pár pražců
pár metrů pár chvil

konečná – vystupovat…
ty koleje nikdy dál nepovedou…

Pangrác Luboš
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ PROSINEC
2016

VÝSTAVY
RODIČOVSKÉ CENTRUM

Pravidelné herny: pondělky a středy /
9.00–11.00 hod. / Jednotlivé vstupné 15 Kč,
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů.

tématicky zaměřené herny:

Pondělí 5. 12. Mikuláš – tanečky a hraní s Mikulášem
pod vedením pí Houdkové

Středa 7. 12. Stromeček – zdobení stromečku

Středa 14. 12. Andělíček – výtvarná dílna

Středa 21. 12. Vánoční herna – posezení u vánoční-
ho stromečku, prosíme maminky, aby přinesly něco dobrého na zub

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY A DOBROVOLNICE, ABY NÁM
POMOHLI S PROVOZEM RODIČOVSKÉHO CENTRA HROŠÍK.
NEVÁHEJTE A PŘIDEJTE SE K NAŠEMU TÝMU!!!

+DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Úterky nebo pátky dle rozpisu / 9.30–10.30 hodin, děti 1–3 roky/
RC Hrošík / vstupné 15 Kč (zvýhodněná permanentka 100 Kč /
10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

MĚSTSKÉ MUZEUM

Vlasta Sušerová
CESTY ...AŽ DO PROVENCE
Aleš Slavík
ZLATÍ – NEZNÁMÍ A ZNÁMÍ ANDĚLÉ

Výstava je prodejní a potrvá do 31. prosince.

GALERIE U HROCHA

Pavla Vrkočová – AKVARELY
František Vrbecký – FOTOGRAFIE
Jaromír Matoušek – OBRAZY

Prohlídka po dohodě na tel. 778 545 507 nebo v kanceláři KD

GALERIE 2+1

Petra Herotová
– HADŘÍK KAZIMÍR, UBROUSKY
MONDRIAN, PLACKA HIRST
A JINÉ PŘÍBĚHY

Prohlídka po dohodě na tel. 778 545 507 nebo v kanceláři KD

GALERIE GALVÍNA

VÝTVARNÁ SKUPINA 9+
Vystavují pedagogové SUPŠ Bechyně a hosté
Výstava je prodejní

HUDBA

Pondělí 12. prosince / 10.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 35 Kč
Omlouváme se, že v našem kuse nevystupuje ani děda Mráz ani
Santa Claus a už vůbec ne stádo sobů. Tito tak oblíbení návštěvníci
oken, balkónů a teras se nám nevešli do představ o Vánocích, které
se slaví ne kvůli nim.
Máme tam zato místo (v představách) pro tři krále, pastýře
(valachy), anděly, Alžbětu a Zachariáše (tetu a strýce) a konečně
Marii, Josefa a Ježíška, kterému během celého představení
hrajeme a zpíváme všemožné koledy místy námi upravené.

Divadlo JÁ TO JSEM: (Jaroslav, Vjačeslav a Vítězslav Marčíkovi)

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Čtvrtky od 6. října / 16.00 hod. / Klubovna KD
Kroužek „ANGLIČTINA HROU“ pro školkové děti ve věku 3–7 let.
Bližší informace Lenka Chmátalová
email: chmatalova.l@seznam.cz, popřípadě tel. 605 111 802

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

ÉDITH PIAF

Čtvrtek 1. prosince / 19.00 hodin / Velký sál KD /Vstupné 260 /
240 / 220 Kč
Edith Piaf: „Láska je vždy krásná, i když je nešťastná. Naučí vás
chápat jiné.“
Účinkuje multiinstrumentálně-pěvecké trio ESPRIT pod vedením
Mgr. Markéty Mazourové, PhD

V předprodeji v kanceláři KD, MIC v budově muzea a on-line.
Pokladna v den představení otevřena od 18 hodin.

PRO DĚTI

DUŠEVNÍ AKTIVITY

BABÍ LÉTO – VÁNOČNÍ POSEZENÍ
Středa 14. prosince / 16.00 hod. / RC Hrošík / Vstup zdarma
Poslechneme si vánoční písně a pokud máte nějaké oblíbené
nebo netradiční vánoční či silvestrovské recepty, o které byste se
chtěli podělit, vezměte je s sebou. Recepty se vzorkem na
ochutnání se cení dvojnásob!

ÉDITH PIAF
1.12.1.12.
Kde se vzal tak
obrovský hlas
v jejích 147 cm výšky,
zůstane navždy
záhadou.
Chceme vzdát hold
„Vrabčákovi“, této
ikoně francouzského
šansonu, která si
svým zpěvem
podmanila celý
svět.



POHYBOVÉ AKTIVITY

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

Každé úterý / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Intenzivní trénink pro zrychlení metabolismu, redukci váhy
a zlepšování kondice. Při lekci využíváme posilovací a balanční
pomůcky (TRX, BOSU, činky, medicinbaly).

KRUHOVÝ TRÉNINK

Každý čtvrtek / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo,
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

Permanentka na 10 lekcí 650 Kč (platnost 3 měsíce), permanentka
na 5 lekcí 330 Kč (platnost 1,5 měsíce).

BOSU CARDIO®

Každé pondělí / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

PILATES

Každé úterý / 16.30–17.30 hod. / Klubovna KD
Cílem je rozvinout u dětí zdravý životní styl a včlenit fitness jako
přirozenou součást jejich života.
Info Nina Capouchová na tel. 737825662

ZUMBA PRO DĚTI

Středy a čtvrtky od 2. listopadu do 15. prosince /
st 17.30–18.30, čt 8.30–9.30 hod. / Klubovna KD
SM = stabilizační a mobilizační systém. Aktivní cvičení s elastickým
lanem vhodné pro každý věk. Komplexní systém péče o pohybový
aparát, funkci vnitřních orgánů a celkové zpevnění těla.
Kurz 7 lekcí, info a objednání M. Bambasová, tel. 608 223 271

SM SYSTÉM

Každou neděli / 18.30–19.30 hod. / RC Hrošík / Lekce 60 Kč
Powewrjóga je dynamický styl jógy vhodný i pro začátečníky. Díky
cvičení jógových pozic (ásan) se tvarují svaly, odbourává podkožní
tuk, zlepšuje flexibilita těla, dochází k harmonizaci všech vnitřních
procesů a díky správnému dýchání se odbourává napětí a stres.
Informace na FB Romana Hlavničková, tel.: 602 313 137

POWERJÓGA

Zahájení 27. ledna 2017 / 19.00 hod. / 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 778 545 507a na telefonu nejlépe
v párech. Počet frekventantů je omezen.
Kurzovné činí 1.300 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 27. ledna
II. lekce 10. února
III. Lekce 17. února
IV. lekce 24. února
V. lekce 3. března
VI. lekce 10. března
VII. lekce 17. března
VIII. lekce prodloužená 24. března

TANEČNÍ PRO VŠECHNY

TIP NA DÁREK!

PŘIPRAVUJEME

XIII. PLES MĚSTA BECHYNĚ
Sobota 28. ledna 2017 / 20.00 hod. / 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 únorovém čísle
Městského zpravodaje (v odpovídajícím rozsahu).
Předprodej od 1. prosince na www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD
a MIC v budově muzea.

NA STOJÁKA

Čtvrtek 9. února 2017 / 19.00 hod. / Velký sál KD /
Vstupné 200 / 180 / 160 Kč Předprodej od 1. prosince
na www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD a MIC.

Legendární
Stand-up
comedy

show

Ester Kočičková,
Karel Hynek,
Nasty a En.Dru

ZABIJÁK JOE
Pondělí 13. března / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 360 / 340
/ 310 Kč
Kultovní lovestory z pera jednoho z nejvýznamnějších současných
amerických dramatiků Tracyho Lettse Zabiják Joe je černá komedie
o jedné velmi svérázné rodince a ještě svéráznějším způsobu, jak
zatočit s dluhy. Lettsova prvotina platí na newyorské Broadwayi za
novinku, nicméně oblibu českých diváků si stačila získat už
mnohem dříve, především díky slavné inscenaci Činoherního
klubu. Nyní, 20 let od její premiéry, se tedy Zabiják Joe dočkal
nového pražského nastudování v Divadle Kalich.
Černý humor a atmosféra americké chudinské kolonie jsou
základními prvky nesmírně vtipné a zároveň nervy drásající hry, ve
které od začátku až do konce nebudete tušit, jak se věci vyvinou.

Hrají: Igor Chmela, Ivana Jirešová, Marek
Taclík, Ivan Lupták a Anna Fialová
Předprodej vstupenek zahájen 1. prosince na www.kulturnidum.cz,
v kanceláři KD a MIC.

Pokojné prožití vánočních svátků a v novém roce
mnoho osobních a pracovních úspěchů Vám přeje za
kolektiv Kulturního střediska města Bechyně

Štěpán Ondřich

TIP NA DÁREK!

4. 12. ADVENT NA ZÁMKU
14.00 Vystoupení dětí ze ZUŠ V. Pichla v Bechyni
Během celého odpoledne interaktivní dílnička nejen pro děti

13.00–16.00

11. 12. ADVENT Zuš V. pichla
na s novým „Bechyňským betlémem“,n m. T. G. M.Á
d le v refekt ři a kl šterním kosteleÁ Á Á

17.00–18.30

n m. T. G. M. zpívejte s netradičním doprovodem FJ/VÁ18.00–18.30

18. 12. adventní troubení
z v žeě17.00–17.45 v pod ní swing bandu t borÁ Á

14. 12. česko zpív koledyÁ



KINO BECHYNĚ PROSINEC 2016

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

3. SOBOTA V 17.00

ANDĚL PÁNĚ 2
Rodinný / pohádka – ČR

Cílem volného pokračování Anděl Páně
2 je přivést na plátna kin opět charaktery
obou hlavních postav Petronela a Uriáše

a při zachování poetiky prvního dílu
vytvořit zcela nový, originální příběh,
který pobaví v kinech celou rodinu.
90 min, mládeži přístupný, 120 Kč

3. SOBOTA VE 20.00

SANTA JE POŘÁD ÚCHYL
Komedie – USA

Odpudivě neodolatelný kasař Willie (Billy
Bob Thornton) je stále alkoholik, pořád
děvkař a už zase na dně. O tom, jak
prochlastat a proválet život by mohl

vyučovat.
92 min, české titulky, mládeži přístupný

od 15 let, 110 Kč

7. STŘEDA VE 20.00

PLANETÁRIUM
Mysteriozní / drama – Francie, Belgie

Paříž, konec 30. let. Kate a Laura,
sestry, které provádějí veřejné
spiritualistické seance, upoutají

pozornost Andrého Korbena, produ-
centa, vlastnícího jedno z největších

filmových studií. Výsledek osobní
seance ho natolik překvapí, že dívkám
nabídne možnost bydlet v jeho vile. Je

pevně rozhodnutý změnit svět
kinematografie, a tak sestry obsadí do

úplně prvního duchařského filmu. Laura
však brzy pochopí, že André má

i postranní úmysly, které se ve víru
filmování a nových pocitů snadno

přehlédnou…
110 min, české titulky,

přístupný od 12 let, 110 Kč

9. PÁTEK V 17.00

ODVÁŽNÁ VAIANA:
LEGENDA O KONCI SVĚTA

Animovaný / dobrodružný – USA
Walt Disney Animation Studios uvedou
struhující počítačově animovaný film

Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa
o nebojácné dospívající dívce, která se

vydává na nebezpečnou cestu, aby
zachránila svůj lid. Cestou potkává kdysi

mocného poloboha Mauiho, který jí
pomůže stát se zkušenou mořeplavkyní.

114 min, český dabing, mládeži
přístupný, 120 Kč

14. STŘEDA VE 20.00

ANDĚL PÁNĚ 2
Rodinný / pohádka – ČR

Cílem volného pokračování Anděl Páně
2 je přivést na plátna kin opět charaktery
obou hlavních postav Petronela a Uriáše

a při zachování poetiky prvního dílu
vytvořit zcela nový, originální příběh,
který pobaví v kinech celou rodinu.
90 min, mládeži přístupný, 120 Kč

17. SOBOTA VE 20.00

INKARNACE
Thriller / horor – USA

Jedenáctiletý Cameron (David Mazouz)
se znenadání začíná chovat podivně
a vykazuje i další příznaky posedlosti.

Jakmile to jeho matka (Carice van
Houten) zpozoruje, spojí se s odborníky

z Vatikánu, kteří za chlapcem vyšlou
specialistku na podobné případy. Režisér

Brad Peyton natočil mimo jiné
katastrofický film San Andreas či  fantasy

Cesta na tajuplný ostrov 2.
86 min, české titulky, mládeži přístupný

od 15 let, 110 Kč

21. STŘEDA VE 20.00

UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY
Akční / horor – USA

Další pokračování úspěšné filmové série
Underworld sleduje osudy upíří

smrtonošky Selene (Kate Beckinsale),
která se brání nemilosrdným útokům jak

ze strany lykanů, tak i upířího rodu.
92 min, české titulky, přístupný od 15 let,

110 Kč

22. ČTVRTEK VE 20.00

MANŽEL NA HODINU
Komedie – ČR

Manžel na hodinu jako pokračování
mimořádně úspěšné české komedie a

diváckého hitu z roku 2014 sleduje další
osudy čtveřice hráčů vodního póla z
Nymburku, kteří začali pracovat jako
hodinoví manželé – Milana (Bolek
Polívka), Honzy (David Novotný),

Jakuba (David Matásek) a Kryštofa
(Lukáš Latinák).

92 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

26. PONDĚLÍ V 17.00 český dabing
26. PONDĚLÍ VE 20.00 české titulky

ROGUE ONE
STAR WARS STORY

Akční / dobrodružný / scifi – USA
První z nové série samostatných filmů

Lucasfilmu. Vypráví příběh skupiny
netradičních hrdinů, kteří se dají

dohromady, aby splnili úkol: Ukrást plány
Hvězdy smrti.

133 min, mládeži přístupný, 130 Kč

28. STŘEDA V 17.00

ZPÍVEJ
Animovaný / komedie – USA

Koalí chlapík jménem Buster Moon má
poslední šanci zachránit divadlo, které
zdědil po svém otci. Všechno vsadí na

velkolepou talentovou pěveckou soutěž,
jakou svět ještě neviděl. Jako je pestré
složení zvířecích soutěžících, takový je
i jejich repertoár od Franka Sinatry po
Lady Gaga. Tvůrci Mimoňů a Tajného
života mazlíčků pohladí duši, ale i uši.

110 min, český dabing, mládeži
přístupný, 120 Kč

Změna programu vyhrazena

HUDEBNÍ
PRODUKCE
v Lázních
Bechyně

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

2. 12. pátek Cora
3. 12. sobota Countrio
6. 12. úterý Allegro band

10. 12. sobota Cora
13. 12. úterý Mr. Driver
17. 12. sobota Countrio

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

Mikulášská zábava
9. 12.pátek Mr. Driver

Písnička
určeno k poslechu – sál,
19.30–21.00 hod.
Vstupné 30 Kč

5. 12. pondělí Allegro band
12. 12. pondělí Malá muzika

Na žádné akci se nekouří

ZVEME NA

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

V ZÁŘEČÍ
v sobotu 17. 12. 2016

od 17 hodin

Zveme vás na 21. výstavu

BETLÉMY
VE STODŮLCE

Výstavu můžete navštívit ve
Hvožďanech čp. 2 u Bechyně

od 10. 12. 2016
do 8. 1. 2017

každý den od 10 do 17 hodin
Krásné Vánoce a šťastný

nový rok 2017
přeje rodina Pokorných

www.betlemyvestodulce.unas.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+
DRAKIÁDA

První listopadovou sobotu se konala již
tradiční drakiáda. Zvolit vhodný termín je
vždy sázka do loterie, ale tentokrát to vyšlo.
Krásně foukalo, vítr ze všech sil pomáhal
dostat draky do výšky a usnadnil tak práci
rodičům i dětem. Draci létali opravdu vysoko
a nejlepší „pouštěči“ obdrželi diplom
a odměnu. Pro všechny byl připraven pro
zahřátí čaj a na posilněnou koláčky. Sobotní
odpoledne se vydařilo a už se těšíme na
další ročník.

za SRPDŠ Jana Meyerová

+
PROJEKT WAU –
PRVNÍ POLOVINA

Náš projekt WAU v rámci Erasmus+ se
přehoupl přes polovinu. Na konci září se
v partnerské škole v portugalském Alcains
sešli koordinátoři ze všech čtyř škol zapo-
jených do projektu a kromě rozplánování
druhé poloviny, se také ohlíželi za tou
uplynulou.

První projektové setkání bylo uskuteč-
něno v portugalském Alcains a z české
strany se ho zúčastnilo osm dětí (myslím, že
je nutné podotknout, že ve všech případech
máme přidělené peníze na dětí šest, takže
se snažíme s rozpočtem pracovat tak,
abychom jich mohli vzít vždy více, což se
někdy může promítnout na zvoleném uby-
tování – já jen kdyby zase někdo měl něco
proti nevkusným pestrobarevným hostelům
č i hipsterskému spaní na svázaných
bednách od piva – dobrodružství přeci musí

být, ne?). S důležitostí vody ve všech
aspektech života se všichni poprali statečně
a jelo se dál. Další zastávkou bylo litevské
Šiauliai, kde se dalších osm žáků snažilo
přiblížit své rodné luhy a háje pod tématem
zkoumajícím propojenost vody a lidského
osídlení.

Kromě těchto dvou výjezdů jsme ale byli
schopni zajistit v březnu dopravu na výstavu
Titanic (protože i ledovce jsou voda a neměly
by se opomínat).

A co nás čeká? V únoru se přesuneme s
vodou a vědou do španělské Almeríe.
Všichni se už těší, zároveň ale mají před
sebou celkem náročné (a možná i nebez-
pečné) experimentování s vodou. Celý pro-
jekt pak završí květnové setkání u nás
v Bechyni, což se sice zdá daleko, ale my už
začínáme plánovat program a aktivity tak,
aby obsáhly závěrečné téma „Voda
a umění,“ a aby vše klaplo a výpravám se
u nás líbilo.

Jana Meyerová

+
LOVCI DUCHŮ

Den po halloweenu se roznesla zpráva, že někteří duchové přečkali půlnoc, zůstali u nás
ve škole a chtějí strašit. Proto speciální tým Lovců duchů ze 3. B měl plné ruce práce. Musel
překonat strach a najít v sobě odvahu hledat zákeřné přízraky. Všichni byli vybaveni
a neohroženě se pohybovali po tmavých chodbách a lovili. Takto zachytil atmosféru lovec
Ondra:

Dnes jsme šli lovit duchy. Základnu jsme měli v družině, kde jsme se vybavili baterkami,
lany, echolokátory – šťouchadly na brambory, kuklami, zbraněmi a speciálním vysavačem,
který vyrobila Anežka. Na chodbě hrála strašidelná hudba a všude byla tma. Chodili jsme
jeden po druhém. Když lovila Bára, tak začal kvílet a my se báli ještě víc. Naším úkolem bylo
přinést dva ropuší bobky, starobylou minci z truhly a podepsat se na papírového ducha.
Všichni se vrátili živí a zdraví!! Škola byla vyčištěna.

Ondra Liška

+
LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Také letos jsme se zapojili do soutěže
pořádané organizací Mensa ČR. V září
proběhla registrace a začátkem října se
konala nominační kola. Do krajského kola
postoupili Dana Mašterová (4. A) a Ondřej
Liška (3. B), z druhého stupně potom
Simona Meyerová (8.A). Již samotný postup
do kraje je velkým úspěchem, protože
z každé kategorie postupovalo jen 40 nejlep-
ších z celkem 739 řešitelů 1. stupně a 1 484
řešitelů 2. stupně. Naši žáci se neztratili ani
v Českých Budějovicích, Danuška obsadila
krásné 10. a Simča 12. místo ve své
kategorii. Kromě drobných dárků a nezbytné
svačiny všichni získali neocenitelné zkuše-
nosti, které uplatní i v jiných soutěžích
a možná i napřesrok v dalším ročníku logické
olympiády.

Jana Meyerová
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ZPRÁVIČKY
Z JAHŮDKY

Každoročně je předvánoční
čas v naší MŠ plný očekávání. Ani

letos tomu nebude jinak. Opět k nám
zavítá Mikuláš s andílky a čerty.

Rozběhla se spolupráce v rámci projektu
„Mezi námi“ o.p.s. společně se seniory
z DpS Bechyně. Děti zhlédnou v KD pohád-
ku Cesta do Betléma, budou péct a zdobit
perníčky, seznámí se s vánočními tradicemi
a zvyky. Pro rodiče si všechny děti připravují
program na vánoční besídku. Více na
www.msjahudka.cz.

Přejeme všem spokojené Vánoce
a úspěšný rok 2017.

AZ

+
NA NÁVŠTĚVĚ V
DOMOVĚ SENIORŮ

Zcela novou zkušenost a zážitek získali
chlapci a děvčata ze 2. B. Navštívili babičky
a dědečky v domově seniorů. A protože to
byla jejich první návštěva, všichni byli velmi
napjatí. Jak se ukázalo, úplně zbytečně. Po
vzájemném představení a popovídání
čekaly společné aktivity, které si užili jak naši
malí, tak i dospělí. Vše se navíc týkalo Karla
IV., takže děti se mohly blýsknout tím, co
uměly ze školy. Skládalo se puzzle staveb
Karla IV., hádaly tajemné předměty a hledala
se souvislost mezi nimi a panovníkem.
Počítaly se roky vlády, manželky i děti. Ještě,
že při letopočtech jsme měli odbornou
pomoc u seniorů. Nakonec jsme společně
nakreslili veliké obrazy Karlštejna a Karlova
mostu. Setkání s babičkami a jedním
dědečkem se nám moc líbilo. Již máme
naplánované další a těšíme se. Poděkování
patří paní Ondřichové za její nápad a dětem
za úžasný přístup i chování.

Mgr. Jaroslava Hrnčárková

+
Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

Dne 9. prosince 1966 byly provedeny
základní zkoušky automatické telefonní
ústředny města. Do 10. prosince bude tak
celé město napojeno na celo automatický
provoz, po čemž již dlouho všichni účast-
níci telefonního provozu toužili.

Obyvatelé sídliště obdrželi vánoční dar
od NV již předem. Dne 14. 12. se rozsvítila
I. etapa výbojkového osvětlení sídliště
a 15. 12. druhá.

Vánoce. Rozhodně není nutno, aby
občané měli hlad, ale také ne, aby museli
mít všichni všechno.

A věci člověka poslední – nakonec!
S platností k 31. 12. 1966 končí povolení
k pohřbívání na starý hřbitov ve městě –
u sv. Michala a od 1. 1. 1967 budou už naši
spoluobčané pohřbíváni na nový hřbitov
u Lišek. Tím bude ponechán starý hřbitov
bez pohybu, po období 10–15 let a pak
zrušen.

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

+
DEN VETERÁNŮ

Na bechyňském náměstí se v pátek
11. listopadu 2016 v 11.00 uskutečnil pietní
akt k uctění památky obětí války, který je po
celém světě připomínán jako Den veteránů.

Spolu s vojáky 15. ženijního pluku uctili
položením smutečních věnců památku vá-
lečných obětí také starosta města Bechyně
Pavel Houdek, dále zástupci Klubu vojen-
ských důchodců Bechyně, Svazu letců nebo
Rodáků a přátel Bechyně. Na klopách řady
z nich nechyběla symbolika v podobě vlčího
máku, který se stal nedílnou součástí tohoto
významného dne.
� Historie Dne válečných veteránů se

váže k ukončení první světové války –
11. listopadu 1918. Toto datum se stalo, na
paměť obětem nejstrašnější války, jakou
lidstvo do té doby poznalo, v demokratických
zemích Evropy, v USA a Kanadě „Dnem
válečných veteránů“. V novodobé historii
České republiky bylo datum 11. listopadu

jako Den válečných veteránů poprvé
vzpomenuto v roce 2001.

� Tento den je příležitostí veřejně si
připomenout vlastence, kteří ve válečných
a p o k a l y p s á c h , o h r a n i č e n ý c h l é t y
1914–1918 a 1939–1945, nezištně a bez
váhání nasazovali životy za svobodu své
vlasti a za obnovení státní suverenity.

Autor: kapitánka Jana Sedláčková, tiskový
a informační důstojník 15. ženijního pluku

Foto: praporčík Robert Sochor, vrchní
praporčík 151. ženijního praporu.
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Když duši bolí v kříži

Sedíme v červených křeslech. Já a sed-
miletý kluk. Pohrdlivě se dívá na můj mobilní
telefon. Nemám chuť se ho ptát, co si přeje
pod stromeček. Shodneme se ale na oblibě
vanilkových rohlíčků. Ještě neví, s kým bude
trávit Štědrý den, ale dělá, že je mu to jedno.
Cítím úzkost, ne jeho, ale svou. „Podívej se
na něho jako na Ježíška, který je z nějakého
důvodu zkoušen životem.“ Hlas mé hlavy
mluví k mému srdci a apeluje na trpělivost.
Trpělivost s druhými je láska. Co mohu pro
něho udělat? „Nejsem tvůj nepřítel, mluv,
zajímáš mne, nabízím ti své ucho, dávám ti
svůj čas.“ To by měl zaslechnout v každém
mém projevu, gestu, pohledu.

Na Štědrý den roku 1968 uviděli lidé
poprvé na vlastní oči odvrácenou stranu
Měsíce. Ta naše mi podle fotek připadá
hezčí. Jistě je to o zvyku. Občas si předsta-
vuji, jak asi mají v paměti druhou stranu
Měsíce tři členové posádky Apolla 8. Vůbec
bych se nedivil, kdyby jejich prožitek z kráte-
rů byl pro ně 24. prosince stejně povznáše-
jící jako můj, když se dívám na Ladovy
vánočně zasněžené krajiny.

Klid, trocha jehličí a podkova kapra.
Trpělivost s dětskou netrpělivostí. Vzdát se
ambice dokonalosti. Kdo bude s potomkem
od července hovořit o smyslu a významu
Vánoc, má naději, že se vyhne prosinco-
vému hysteráku z toho, že nedostane dar,
který si rodina nemůže třeba finančně
dovolit. Je spousta dětských přání, kterým
se nesmí vyhovět. Nepamatuji si již okol-
nosti, ale když mi bylo tak šest let, dožadoval
jsem se na Silvestra vodky s pepřem.

Adam s Evou chodí s oblevou, říká české
přísloví. Poslední zimy jsou spíš obdobím
vleklého mrholení. Bezesporu to má vliv na
naši náladu. Píši článek a pozoruji, jak na ta-
bulích střešních oken pukají bubliny dešťo-
vých kapek. Je to zrovna typ deště, co myje
okna. Odškrtáváme si se ženou jednu
z položek vánočního úklidu a nálada se
lepší.

Pes spí, ven bych ho sice vyhnal, ale
počkám, až on to udělá mně. Na rozdíl ode
mne bude mít důvod.

Povídají si dvě ženy. Jedna říká, jak chodí
na Štědrý den s dětmi do lesa dát zvířátkům
nějakou dobrotu do krmelce. Ta druhá de
facto krmelec dělá, neb má plný barák lidí.
Obě se těší. Mí rodiče byli samotářští a já
jedináček. Příchod Ježíška jsme očekávali
ve třech a zpívali mu. Jsem v životní etapě,
kdy jsme v tento den se ženou šťastně zbylí
ve dvou. Pod stromečkem se opět zpívá
a díky ní je to zpěv mnohem čistější.

Malé děti budou na Štědrý den s vysokou
mírou pravděpodobnosti zlobit. Ty starší se
ofrňovat. Maminky, které budou chtít, aby
s první vyšlou hvězdou bylo vše dokonalé,
budou lehce nervózní. My, kteří máme na
hřbitovech své blízké, budeme trochu smut-
nější. I na toto vše se dá těšit, protože je to
život.

Jako psycholog, který pracuje s lidmi ve
stavu nouze, jsem nepoznal člověka, který
se neumí nějakým způsobem modlit. Vzpo-
meňme si o svátcích na ty méně šťastné.
Není to zbytečné.

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

+
ZAPOMENUTÉ
VÁNOČNÍ
ZVYKY
A OBYČEJE –
BARBORKY

Mladá generace má v povědomí
svátek svaté Barbory spojený s ře-
záním větviček – barborek, které pak
rozkvetlé zdobí naše domovy o Štědrém
dnu. Proč právě 4. prosince? Do Štědrého
večera zbývá 20 dní, což je přibližně doba
potřebná k tomu, aby v teple domova na
větvičkách vyrašily květy.

V dávných dobách na tyto kvetoucí
větvičky věřily zejména neprovdané dívky.
Ty měly například ve zvyku pojmenovat
větévky jmény svých možných nápadníků.
Vyvoleným se měl stát ten, jehož barborka
vykvetla nejdříve. Oblíbený byl i zvyk pošep-
tat na sklonku dne do třešňových větví svoje
tajné přání a to se mělo zaručeně vyplnit.
Aby se takové tajné přání vyplnilo, musela se
větvička uříznout s prvním slunečním paprs-
kem z třešně staré alespoň 10 let.Apokud se
barborka na Štědrý den obalila květy, bylo to
znamení, že se v dalším roce vdá za toho,
jehož jméno tajně pošeptala do uříznutých
větviček…

Ale k svátku sv. Barbory patří i druhý,
méně známý obřad. Slavením Barborek se
naplnil první obyčej adventu, podobný
jinému zvyku – chozením s Mikulášem. Ke
svátku Barborek patřily tajemné postavičky,
které navečer procházely obcí a vyslýchaly
děti, zda prospívají v náboženství, školních
vědomostech, nezlobí rodiče a pomáhají ve
stavení. Bývaly to ženy oděné do bílého
hávu, v rukou držely větvičky, kterými klepaly
na dveře nebo okna stavení a oznamovaly
tak příchod adventního období.

Díky učiteli Štěpánu Dvořákovi z Milev-
ska se dochoval zvyk chození Barborek
v Nuzicích a Ratajích u Bechyně. Zde matič-
ky strašívaly děti: „Jen počkej, až přijdou
Barborky, ty ti nasekají.“ Hodné děti se na
Barborky těšívaly. Od rodičů totiž slyšely, že
večer před sv. Barborou svatý Petr spustí
z nebe žebříky, po kterých se
Barborky spustí a hodným dě-
tem nadělí dárky a zlobivé
vyšlehají metlami.

Po večeři děti ztichly, seděly
poslušně u stolu a čekaly na
příchod Barborek. Tu zašlehly
zvenčí na okna metly, ozval se
tajemný cinkot zvonku – a v dě-
tech se zatajil dech. To zlobivé
zmizelo pod stolem, jiné se
schovalo pod postelí, ostatní
klidně vyčkávaly.

Do síně veš ly Barborky,
někdy tři, jindy až šest, oděny
jsou v bílých šatech. Každá má
kolem pasu modrou nebo červe-
nou širokou pentli s dlouhými
převislými konci na levém boku.
Přes obličej mají rozčesané
vlasy, aby je nikdo nepoznal, na
hlavě květinový věneček, někdy
i korunku, v pravé ruce drží
metlu, v levé uzlík nebo košík

s dárky. Jedna z nich drží v ruce malý
zvoneček. V Ratajích měly Barborky
na hlavě bílou plenu a přes obličej
tylový závoj.

Při vstupu do světnice Barborky
z okolí Nuzic říkaly: „My jsme k Vám
přišly z Dražíčské kaple zkoumat
dětičky, zda-li jsou hodné. Přijde k

vám také z velké dálky svatý Mikuláš
s hojnými dárky. – Řekli však již

andílkové, kde jsou dítky hodné, nadělí jim
Mikuláš dárky velmi skvostné. – Teď se zase
ubíráme o stavení dále, budete-li dítky
hodné, za rok se shledáme.“

Říkání z Rataj a okolí: „My jsme čtyry
Barborky, jdeme ze Svaté Hory; nesem
všelijaké dary, abychom vám také ňáké
daly.“

Dutým, změněným hlasem poroučí kaž-
dá zpod vlasů dětem: „Mulise, mulise!“
(Modli se!) a ptá se po dětech, jež se před
nimi ukryly, a metlami je vyženou z jejich
skrýší. Děti kleknou a hlasitě se modlí.
Barborky při tom kývají hlavami a neustále
říkají: Po modlitbě každá„Mulise, mulise!“
Barborka ze své zásoby v košíku děti podělí.
Jsou to ořechy, jablka, cukroví, ale ti zlobiví
dostanou bramboru, leckdy i nahnilou.

Než odejdou, šlehnou několikrát zlobivé
dítko a praví k nim: „Buďte dětičky pilné,
poslouchejte své rodiče, modlete se! My
budeme sedět za komínem, budeme tam
poslouchati a přesvědčíme se samy, jak jste
hodné a poslušné. A nebudete-li hodné
a poslušné, přijdeme za rok zase a naseká-
me vám.“ „ Dejte siA pro hodné přidávají:
talíř za okno, budete tam ráno míti nalo-
ženo.“

A tak se malé děti na vesnici bály, že
Barborky sedí za komínem. Rodiče toho
využívali a když zlobily, ukazovali na komín,
že odtud na ně ty Barborky přijdou…

Rodáci a přátelé Bechyně

Pozn. redakce: Tato tradice se stále ctí
například v Borovanech.

Fotografie: wikimedia – Národopisné
muzeum – adventní masky, Lucie (vlevo)
a Barborka (vpravo)

Z historie
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Do konce roku 2016 by měly být podle
zákona provedeny revize kotlů. Týká se tato
povinnost i nových kotlů, jejichž instalace
byla provedena v roce 2016 oprávněnou
osobou (tedy s certifikací pro instalaci kotlů
v rámci kotlíkové dotace)?

Kontroly se dle zákona o ochraně ovzdu-
ší vztahují na otopná zařízení s příkonem od
10 do 300 kW a teplovodním okruhem, tedy
na většinu kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná
pevná paliva v rodinných domech určených
k trvalému bydlení i k rekreaci. Revize platí
i pro krbové vložky, pokud jsou napojené na
radiátory a s tepelným příkonem od 10 kW
výše. Zmíněný zákon o ochraně ovzduší
č. 201/2012 říká, že první revize vašeho
kotle má proběhnout do 31. 12. 2016 a pak
každé dva roky.

Na podobný dotaz odpovídalo mini-
sterstvo ŽP takto: Pokud jste letos instalovali
nebo ještě budete instalovat zcela nový
kotel, mějte na paměti, že protokol o revizi
musí mít všechny, tedy i nové kotle. Protože
ne každý montážní technik má oprávnění ke
kontrolám technického stavu, máte možnost
si situaci zjednodušit tím, že si vyberete
takového dodavatele, který v rámci instalace
nového kotle zajistí i „revizi zdarma“.

Více podrobností o revizi kotlů naleznete
na stránkách ministerstva životního prostře-
dí v záložce , zpráva z 11. 10.tiskové zprávy
2016

Ladislava Blažková, referent ŽP

Ptali jste se
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CHCETE PODNIKAT V REALITNÍM OBORU?
PŘIDEJTE SE K NÁM!

è Jste aktivní, samostatný, flexibilní? Nastartujte svou
kariéru v realitní kanceláři ERA KOMPLET v Táboře.

è Nabízíme zajímavou práci s nejmodernějším know-how
s možností výdělku bez horního limitu.

è Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám podáme podrobné
informace.

ERA KOMPLET
Budějovická 805/37
390 02 Tábor
Mobil: 776 563 463
erakomplet@era-reality.cz
era-reality.cz/era-komplet-tabor

Přijmeme do svého týmu
obchodníka – realitního makléře



KNIHKUPECTVÍ

GALERIE
A. CABADAJ

Bechyně, Libušina 158,
tel. 607 519 372

Vánoční nabídka
KNIHY významných autorů
dětské, historické, romány,

odborné, výtvarné uměnı,́

tvořivost

ORIGINÁLNÍ OBRAZY
velký výběr

Otevřeno
Po–Pá 9.00–17.00

So 9.00–12.00

VČELAŘSKÝ
KROUŽEK MLÁDEŽE

Český svaz včelařů, z. s., základní orga-
nizace Bechyně oznamuje, že od dubna
2017 bude zahájena činnost včelařského
kroužku mládeže, jehož je ZO ČSV Bechyně
zřizovatelem.

Vedoucím kroužku bude předseda
ZO ČSV Bechyně Miloslav Kazimour, jeho
zástupci Ladislav Sviták a Milan Vöröš.

Kroužek je určen pro děti od 9 do 18 let.
Členové kroužku mají všechna práva člena
svazu bez povinnosti platit členské přís-
pěvky a jsou zahrnuti do pojištění členů ČSV.

Zájemci o členství ve včelařském krouž-
ku mládeže nechť se obrací na Ladislava
Svitáka (tel.: 774 211 561).

Na závěr roku mi dovolte, abych Vám za
ZO ČSV popřál klidný a krásný čas vánoční a
do nového roku 2017 vše, co si přejete.

Štěpán Ondřich – jednatel

+
STŘELECKÁ
SOUTĚŽ

Klub vojenských důchodců
Bechyně uspořádal 17. 11. 2016
již 10. ročník střelecké soutěže
ze vzduchovkových zbraní jako
memoriál na počest Veteránů
válek.

Střelecké soutěže se zú-
častnilo 5 družstev, 2 z KVD
Bechyně, 2 smíšená z Písku
a Strakonic a 1 aktivních záloh
ČSA. Na prvém místě se umístilo
družstvo KVD Bechyně. V kate-
gorii muži se nejlépe umístil ve
střelbě z pistole Hanus Pavel, z pušky
Janda Ladislav. V kategorii senior se
nejlépe umístil ve střelbě z pistole Jakubec
Jaroslav, z pušky Tauber Pavel. V kategorii
ženy se nejlépe umístila ve střelbě z pistole
Burianová Věra, z pušky Dobešová
Ludmila.

Rada KVD Bechyně děkuje tímto všem,
kteří přispěli k možnosti uspořádat tuto
soutěž, hlavně Střeleckému svazu Be-

chyně, pánům Trešlovi a Peštovi a paní
Burianové, řediteli ZŠ Školní ulice panu
Mgr. Matějkovi. Dále sponzorům Stavební
firmě Slípka, Papírnictví Hrdličková, Elektro
Zelenka.

Dík patří i všem členům KVD Bechyně,
kteří se podíleli na organizaci a zabez-
pečení soutěže.

Dr. Otakar Michal
předseda KVD Bechyně

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
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Provádíme rizikové kácení stromů
v těžko přístupných místech.

Tel: 606 931 760

Radostné prožití vánočních svátků
přejí zaměstnanci

Přijďte k nám pro lék, radu
i vlídné slovo

LÉKÁRNY

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM

ZÁKAZNÍKŮM ZA PROJEVENOU

DŮVĚRU A PŘEJEME VESELÉ

VÁNOCE, ŠŤASTNÉ

A ÚSPĚŠNÉ VYKROČENÍ

DO NOVÉHO ROKU 2017

Autoservis Novotný spol. s r. o.
Táborská 568, 375 01 Týn nad Vltavou

přijme zaměstnance na pozice

automechanik, autoelektrikář
Požadujeme: vyučen v oboru automechanik, autoelektrikář,

autotronik, autodiagnostik, opravář zemědělských strojů

technik příjmu oprav vozidel
Požadujeme: středoškolské vzdělání technického směru

nástup možný ihned!

Tel.: 602 445 757

E-mail: prodej@autoservisnovotny.cz


