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PROSINEC 2017

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+ Životní jubilea 
prosinec 2017

 94 let Jelínek Jiří
 90 let Hladká Jiřina
 87 let Bočková Marie
 86 let Chladová Milada
  Langová Lydie
 85 let Haškovcová Marie
  Šutka Ernest
 84 let Holubová Božena
  Římanová Marie
 83 let Holeš Augustin
  Motyčková Marie
  Pollák Štefan
  Tupý Jindřich
 82 let Neškodná Marie
 81 let Vystrčilová Ladislava
 80 let Jaroš Josef
  Zelenka Josef
 78 let Bínová Milada
  Fáberová Marie
  Novotná Marie
  Petrásek Drahoslav
  Štojdlová Marie
 76 let Drdová Marie
 75 let Dyndová Marie

+ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 proběhla v ob-
řadní síni města Bechyně poslední letošní 
slavnostní akce – vítání občánků. Přivítáni 
starostou Ing. Pavlem Houdkem byli tito noví 
bechyňští občánci: Nela Dobešová, Filip 
Kocián, Jana Slípková, Kamila Kocmichová, 
Jonáš Křivánek, Nela Slípková, Čeněk 
Špaček a Štěpán Špaček, Růžena Anna 
Kováčová, Matěj Masopust, Richard Školka, 
Tereza Fučíková, Adam Přichystal. 

V letošním roce do konce října se zatím 
v Bechyni narodilo 51 dětí, během roku se 
vítání občánků uskutečnilo čtyřikrát a bylo 
přivítáno 43 dětí. 

Děkujeme účinkujícím ze ZUŠ Václava 
Pichla a paní Margitě Tupé za pomoc při 
zabezpečování akce a také všem rodičům, 
kteří se s dětmi osobně zúčastnili. 

SPOZ při MěÚ v Bechyni

Nebe na zemi
„Jest mnoho věcí mezi nebem a zemí“, 

pravil Hamlet, kralevic to dánský, na hradě 
Elsinoru domovsky příslušný a zde k trva-
lému pobytu i hlášený.

Věru, sklonek roku skýtá dobrou příle-
žitost uvědomovat si duchovní skutečnosti 
a jejich vzájemné souvislosti naléhavěji 
a výrazně. S vstřícnou myslí, do šíra otev-
řeným srdcem a citlivě vnímající duší. 

Zběsilé nákupy, shon a ustavičný chvat. 
Zkusme se v tento čas oprostit od všednoden-
ních stereotypů a zažitých (zlo)zvyků. 

Najděme si chvíli pro zklidnění, usebrání 
a uvědomění si původní, prosté a ryzí podstaty 
svátků.

První možností byl začátek listopadu. Na 
2. listopadu připadá Památka všech zem-
řelých, lidově nazývaná „dušičky”. Svátek 

„dušiček” pochází z pohanských tradic. Lidé 
v tento den vzpomínají na své zemřelé 
příbuzné a přátele. V kostelích se slouží 
mše, pozůstalí upravují hroby. Zdobí je 
květinami a zapalují na nich svíčky. 

V tuto vzácnou chvíli k nám do DpS přišla 
osoba nad jiné povolaná a vážená. Farář 
Církve starokatolické, pan Mgr. Alois Sas-
smann z nedalekých Malšic. Přinesl s sebou 
právě onen duchovní rozměr a s ním i čas 
pro chvíli ztišení. 

Úvodem, v pěkné obrázkové videopre-
zentaci, seznámil obyvatele domova s vý-
znamnými církevními (sakrálními) objekty. 
Kostely a chrámy bývaly dříve středisky 
vzdělanosti.

Pan farář má, jistě i z titulu své profese, 
dar hovořit odborně zasvěceným, však 
poutavým a posluchačsky vděčným, přitažli-
vě záživným způsobem. Svým komentářem 
přítomné provedl po církevních památkách 
na Táborsku.

Postupně jsme navštívili poutní místo 
Sepekov. Kostel Panny Marie byl postaven 
na místě kaple, údajně za spoluúčasti 
významného architekta doby vrcholného 
baroka, Kiliána Ignáce Dientzenhofera. 
Kostel sv. Bartoloměje v Milevsku pozoru-
hodným způsobem mísí románské prvky 
s ranou gotikou. Další známou budovou je 
kostel sv. Františka Xaverského v Opařa-
nech. Celkovým návrhem kostela byl pově-
řen opět K. I. Dientzenhofer. Malířská výzdo-
ba byla dílem Josefa Kramolína. Malebné 
Klokoty v současné době jednají ve Vatikáně 
o povýšení na statut baziliky. Samozřejmě 
nezůstal opomenut ani bechyňský kostel 
sv. Matěje. Rovněž o něm nám pan farář 
pověděl několik zajímavostí.

Na závěr vyzval přítomné ke společné 
modlitbě za klid a mír duším příbuzných 
a blízkých, jež odešli na cestu poslední, do 
zásvětí. Připomněl současně, že význam-
ným prvkem, který k této „dušičkové” době 
náleží, je moment odpuštění. Odpuštění 
a odpouštění v našem nitru je jistým způso-
bem pokání. A cestou. Možná – ke spáse. 
Ostatně, americký psycholog Leo Buscaglia 
pravil, že „Opravdové odpuštění je projevem 
nejvyššího stupně lidského počínání.“ 

Vskutku důstojné vyvrcholení při setkání 
s milým hostem, panem farářem Sassman-
nem. Jeho návštěva zanechala v duších 
i myslích všech účastníků setkání hluboký 
dojem a předznamenala další významné 
období – dobu adventní.

Děkujeme, vážený pane faráři! Dík náleží 
též vedení domova za laskavé zprostřed-
kování.

Karel Klaška

Příspěvky do lednového čísla 
posílejte nejpozději 14. prosince 
na propagace@kulturnidum.cz

        ážení spoluobčané, 

a je tady zase prosinec, období 
adventu a nejkrásnějších svátků v roce. 
Adventní čas s sebou nese neopako-
vatelnou atmosféru, která nás nabádá 
k zamyšlení, vzpomínkám, k přátel-
skému setkání se svými nejbližšími 
a přáteli. V tomto čase jsme si bližší jako 
nikdy v průběhu roku a snažíme se 
zapomenout na běžné problémy. 
Těšme se proto z maličkostí, z každého 
upřímného úsměvu, prožijme tuto 
vánoční atmosféru se štěstím, láskou 
a pokojem.

Všem bych chtěl popřát krásné 
prožití vánočních svátků bez zby-
tečného shonu. 

V příštím roce, roce významných 
výročí, Vám přeji hlavně pevné zdraví, 
abychom mohli být vždy pozitivně na-
laděni a aby ve všem vítězil optimismus 
nad pesimismem.

Pavel Houdek, starosta města

V 

Zveme všechny 

16. 12. 2017
od 17 hodin do Zářečí na

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

Dovolte mi za redakci popřát všem 
našim čtenářům a nejen jim prožití 
adventního času v klidné a srdečné 
atmosféře.

Marie Jahnová



+ JIHOČESKÝ KRAJ 
POSKYTL DOTACI NA 
NÁKUP POŽÁRNÍHO 
PŘÍVĚSU

Město Bechyně obdrželo neinvestiční 
dotaci ve výši 27.000 Kč na nákup požárního 
přívěsu pro SDH Bechyně. Dotace byla 
posky tnu ta  z  do tačn ího  p rog ramu 
„Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí 
Jihočeského kraje“. Z celkových nákladů na 
pořízení požárního přívěsu 33.060 Kč byla 
dotace ve výši 77%. Zbylé f inanční 
prostředky 8.060 Kč byly hrazeny z rozpočtu 
města. Přívěs se dá zapojit na tažné zařízení 
osobního automobilu, součástí dodávky 
požárního přívěsu je i závěs na nákladní 
auto. Členům SDH Bechyně bude přívěs 
sloužit na převoz hasičského vodního člunu.

+ 3. ETAPA 
REKONSTRUKCE 
SÍDLIŠTĚ 5. KVĚTNA 
UKONČENA

V červnu 2017 byla zahájena stavba 
„Bechyně – rekonstrukce sídliště 5. května, 
3. etapa“. Jednalo se o největší investiční 
akci města v roce 2017. Stavba představo-
vala rekonstrukci kanalizačních stok a vo-
dovodních řadů včetně veřejných částí 
přípojek, rekonstrukci veřejného osvětlení, 
komunikací a chodníků, vznikly zde nové 
parkovací zálivy. Zrekonstruovaná část sídl. 
5. května je nově dopravně řešena. Z dů-
vodu vybudování parkovacích zálivů byla 
část sídl. 5. května zjednosměrněna, a to od 
křižovatky s ulicí Za Trubným směrem do 
sídl. 5. května. 

V rámci stavby probíhaly práce, které 
omezovaly zvyklosti obyvatel dotčeného 
území a ztěžovaly jim jejich pobyt. I přes 
nekázeň některých obyvatel, kteří opakova-

ně vjížděli do uzavřeného staveniště 
a mnohdy tímto svým jednáním způsobovali 
škody na nedokončené stavbě, se podařilo 
stavbu zdárně dokončit. Doufáme, že 
zrealizované dílo jim bude sloužit k jejich 
spokojenosti a vynahradí jim omezení 
způsobená stavbou.

V roce 2018 by mělo dojít k rekonstrukci 
ulice Za Trubným v úseku od křižovatky ze 
sídl. Písecká po křižovatku s ulicí U Vodo-
jemu (k benzínce). 

 Ilona Zvolánková, 
vedoucí investičního odboru

+ INFORMACE 
K NOVINKÁM VE 
VYDÁVÁNÍ 
RYBÁŘSKÝCH LÍSTKŮ

Od 1. 11. 2017 platí některé změny ve 
vydávání rybářských lístků. Nově je možné 
požádat o vydání rybářského lístku na dobu 
neurčitou, nebo na dobu 30 dní. 

Rybářské lístky se vydávají na dobu 
1 roku, 3 let, 10 let, 30 dní, nebo na dobu 
neurčitou. K žádosti žadatel doloží – 
občanský průkaz (vždy), v případě vydání 
prvního rybářského lístku doloží „Osvědčení 
o získané kvalifikaci pro vydání prvního 
rybářského lístku“, které vydávají místní 
organizace Českého rybářského svazu, z.s. 
Dalšími doklady osvědčujícími získanou 
kvalifikaci jsou: dříve vydaný rybářský lístek 
(s výjimkou rybářského lístku na dobu 
30 dní), platný průkaz rybářského hospodáře, 
zástupce rybářského hospodáře nebo 
rybářské stráže popřípadě jiný doklad 
osvědčující, že žadatel již byl držitelem 
rybářského lístku (s výjimkou rybářského 
lístku vydaného na dobu 30 dní).

Žadatel se dostaví osobně se všemi 
potřebnými doklady, nebo jiná osoba na 
základě plné moci. Děti do 15 let věku si 
mohou o rybářský lístek zažádat samy bez 

přítomnosti zákonného zástupce. O každý 
další rybářský lístek by si měl žadatel požádat 
včas, nejlépe před skončením jeho platnosti. 
Formulář žádosti o vydání rybářského lístku 
obdržíte přímo v kanceláři MěÚ Bechyně, 
nebo je možné si ji stáhnout na webových 
stránkách města Bechyně.

MěÚ Bechyně vydá rybářský lístek pouze 
žadateli s trvalým pobytem v Bechyni, nebo 
v obcích ve správním obvodu města Bechyně 
– Senožaty, Hvožďany, dále pak Březnice, 
Černýšovice, Dobronice u Bechyně, Haškov-
cova Lhota, Hodětín, Hodonice, Radětice, 
Rataje, Sudoměřice u Bechyně a Záhoří. 

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 
dokladů, prokázat získanou kvalifikaci 
rybářským lístkem, licencí nebo obdobným 
dokladem, vydaným ve státě, jehož je 
občanem. Opět i pro cizince platí, že se musí 
dostavit osobně, nebo jiná osoba na základě 
plné moci. 

Za vydání rybářského lístku je stanoven 
správní poplatek:
Na dobu: 
 30 dní 200 Kč
 1 roku 100 Kč
 1 roku (pro osoby mladší 15 let, nebo 
studující rybářství nebo osoby, které zajišťují 
rybářství v rámci svého povolání nebo 
funkce) 50 Kč
 3 let 200 Kč
  3 let (pro osoby mladší 15 let, nebo 
studující rybářství nebo osoby, které zajišťují 
rybářství v rámci svého povolání nebo 
funkce) 100 Kč
 10 let 500 Kč

 10 let (pro osoby mladší 15 let, nebo 
studující rybářství nebo osoby, které zajišťují 
rybářství v rámci svého povolání nebo 
funkce) 250 Kč
 na dobu neurčitou pro osoby 
 starší 15 let 1000 Kč
 na dobu neurčitou pro osoby starší 
15 let studující rybářství nebo osoby 
starší 15 let, které zajišťují rybářství v rám-
ci svého povolání nebo funkce 500 Kč

Jitka Chudlařská, 
podatelna MěÚ Bechyně

Upozorňujeme občany, že s koncem roku 
2017 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 
stanoveny Nařízením č. 9/2012, Čl. 7, odst. 1) 
Připomínáme, že karty jsou platné pro 
kalendářní rok 2018 – tudíž od 1. 1. 2018 do 
31. 12. 2018 (nařízení č. 9/2012, Čl. 7, 
odst. 2). Žádosti, stejně jako parkovací karty 
vám vydáme na MěÚ Bechyně, podatelna. 

Jitka Chudlařská, 
podatelna MěÚ Bechyně

POSLEDNÍ ÚŘEDNÍ DEN 
NA MěÚ BECHYNĚ 

V ROCE 2017

Středa 27. 12. 2017
7.30–11.00 12.00–17.00

Ve dnech 
27., 29., 30. 12. 2017 a 1. 1. 2018 

bude z technických důvodů 
pro občany města

UZAVŘEN SBĚRNÝ DVŮR 

První otevření v novém roce bude 
ve středu 3. 1. 2018.
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+ DALŠÍ ETAPA OBNOVY 
SÍDLIŠTĚ NA LIBUŠI 
UKONČENA

Začátkem měsíce srpna byla zahájena 
2. etapa obnovy sídl. Na Libuši, týkající se 
bloku bytových domů č.p. 657–660. Stavba 
zahrnovala tyto stavební objekty: 

SO 01 oprava (výměna) kanalizačních 
stok včetně splaškových a dešťových 
přípojek od bytových domů a napojení 
uličních vpustí. Trasa kanalizace byla dána 
jejím původním umístěním tzn., že nové 
potrubí bylo ukládáno do tras stok původ-
ních. Částečně byla upravena – snížena 
úroveň nivelity dna potrubí. Část kanalizační 
stoky, která vede přímo pod bytovým 
domem, byla opravena bezvýkopovou 
technologií – zatažením sklolaminátové 
vložky. Ostatní kanalizační stoky byly 
pokládány v otevřeném výkopu. 

SO 02 stavební úpravy stávajících 
komunikací, parkovišť, přístupových chod-
níků k bytovým domům, zpevněných ploch 
pro kontejnery na komunální odpad, sadové 
úpravy. 

Na stávající komunikaci byla odstraněna 
vrchní asfaltová vrstva, byly vyspraveny 
nerovnosti a byla položena nová ložná 
a obrusná asfaltová vrstva v celkové tloušť-
ce 9 cm, byly zřízeny nové uliční vpusti pro 
odvod dešťových vod z komunikace. 
Parkoviště, přístupové chodníky a zpevněné 
plochy pro kontejnery jsou vydlážděny 
z betonové zámkové dlažby. Byla provedena 
úprava travnatých ploch, doplnění humusem 
a osetí travním semenem. V hlavní zelené 
ploše byly vysazeny nové jehličnaté a list-
naté keře. 

I přes některé obtíže se povedlo zkoordi-
novat rekonstrukci zpevněných ploch 
s rekonstrukcí bytového domu č.p. 657–660. 
V příštím roce je v plánu 3. etapa obnovy, 
která se bude týkat bloku bytových domů č.p. 
661–670. 

Ilona Zvolánková
vedoucí odboru investic
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1 a 2/ Další etapa obnovy sídl. Na Libuši 
  hotova. 
3/  Probíhají práce na demolici objektu 
 bývalých jatek v areálu městského 
 sportovního stadionu.
4/  Rekonstrukce sídliště 5. května 
 dokončena.
5/  Práce na rekonstrukci Libušiny ulice
 pokračují.
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+ VYHODNOCENÍ 
PROGRAMU 
REGENERACE MPZ 
ZA ROK 2017

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 památ-
kových zón. O dotaci z tohoto programu na 
rok 2017 požádaly dva subjekty, a to na tyto 
akce:

Restaurování fasády štítů objektu 
Klášterní č.p. 37
Popis projektu: restaurování fasády štítů 
včetně štukové výzdoby a barevné poly-
chromie
Vlastník kulturní památky: Mgr. František 
Janda 
Finanční náklady projektu: 
dotace z MK 280.000,-Kč, 
dotace města Bechyně 66.000,-Kč, 
vlastní zdroje žadatele 311.567,- Kč.

Restaurování náhrobků na židovském 
hřbitově, 3. etapa
Popis projektu: restaurování 10 ks kamen-
ných náhrobků na židovském hřbitově 
v Bechyni 
Vlastník kulturní památky: Židovská obec 
v Praze zastoupená společností MATANA a.s. 
Finanční náklady projektu: dotace z MK 
20.000,-Kč, dotace města Bechyně 13.000,- 
Kč, vlastní zdroje žadatele 71.500,- 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 předev-
ším určena na zvýšené náklady spojené se 
zachováním a obnovou autentických prvků 
a konstrukcí kulturní památky. 

 ZDROJE MĚSTA, KRAJE FO, PO, CÍRKVE

Prostředky vlastníka nebo uživatele, 
případně jiné neveřejné zdroje min. 50 % min. 40 %

Rozpočet města 0 min. 10 %

Prostředky z programu regenerace max. 50 % max. 50 %

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

Ilona Zvolánková, vedoucí investičního odboru

+ KRÁTCE Z JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 

18. 10. 2017 
ź Schválen prodej bytových jednotek v do-
mech Na Libuši o velikosti 2 + 1 za kupní 
ceny 454.689 Kč a 491.951 Kč.
ź Zastupitelstvo rozhodlo o tom, že s účin-
ností od 1. ledna 2018 

- bude ukončena činnost obchodní 
společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. 

- správu bytového a nebytového fondu 
si bude město zajišťovat samo.

- technické a ostatní služby, které 
dosud zajišťovala spol. Bytenes, bude 
zajišťovat příspěvková organizace, která 
bude za tímto účelem nově zřízena.
ź Schválen bezúplatný převod pozemku 
stp.č. 988/2 zastavěná plocha a nádvoří 

2o výměře 491 m , jehož součástí je stavba – 
budova s čp. 301 v obci a k.ú. Bechyně do 
vlastnictví Jihočeského kraje, pro účely 
vybudování pobočky Alšovy jihočeské 
galerie. Zastupitelstvo stanovilo podmínku, 
že v darovací smlouvě bude uveden 
závazek Jihočeského kraje vybudovat ve 
lhůtě nejpozději do třech let od provedení 
vkladu vlastnického práva do KN v objektu 
čp. 301 pobočku Alšovy jihočeské galerie, 
konkrétně výstavních prostor AJG v Bechyni 
s tím, že při nesplnění tohoto závazku 
převede Jihočeský kraj pozemek stp.č 
988/2, jehož součástí je stavba – budova 
s čp. 301 v k.ú. Bechyně, bezúplatně zpět do 
vlastnictví města Bechyně.

22. 11. 2017
ź Zástupci destinační společnosti Toulava, 
o.p.s. přednesli zprávu o činnosti v letošním 
roce a představili plány pro příští rok. 
Informace na www.toulava.cz 
ź Zastupitelé zatím odložili rozhodnutí 
o dopracování konečné verze architekto-
nicko-krajinářské studie parkových úprav 
v okolí rybníka Trubný. 
ź Zastupitelé na základě doporučení osad-
ního výboru Senožaty neschválili prodej 
bytového domu  čp. 41 v Senožatech.
ź Schválena obecně závazná vyhláška 
č. 2/2017 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů s účinností od 1. ledna 2018. 
Obsah vyhlášky se nemění, mění se pouze 
příloha, která musí dle zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích v platném znění, 
obsahovat rozúčtování nákladů na sběr 
a svoz netříděného komunálního odpadu na 
osobu.
ź Rozhodnuto o zrušení obchodní společ-
nosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. a o jejím 
vstupu do likvidace dnem 1. ledna 2018. 
Zároveň zřízena příspěvková organizace 
Služby města Bechyně p.o. se sídlem Na 
Libuši 892, 391 65 Bechyně se vznikem ke 
dni 1. ledna 2018. Nově zřízená příspěvková 
organizace bude vykonávat všechny 
činnosti, které až dosud zabezpečovala 
společnost BYTENES Bechyně spol. s r.o., 
vyjma správy bytového a nebytového fondu, 
která přechází pod městský úřad.

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 MěÚ.

(fs) 
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PŘÍRŮSTKY 
V MUZEJNÍ 
KNIHOVNĚ 
A V BAZÁRKU

Do muzejní knihovny byly v těchto dnech 
přijaty knihy: Pozdvihni se duše z prachu 
(o kramářských tiscích s náboženskou 
tématikou), dále Nebeklíče od Landfrase, 
knižní bestsellery 19. stol. Tyto dvě brožury 
jsme zařadili z toho důvodu, že zmíněné 
tiskoviny, kterým se věnují, v muzejních 
sbírkách též máme zahrnuty. Další knihou, 
kterou přijímáme, je: Rebel s hlavou 
v oblacích, Miloš Seifert (1887–1941), život 
a dílo. Jedná se o zpracovaný životopis 
zakladatele českého woodcraftu Miloše 
Seiferta, který dožil u své sestry ve vile 
Přemyslovce a je pohřben v Bechyni na 
starém hřbitově. Poslední přijatou knihou je 
Jan Hus 1415–2015 (vydalo Husitské mu-
zeum Tábor, získala cenu Gloria musaealis). 
Další knihy patřící do muzejní knihovny 
najdete v našem on l ine kata logu: 
https://muzeum.tritius.cz/library/bechyne/. 
Vyhledávejte podle hesel. Podle vzájemné 
dohody vypůjčíme tyto knihy prezenčně či na 
základě výpůjční smlouvy. Dále děkujeme 
vám všem dárcům nejrůznějších starožit-
ností a kuriozit. Muzejní bazárek na podporu 
restaurování sochy sv. Zikmunda nyní nabízí 
excelentní kousky. Přijďte se na něj podívat 
do průjezdu muzea. Můžete sobě či jinému 
obstarat milou věc a zároveň přispět na něco 
dobrého. Samozřejmě, prosím, navštivte 
adventní trh v muzeu a v jeho okolí 3. 12. od 
15 hod. Uvidíme, zda má do budoucna cenu 
přemýšlet o větším trhu u nás v Bechyni. 

Všem přeji klidné, požehnané a šťastné 
Vánoce. Kéž se letos z nás všech stanou 
„Ježíškova vnoučata“ (viz projekt Českého 
rozhlasu zaměřený na seniory). To zname-
ná, udělejme něco dobrého, vzpomeňme 

nejen na ty, kdo prožívají Vánoce sami, 
rozdávejme radost kolem sebe. Často stačí 
jen nepatrná jiskra, gesto, akce. Děkuji 
všem, kteří vyjadřujete podporu muzeu 
jakýmkoli způsobem (návštěvou). 

JJ

Městské muzeum vřele děkuje Spolku 
rodáků a přátel Bechyně za finanční pří-
spěvek směrovaný do veřejné sbírky na 
podporu restaurování soch světců z muzea.

Otvírací doba muzea 
a informačního centra
během vánočních svátků:

po  25. 12. zavřeno
út  26. 12. 9.00–12.00 12.30–15.30
st  27. 12. 9.00–12.00 12.30–17.00
čt  28. 12. 9.00–12.00 12.30–15.30
pá  29. 12. 9.00–12.00 12.30–15.30
po  1. 1. zavřeno 

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

NEJEN PRSTEM 
PO MAPĚ

Pov ídán í  o  ces tován í 
knihovně sluší a určitě sem patří. Přesvědčili 
jsme se o tom při setkání s paní Blankou 
Peterkovou, která je výbornou vypravěčkou. 
Svým strhujícím povídáním o peruánské 
džungli opravdu všechny přítomné nadchla. 
Domluvili jsme se na dalším setkání v příštím 
roce, na které jste už nyní srdečně zváni. 
Termín ještě není stanovený. Mrzí nás, že se 
neuskutečnila přednáška o esenciálních 
olejích. Ta jarní měla velmi kladný ohlas. 
Pokud byste měli o dané téma zájem, 
neváhejte se obrátit na paní Marii Bryny-
chovou (mariebechyn@gmail.com) a  my se 
pokusíme naplánovat jiné voňavé setkání 
s přírodními oleji.

Před uzávěrkou tohoto letošního posled-
ního čísla Zpravodaje otvírám nedočkavě 
knihu Kde ženy vládnou, abych se naladila 
na středeční stejnojmennou besedu. Autoři 
Kateřina Karásková a Simon Bird v ní 
čtenáře zavedou do čtyř velmi neobvyklých 
kultur. Poznáte mexické indiánky, které své 
muže překonávají nejen inteligencí, ale 
i  objemem. V Indonésii prozkoumáte jediný 
muslimský matriarchát. Vysoko v čínských 
Himalájích navštívíte nejromantičtější etni-
kum na světě a nakonec na severovýchodě 
od Indie se seznámíte s nenápadným 
kmenem, jehož muži zoufale bojují za 
rovnoprávnost. 

Strávili na každém místě dva až tři 
měsíce. Načrtávali místní lidi, zazna-
menávali jejich příběhy a pročítali historicko-
etnografické studie. Výsledkem je svěží 
knížka přesahující žánr cestopisu. Ale našli 
cíl své cesty? Skutečně někde vládnou 
ženy? Nebo jen více či méně kontrolují mysl 
svých mužů, stejně jako to dělají moudré 
ženy na celém světě…

Blíží se nejkrásnější svátky roku, během 
kterých bude knihovna uzavřená. Posledním 
výpůjčním dnem letošního kalendářního 
roku je pátek 22. prosince a v příštím roce 
otvíráme 2. ledna. Připomínáme, že při 
prvním půjčování musíte zaplatit tradiční 
registrační poplatek. A ještě jedno upozor-
nění. U výpůjčního pultu se potkáváte s paní 
Janou Hrdou, která pomáhá po čas nepří-
tomnosti kolegyně zajistit pravidelný provoz 
knihovny. 

Příjemné Vánoce strávené v kruhu 
Vašich blízkých přejí knihovnice. 

EH

POSEZENÍ 
S RODÁKY SE 
VYDAŘILO

Ve středu 15. listopadu se usku-
tečnilo první „Posezení s Rodáky“ 

u martinských rohlíčků a punče na téma 
svatomartinských blatských zvyků. Autorka 
projektu paní Jiřina Trčková seznámila 
zaplněný salonek Lázní Jupiter se vznikem 
svatomartinské tradice i se zvyky na 
blatských vesnicích. Zajímavé povídání 
doplnila paní Petra Dvořáková, která při-
nesla a předvedla ukázky blatských krojů ze 
sbírek Městského muzea. Povídání doplnilo 
promítání selské blatské architektury.

Protože návštěvníci akce při odchodu 
projevili svoji spokojenost, rozhodl se Spolek 
rodáků a přátel Bechyně věnovat výtěžek 
akce ve výši 500 Kč Městskému muzeu 
a podpořit tak sbírku na renovaci sochy 
sv. Jana Nepomuckého jako dík za ochotnou 
spolupráci na úspěšném průběhu akce.

Dík také patří kolektivu Lázní Jupiter za 
přípravu vynikajícího občerstvení a příjemné 
prostředí.

Zveme všechny členy a zájemce na další 
pokračování „Posezení s Rodáky“, tento-
krát na vánoční téma, které se uskuteční 
v Lázních Jupiter ve středu 13. prosince od 
17.00 hod. Bližší informace na plakátech 
a webu Spolku.

Pavel Brandejs
předseda SRPB

Chtěl bych Vám za Kulturní 

středisko města Bechyně:

muzeum, knihovnu, kino, 

informační centrum, RC Hrošík 

a galerie popřát šťastné a 

veselé svátky vánoční, vyplnění 

všech přání, hodně tolerance 

a do nového roku 2018 vše nej.

Mgr. Štěpán Ondřich

ředitel KSMB

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ 
BOHOSLUŽBY 2017 

V BECHYNI

Klášter 24. prosince 22.00 h

 25. prosince 9.30 h

 26. prosince 9.30 h

sv. Matěj 31. prosince 9.30 h

Klášter 1. ledna 2018 9.30 h

sv. Matěj 7. ledna 2018 9.30 h
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ PROSINEC
2017

PRO DĚTI A RODIČE

RODIČOVSKÉ CENTRUM 
+  PRAVIDELNÉ HERNY: 
Z důvodu konání kurzu V práci jako doma 
Pouze středy 9.00–11.00 hodin 
Jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč / 10 vstupů

+  POHÁDKOVÁ DÍLNA
Sobota 2. prosince / 9.00–10.00 hodin / RC Hrošík
Výtvarná dílnička před pohádkou

+  MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Středa 6. prosince / 9.00–11.00 hodin / RC Hrošík

+  PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
Středa 20. prosince / 9.00–11.00 hod. / RC Hrošík
Vánoční herna – posezení u vánočního stromečku, prosíme 
maminky, aby přinesly něco dobrého na zub.

+ DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Čtvrtky 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.

VÝSTAVY
GALERIE 2+1
 ALEŠ SLAVÍK – ANDĚLÉ A HVĚZDY
 Vernisáž ve čtvrtek 7. prosince / 17.00 hod. / Galerie 2+1
 Výstava potrvá do 17. ledna 2018

GALERIE U HROCHA
 TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE...
Domov pro seniory Bechyně ve spolupráci se SUPŠ a Vlastou 
Sušerovou vás zvou na výstavu výtvarných prací z DpS Bechyně.

MĚSTSKÉ MUZEUM
 VÝSTAVA PAPÍROVÝCH BETLÉMŮ
 ze sbírky Jana Brandejse
 Od pondělí 11. prosince / Galerie muzea / 
 Vstupné dobrovolné
 Výstava potrvá do 5. ledna.

Stálá expozice, věnovaná místnímu regionu od pravěku až po 
20. stol., otevřena i během zimních měsíců podle pracovní doby 
informačního centra. Vstupné 30 a 20 Kč.

GALERIE GALVÍNA
 VÝTVARNÁ SKUPINA 9+ – ČAS
 Výstava prací pedagogů SUPŠ a jejich hostů. 

Sobota 2. prosince / 10.00 hod. / Malý sál KD / 
Vstupné 40 Kč
Veselá vánoční pohádka plná písniček 
v podání Divadélka Máma a Táta.

Čtvrtky / 16.00  hod. / Klubovna KD
Kroužek „Angličtina hrou“ pro školkové děti ve věku 3-7 let. Bližší 
informace Lenka Chmátalová e-mail: chmatalova.l@seznam.cz, 
popřípadě tel. 605 111 802

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

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

BETLÉMSKÝ       PŘÍBĚH   

JAK ČERTÍK PSAL 
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Sobota 16. prosince / 17.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
Poutavé scénické zpracování vánočních koled, bohaté kostýmy 
a velká výprava diváka přenesou do doby narození Ježíše Krista 
a umožní mu tak prožít jedinečnou atmosféru tohoto biblického 
příběhu.
Představení doprovází šestnáctičlenný orchestr lidových nástrojů 
pod taktovkou Jiřího Sychy, který je zároveň autorem hudebních 
úprav.
Představí se více než 50 účinkujících (dospělých i dětí) v jednot-
livých rolích v režii Vladimíry Březinové – lektorky a interpretky 
tradiční lidové kultury.
Hrají: Soubor písní a tanců Lužničan a Lužničánek v doprovodu 
živého orchestru.

Předprodej vstupenek na www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD, 
v Městské knihovně a Městském informačním centru.

TRADICE

ADVENTNÍ TRH V MĚSTSKÉM MUZEU
Neděle 3. prosince / 15.00 hod. / Městské muzeum
Tradiční adventní trh v prostorách muzea a před muzeem. Začátek 
v 15 hod., podle zájmu se bude konat cca do 20 hod. V 16 hod. 
vystoupí v parku před muzeem pěvecké sdružení Aleluja z Týna 
nad Vltavou. Stánky, výtvarné a rukodělné dílny pro děti. Během 
trhu budou mezi lidmi procházet andělé, kterým budou děti moci 
odevzdat dopis Ježíškovi. Občerstvení zajištěno.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Od 18 hod. / Náměstí T. G. M.
Po rozsvícení vánočního stromu starostou města vystoupí 
NUZICKÝ ZVONEK. 

I. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

Neděle 10. prosince / 17.00 hod. / ZUŠ V. Pichla
V programu „Očekávání“ vystoupí dramatický, hudební i výtvarný 
obor ZUŠ, propojí ambity kláštera i kostel Nanebevzetí P. Marie.

II. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

Neděle 17. prosince / 17.00 hod. / Zámek / Nám. T.G.M.
První část bude probíhat od 15.00 hod. na zámku, který bude 
mimořádně otevřen. Budou zde menší trhy s vánoční tématikou, 
zpěv koled, ruční práce pro děti. To vše zakončíme v 17.00 
přechodem na náměstí, kde bude program pokračovat troubením 
z věže v podání legendárního Swing Bandu Tábor.

III. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ



Čtvrtek 7. prosince / 10.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 35 Kč
Slyšte, slyšte, pastuškové! Snad každý slyšel ten známý příběh 
o narození Ježíška, jak si ho už od nepaměti lidé vyprávějí. 
Jenomže lidé toho napovídají…
Hraje Divadlo Navětvi

HLÍDALI JSME JEŽÍŠKA
ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ

PŘIPRAVUJEME

POHYBOVÉ AKTIVITY

PILATES

Úterky / 19.00–20.00 hodin / 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 

Čtvrtky / 19.00–20.00 hodin / 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). Info Romana Honsová, tel. 
721 111 541. FB Cvičení s Romčou Bechyně

BOSU CARDIO®

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

ZUMBA PRO DĚTI

POWERJÓGA
Neděle / 18.30–19.30 hodin / RC Hrošík / Lekce 60 Kč
Powerjóga 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

Úterky / 16.30–17.30 hodin / RC Hrošík
Hravější než Zumba pro dospělé a jsou eliminované určité pohyby, 
které nejsou vhodné pro jejich fyzickou konstituci.
Info Nina Capouchová na tel. 737 825 662

PŘEDNÁŠKY, KURZY

Pondělky a úterky / od 8.15 hod. / Klubovna KD
Kurz pořádaný neziskovou organizací Attavena ve spolupráci 
s Kulturním střediskem města Bechyně.

V PRÁCI JAKO DOMA

Středy / 16.00 hod. / RC Hrošík / Zdarma
Bezplatné konverzační hodiny němčiny pro seniory se překládají na 
středu 16.00 hod. Další zájemci se mohou kdykoli připojit. Kulturní 
dům (RC Hrošík), kontakt: 606 911 007, reditel@kulturnidum.cz

KONVERZACE V NĚMČINĚ 
PRO SENIORY – ZMĚNA!!!

DYNAMIC YOGA
Středy / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Zaměřená na harmonizaci pohybového systému, uvolnění 
zatuhlých svalů a kloubů, snížení stresu a psychického napětí.

Pátek 8. – čtvrtek 14. prosince / Prostory KD
Tibetská léčebná relaxace a účinná metoda pro oživení těla a mysli. 
Velmi dobře se hodí pro všechny věkové kategorie. S její pomocí se 
lze zbavit četných tělesných i psychických napětí, zvýšit svůj 
energetický náboj, zlepšit schopnost koncentrace a obnovit jasnost 
svého smyslového vnímání.
Info Marie Brynychová tel. 737 507 775

KUM NYE

Sobota 27. ledna 2018 / 20.00 hod. / KD /
Vstupné 120 Kč
Čeká Vás bohatý program, soutěž o ceny a hu-
dební 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 v kanceláři KD, 

v Městské knihovně, Městském informačním centru a on-line na 
www.kulturnidum.cz.

XIV. PLES MĚSTA BECHYNĚ

HUDBA, TANEC, ZÁBAVA

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ PRO SENIORY
Úterý 5. prosince / 17.00 hod. / Velký sál KD 
Vstupenky je možné vyzvednout na Městském úřadě v Bechyni u 
paní Lenky Matyšové (1. patro). Vstup zdarma. Vstupenky se 
vydávají jen do vyčerpání celkového počtu míst k sezení. 
Občerstvení zajištěno. Kulturní program s hudebním doprovodem 
připraví Kulturní středisko města Bechyně.

VÁNOČNÍ ZÁBAVA – VODOVOD
Pondělí 25. prosince / 20.00 hod. / KD / Vstupné 200 Kč

Sobota 2. prosince / 19.00 hod. / KD / Vstupné 120 Kč 
Na věneček si musejí zakoupit vstupenky i kurzisté. 
Rezervace a předprodej vstupenek v kanceláři KD, knihovně, 
infocentru a online na www.kulturnidum.cz.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY – VĚNEČEK

Středa 28. února / 19.00 hod. / 
Malý sál KD / Vstupné 220 Kč
Sexy! Vypočítavá! Šílená! 
Závislá! Nešťastná! Co člověk, 
to odpověď na otázku, jaká byla 
Marilyn Monroe. Najděte si tu 
svou v hudebním představení, 
které spojuje její osud a nejslav-
nější hity v podání herečky Anny 
Schmidtmajerové za živého 
doprovodu klavíristy a sklada-
tele Vladimíra Strnada. Všech-
ny muže, kteří prošli životem 
největší sexuální ikony 20. sto-
letí, ztvární performer Tomsa 
Legierski.
Předprodej od 4. prosince 
v kanceláři KD, v Městské 
knihovně, Městském 
informačním centru a on-line na www.kulturnidum.cz

SPAL JSEM S MARILYN

Čtvrtek 22. března / 19.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 490 Kč
Koncert kapely, která se téměř třicet let pohybuje na výsluní 
tuzemské world music. České a moravské lidovky v originálních 
folkrockových aranžích nepřestávají chytat za srdce – autorské 
úpravy Karla Holase a Franty Černého zní, jako by do naší lidové 
tvorby patřily od nepaměti. Kapela, která je jako doma na nádražích 
i ve vyprodaných halách, vystoupí v rámci svého jarního turné.
Hostem koncertu bude zpěvačka MARTINA PÁRTLOVÁ.
Již v předprodeji v kanceláři KD, v Městské knihovně, Městském 
informačním centru a on-line na www.kulturnidum.cz
Rezervace platná pouze 5 dní!!!

ČECHOMOR 
Kooperativa tour 2018

NAŠE TIPY NA VÁNOČNÍ DÁREK
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KINO 
BECHYNĚ 

Změna programu vyhrazena

Bechyně
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1. PÁTEK VE 20.00

SUBURBICON: 
TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ

Krimi / mysteriozní – USA, Velká Británie
Původní scénář černé kriminální komedie 

napsali již v 80. letech Joel a Ethan 
Coenovi. Režie se ujal George Clooney, 

který se podílel i na konečné verzi 
scénáře. V hlavních rolích excelují Matt 

Damon a Julianne Moore
104 min, české titulky, od 15 let, 100 Kč

6. STŘEDA VE 20.00

KVARTETO
Komedie – ČR

Film Miroslava Krobota. Hráli jste někdy 
v kapele? Je to jako druhá rodina, 

s jejímiž příslušníky prahnete po štěstí 
a prožíváte nečekaná dobrodružství. 

Mezi hlavními hrdiny dochází k neustálým 
zádrhelům a lehce bizarním situacím, až 

konečně jeden neplánovaný večírek 
přinese jistou katarzi i radost a s ní 

vytoužený pocit štěstí.
93 minut, přístupný od 12 let, 120 Kč

8. PÁTEK V 17.00

PŘÁNÍ K MÁNÍ
Rodinný – ČR

Přání k mání je prostě vánoční příběh 
s trochou kouzel, která ožívají v reálném 
světě. Je to návrat k filmům, jakými byl 

třeba Pan Tau nebo Lucie postrach ulice. 
Přání k mání diváky znejistí v tom, zda 

čáry a magie přeci jen neexistují. 
Zejména, když jsou Vánoce.

106 min, mládeži přístupný, 110 Kč

8. PÁTEK VE 20.00

7 ŽIVOTŮ
Akční / sci-fi / thriller – USA, Velká 

Británie, Francie
Originální film o sedmi identických 

sestrách, které tají svou existenci před 
okolním světem. Dokud jedna z nich 

nezmizí.
123 minut, české titulky, od 15 let, 110 Kč

15. PÁTEK V 17.00 český dabing
15. PÁTEK VE 20.00 české titulky

STAR WARS: 
POSLEDNÍ Z JEDIŮ

Akční / sci-fi – USA
Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od 
studia Lucasfilm pokračuje sága rodu 

Skywalkerů. Postavy předchozího filmu 
Star Wars: Síla se probouzí spolu s 

legendárními hrdiny galaxie prožívají 
strhující dobrodružství, během kterých 
odhalí prastará tajemství Síly a šokující 

události z minulosti.
150 minut, mládeži přístupný, 120 Kč

PROGRAM
v Lázních 
Bechyně s.r.o.

Taneční večery kavárna:
19.30–22.30 hod.
Vstupné 25 Kč
 2. 12. sobota Countrio
 5. 12. úterý Mr. Driver
 9. 12. sobota Countrio
 12. 12. úterý Mr. Driver
 15. 12. pátek Cora
 16. 12. sobota Countrio

Taneční večery sál:
19.30–23.00 hod.
Vstupné 35 Kč 
 1. 12. pátek Cora
 Mikulášská zábava
 8. 12. pátek Mr. Driver

poznámka: další hudební produkce 
od 23. 1. 2018

PROSINEC 2017 

Prosincové podvečery 
a večery lázních
 Každé pondělí a středu je v lázních ve 
2. patře LD Olga tento program zdarma:

Pondělí 
14.00 hod. 
 Přírodní lékárna – konzultace

16.00 hod.
 Pránájáma – dýchání pro zdraví
19.00 hod.
 4. 12. Emoce dělají nemoce 
  – přednáška Michal Ježek
 11. 12.  Východní medicíny 
  – přednáška s filmem
 18. 12. Od Buddhy k Dalajlámovi
  – filmový večer

Středa 
16.00 hod. 
  Pránájáma 
  – vědomé dýchání pro zdraví 
Nepotřebujete nic, žádné přihlašování, 
žádné peníze, jen být nalačno.

19.00 hod. 
vzdělávací a zdravotní program
  6. 12.  Akupresura s Indem 
  DrB. Sandhu – přednáška 
 13. 12.  Léčiva z přírody – beseda
 20. 12.  Ajurvéda – filmový večer

Zveme vás na 22. výstavu

BETLÉMY VE 
STODŮLCE

vernisáž 9. 12. v 10.00 h
Výstavu můžete navštívit ve 

Hvožďanech čp. 2 u Bechyně

od 9. 12. 2017 do 7. 1. 2018
denně od 10 do 17 hodin

Krásné Vánoce a šťastný 
nový rok 2018

přeje rodina Pokorných

www.betlemyvestodulce.unas.cz

+1882–2017 – 135 LET 
PODPŮRNÉ JEDNOTY 
SVÉPOMOC 
V BECHYNI

Výbor Podpůrné jednoty Svépomoc 
v Bechyni zve občany města na sobotu 
9. prosince 2017 od 16 hod. na Protivínku, 
kde si společně u dobových fotografií 
zavzpomínáme na to, jak vypadalo a čím žilo 
naše město na přelomu 19. a 20. století, tj. 
v počátcích života našeho Spolku. 

Josef Štefl

Město Bechyně srdečně zve dne

5. prosince 2017 
od 17 hodin 

do kulturního domu v Bechyni na

MIKULÁŠSKÉ 
SETKÁNÍ

Akce je určená pro bechyňské 
seniory. Vstupenky budou připraveny 
k vyzvednutí od 6. listopadu 2017 na 
Městském úřadě v Bechyni u paní Lenky 
Matyšové (1. patro).

Vstup zdarma.  Vstupenky se 
vydávaj í  jen do vyčerpání 

celkového počtu míst k sezení. 
Občerstvení je zajištěno. 
Kulturní program s hudebním 
doprovodem připraví Kulturní 

středisko města Bechyně.

V. Fišerová

+MIKULÁŠSKÁ JÍZDA
9. prosince

Tradiční a oblíbená jízda mikulášského 
vlaku po Bechyňce se letos koná v sobotu 
9. prosince. Vlak odjíždí v 10:22 h z Tábora 
a do Bechyně s ním přijedete v 11:28 h. Na 
zpáteční jízdu se vydá z Bechyně v 14:35 h.

Cena zpátečního jízdného dospělí 100 Kč, 
dítě 6–15 let 50, dítě do 6 let 25 Kč

 Děti se mohou těšit na drobné dárky jako 
odměnu za básničku nebo písničku.

MÍSTNÍ ORGANIZACE 
TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 

přeje všem svým členům a seniorům 
v Bechyni příjemné prožití vánočních 

svátků a hodně zdraví do nového roku.



+ NAŠE MĚSTO OČIMA 
DĚTÍ

Když se vracíme po dovolené zpět do 
našeho města a ocitneme se na mostě, 
každý z nás otáčí hlavu vlevo, kde se nám 
naskytne malebný pohled na panorama 
našeho města klenoucího se nad řekou. 
Potěší nás pohled na klášter a jeho zahrady, 
na řeku Lužnici a přírodu, která ji obklopuje.

Když jdeme na procházku přes dva 
mosty, každý z nás se zastaví nad Zářečím a 
pokochá se pohledem na zámek na skále.

A když dojdeme na náměstí a rozhléd-
neme se, máme nejen radost, že procházka 
je za námi, ale jsme spokojeni, jaké máme 
pěkné náměstí s typickým kostelem.

A tak i ve výtvarné výchově jsme si našli 
nejen současné fotografie, ale i staré 
snímky, jak naše město vypadá a vypadalo 
a rozhodli se jej namalovat.

Každá třída zpracovávala téma jiným 
způsobem. Šesté třídy pracovaly se siluetou 
staveb a dokreslovaly šípkové keře. Sedmá-
ci nechali naše historické stavby odrazit v 
řece Lužnici a osmé třídy pracovaly ve 
skupinách, aby vznikl veliký nástěnný obraz. 
Naši nejstarší dostali úkol nejtěžší, a to 
udělat návrh na obal „Bechyňských oplatek.“

Práce jsme si vystavili ve vestibulu školy 
a sklidili jsme od prohlížejících pochvalu.

Žáci 2. stupně

+ NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 
9. TŘÍD

Žáci 9. tříd se zapojili do Národního 
testování 9. tříd pořádané společností Scio. 
Žáci si ověřili své vědomosti v celorepu-
blikovém srovnávacím testování, které 
zahrnuje test z matematiky, českého jazyka, 
anglického jazyka a obecné studijní 
předpoklady (OSP). Tak jako při přijímacích 
zkouškách na střední školy se nepoužívají 
kalkulačky, ani při testování se nesmí 
používat žádné pomůcky. Žáci měli možnost 
vyzkoušet si nanečisto testy, které jsou 
podobné přijímacím zkouškám, vyzkoušeli 
si pracovat v časovém limitu, orientovat se 
v textu a pozorně číst zadání. Díky celosvě-
tově používanému testu obecných studijních 
informací žáci získali informaci, jaké jsou 
jejich studijní předpoklady, jak využívají svůj 
studijní potenciál. Toto vše napomůže 
žákům správně zvolit své další studium 
a rozhodnout se o vhodné střední škole.

Ing. I. Mašterová

Srdečně vás zveme na tradiční 

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY,
které se budou konat 7. prosince 2017
od 17 do 19 hodin v jídelně školy.
Přijďte se vánočně naladit,
pěkně se pobavit a něco hezkého si 
vyrobit.

ZŠ Školní Bechyně

Rádi bychom vás pozvali na 

ADVENTNÍ TRH, 
který se bude konat 

3. 12. 2017 
v Městském muzeu. 
Přijďte se podívat 
a zakoupením 
vánočních dekorací podpořit žáky školy. 
Připravili jsme pro vás krásné adventní 
věnce, svícny, venkovní lucerničky a 
ptačí krmítka. 

Předem velice děkujeme a přejeme 
krásné prožití vánočních svátků.

ZŠ Školní Bechyně

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ LOGICKÁ OLYMPIÁDA 
– POSTUP DO FINÁLE

V průběhu září se žáci registrovali do 
soutěže pořádané společností Mensa. 
Logická olympiáda je svým pojetím unikátní 
soutěž rozvíjející především schopnost 
logického uvažování, řešení úloh vyžaduje 
samostatný a kreativní přístup. Začátkem 
října proběhla nominační kola, kterých se 
zúčastnilo v našem kraji 731 řešitelů v kate-

gorii A a 1373 v kategorii B. V obou katego-
riích byli naši žáci úspěšní a mezi 40 nej-
lepších se do krajského kola probojovali 
Ondra Liška 4.B (kat. A), Danuška Mašte-
rová 5.A (kat. A), Simča Meyerová 9.A 
(kat. B), Monča Turečková 9.A (kat. B) 
a Lenka Voborníková 9.A (kat. B). 

V pátek 4. 11. se konalo krajské kolo 
v Českých Budějovicích a všichni byli 
výborní – Monča 26. místo, Ondra 22. místo, 
Lenička 8. místo a přímo vynikající byly 
Danuška 3. místo a Simča 3. místo. Obě 
získaly velmi pěkné ceny a postoupily do 
finále. Finále proběhne v pondělí 27. 11. 
v  Míčovně Pražského hradu a oběma 
děvčatům budeme držet palce.

Jana Meyerová 

+ VERŠUJEME

Projekt žáků 8.A spojil český jazyk 
s výtvarnou výchovou, při kterém vznikly 
krásné básně a ilustrace. 

Bechyně

O Bechyni se v knihách praví,
že navrací lidem zdraví, 
Město je to lázeňské
pro chlapy i pro ženské.

Škola plná keramiky,
vyučuje umění.
Talíř hrnek i plastiky
z hlíny se hned promění.

Náměstí je velmi krásné, 
kdo tam žije, ten jen žasne. 
Máme zámek, máme most, 
v Bechyni žít je radost!

Městský zpravodaj Bechyně /PROSINEC 2017 9



+ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 
2017

V termínu 9.–10. 11. 2017 proběhl 
21. ročník točířské soutěže pro studenty 
středních škol. Předsedou hodnoticí komise 
byl keramik MgA. Jakub Kabát. V letošním 
roce se soutěže zúčastnilo pět škol: SOŠ 
Luhačovice, SUŠ Ostrava, SUPŠ Uherské 
Hradiště, Akademie Světlá nad Sázavou 
a naše škola. Účastníci plnili v hlavní soutěži 
dva úkoly: povinný (džbán a mísa podle vý-
kresu) a volný (pokladnička podle vlastního 
návrhu vytvořená z točených segmentů). 
Zpestřením byla vložená soutěž, tentokrát 
nazvaná Jeden jako druhý, v níž šlo o vy-
točení co největšího množství pokud možno 
identických pohárků během jedné hodiny. 
Součástí soutěže byl doprovodný program: 
společenský večer v pátek v hotelu Jupiter, 
na němž hrál a zpíval absolvent naší školy 
pan Karel Dvořák a jeho hosté a přátelé, 
a  prezentace tvorby předsedy komise 
MgA. Jakuba Kabáta v pátek 10. 11. 2017 
pro studenty keramického a designového 
oboru naší školy.

V hlavní soutěži zvítězi la Radka 
Kubičíková ze SOŠ Luhačovice, druhé 
místo obsadila zástupkyně naší školy Marie 
Žáková, na třetím místě skončila luhačo-
vická Petra Bázdilová a s odstupem 
pouhého bodu na čtvrtém místě naše 
studentka Anna Stifterová.

Ředitelství školy děkuje všem školám, 
které vyslaly své zástupce do soutěže, 
soutěžícím, ak. soch. Miroslavu Olivovi 
za zhotovení cen do soutěže, Mgr. Milanu 
Vágnerovi a Janu Vančurovi za organiza-
ci soutěže, členům poroty, všem spon-
zorům (jejich přehled naleznete na 
www.supsbechyne.cz, stejně jako 
kompletní výsledky hlavní i vložené 
soutěže) a našim studentkám Marii 
Žákové a Anně Stifterové za vzornou 
reprezentaci školy. Těšíme se na 
22. ročník v listopadu 2018. 

DALŠÍ  AKCE ŠKOLY

Velmi nás potěšila početná účast 
veřejnosti na druhém dnu otevřených 
dveří 6. 11. 2017 a na následném pří-
pravném kurzu k talentovým zkouškám, 
jichž se zúčastnilo více než 40 potenciálních 
zájemců o studium. Velké poděkování patří 
lektorům kurzů Aleně Kissové, MgA. Vác-
lavu Kupskému a MgA. Romanu Šedi-
novi.

Ve spolupráci s Kulturním střediskem 
města Bechyně zorganizovala PhDr. Iva 
Vágnerová školní divadelní představení 
Labyrint světa. Proběhlo v bechyňském 
kině 7. 11. 2017. Jednalo se o adaptaci 
známého díla Jana Amose Komenského 
Labyrint světa a ráj srdce. Jejím autorem je 
Víťa Marčík, zakladatel a čelní představitel 
alternativního divadelního spolku Teátr Víti 
Marčíka, kde působí jako scénárista, herec, 
režisér a hudebník.

Během první poloviny listopadu se 
rovněž pro všechny studenty školy usku-
tečnily přednášky veteránky 2. světové 
války paní Ernestiny Švorcové. Přednášky 
domluvil Mgr. Otakar Novák v rámci 
minimálního preventivního programu naší 
školy. 

Ve dnech 12.–15. 11. 2017 navštívili čtyři 
učitelé naší školy partnerskou školu v ital-
ském Trentu. Ing. Jaroslava Bínová, 
Ing. Miroslav Petřík, Jan Vančura a David 
Stankuš měli možnost prohlédnout si školu 
a vyzkoušet si práci v ateliérech smaltu a ko-
vového šperku. Věříme, že tato návštěva 
přispěje k pokračování dlouholeté spolu-
práce obou škol, další výměnná praxe je 
plánována na počátek dubna 2018.

V rámci programu Erasmus+ realizuje 
naše škola projekt Deník psaný grafikou, 
jehož autorkami jsou Mgr. Marta Kotková 
a Mgr. Štěpánka Janoušková. V rámci 
tohoto projektu pracovala skupina studentů 
a Mgr. Marta Kotková 11. – 26. 11. 2017 na 
partnerské škole v Portu. Po jejich návratu 
přineseme podrobnosti.

Dovolujeme si také pozvat bechyňskou 
veřejnost a návštěvníky Bechyně na již tra-
diční adventní výstavu výtvarné skupiny 
Devět+ a jejích hostů do Galerie Galvína 
a také do školní Galerie Na chodbě, kam 
byla z Galerie Galvína přemístěna výstava 
fotografií Lenky Hatašové Od rozštěpu 
k úsměvu.

Na závěr chceme poděkovat bechyň-
ské veřejnosti, Ing. Jaroslavě Bínové 
a studentům 3.M za uskutečnění sbírky 
nadace Život dětem, která proběhla 
v měsíci září a skončila krásným výsledkem 
7. 633,- Kč.

Jiří Novotný, 
SUPŠ Bechyně

SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN
V tomto školním roce jsme se zapojili do 

zajímavého projektu Spisovatelé do 
knihoven. Je to společný projekt Asociace 
spisovatelů a deseti knihoven po celé České 
republice. Jde o nový typ autorského čtení, 
probíhá každý měsíc od září 2017 do června 
2018 a je doprovázen debatou s autorem. 
Představí se v něm deset autorů prózy 
i poezie. Projekt je realizován také Městskou 
knihovnou Tábor.

Každý měsíc se postupně budou se svojí 
tvorbou prezentovat tito autoři: Adam Borzič, 
Ivana Myšková, Karol Sidon, Milan Ohnisko, 
Martin Reiner, Petra Hůlová, Petr Borkovec, 
Petr Hruška, Marek Šindelka, Jakub Řehák.

Za literární kroužek 
Soňa Houdková

REJ SVĚTLUŠEK 
V podvečer 8. 11. 2017 se v Bechyni opět 

konal lampionový průvod. Tato akce je 
oblíbená nejen mezi občany našeho města, 
ale také mezi studenty domova mládeže. 
I letos se aktivně zapojili do her a soutěží 
v kulturním domě, které byly určené našim 
nejmenším světluškám. Studenti asistovali 
při zdolávání soutěžních úkolů a byli tak 
dětičkám velkou oporou. 

Soňa Houdková, 
vychovatelka DM

Velmi děkuji neznámému pocti-
vému nálezci, který odevzdal moji 
ztracenou peněženku s doklady 
po maturitním plese, který se 

konal 10. 11. 2017 v kulturním domě.

J. Staněk

ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Proběhlo druhé setkání rodičů 
předškoláků na téma „Předškolní zralost a 
odklad školní docházky“. Předškolní děti 
úspěšně ukončily kurz plavání převzetím 
mokrého vysvědčení. 

Naši MŠ navštíví čert, anděl a Mikuláš, 
aby předali dětem dárečky. Společně se 
těšíme na Vánoce, chystáme besídky, 
pečeme perníčky…

Přejeme Vám šťastné a veselé prožití 
vánočních svátků, hodně pohody a úspěchů 
v novém roce.

Více info na www.msjahudka.cz
ŠŠ
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RADKO PLACHTA

*10. září 1928
†31. října 2011 Tábor

Bechyňský rodák, který zde prožil šťast-
né dětství a který se pak po celoživotních 
peripetiích opět do Bechyně vrátil… Student 
místní keramické školy. Během válečných 
let se učil ševcovské řemeslo u otce, poté 
školu dokončil. Ve vzpomínkách připomínal 
často výrazné osobnosti z pedagogického 
sboru školy (profesor Smíšek, Dobiáš, 
Šimák, Petrů, Burian a další). Po škole 
nastoupil do a. s. KERAS, kde získal cenné 
zkušenosti v práci s výslednou keramikou. V 
letech 1948–1951 studoval v ateliéru 
keramiky a porcelánu Otty Eckerta, kde se 
nabízela slibná kariéra asistenta. Po vojně 
se pak již z ideových důvodů vracel do 
ateliéru užitého sochařství prof. Jana 
Kavana. Zde také absolvoval čestný rok a 
aspirantské studium. 

Velkým mezníkem v jeho tvůrčí činnosti 
byl vznik skupiny M57, ke které patřil. Počá-
teční M bylo zkratkou názvu malostranské 
vinárny Makarská a 57 podle roku vzniku. 
Byla to jedna z více vznikajících výtvarných 
skupin, které přinesly nové myšlenky, nové 
náhledy na umění, společný program a růst. 
Bohužel autoři – malíři, grafici, sochaři, 
knižní ilustrátoři mohli vystavovat své práce 
cca do roku 1970 a pak znovu po revoluci. 
Šlo nakonec o výrazné osobnosti, jejichž 
cesty ve výtvarném umění směřovaly jinými 
směry. V nucené pauze se museli živit 
civilními povoláními. Od roku 1964 se 
Radko Plachta vyjma sochařské práce 
věnoval práci restaurátorské po celé 
republice (v Bechyni Jan Nepomucký v Zá-
řečí a stejné téma před kostelem sv. Matěje 
na náměstí, busta Rudolfa Krajce, dále 
práce v Praze, na hradě Zvíkov aj.).

Většinou pracoval kromě hlíny s kame-
nem a také se dřevem. Jen na počátku 
60. let podobně jako jiní členové skupiny 
experimentoval s PVC. S plastikami se 
můžeme setkat např. v Tanvaldu nebo 
Zábřehu na Moravě. „...zůstal věren celou 
svou tvůrčí dráhu motivům ženského těla. 
Jeho pohled na ženu byl poetický a citlivý. 
Více či méně abstrahované tvary svých 
soch dokázal vykouzlit pomocí jedno-

duchých linií.“ (katalog k výstavě: Skupina 
M57, sochy, obrazy, grafika, Turnov 2017). 
Mezi jeho práce patří i tzv. Hlava O. Š. 
(1958) jde o sochařský portrét paní Olgy 
Šplíchalové, později Havlové. 

Výstavy: 
2005 AJG Bechyně
2012 SUPŠ Bechyně (in memoriam)

„Byl jsem vždy na tomto světě rád 
a měl jsem štěstí na prímové lidi, na 
kamarády. Asi proto, že jsem nenapra-
vitelný optimista. Když jsem se potkal se 
zlem, brzy jsem na ně zapomněl, nebo jak 
říká moje žena, strčil jsem hlavu do písku 
jako pštros a neviděl to zlé a nepříjemné.“

http://www.supsbechyne.cz/skola/osobn
osti/radko-plachta-1928-2011.html

JJ

Když mě paní Janáčková z Městského 
muzea Bechyně požádala o příspěvek 
k  medailonu o mém tatínkovi Radko 
Plachtovi, nevěděla jsem dlouho co napsat. 
Nemám „spisovatelské vlohy“ svojí 
maminky, ani „vypravěčský talent“ svého 
tatínka. Tak si proto dovolím jen pár 
poznámek, nebo spíš osobních vzpomínek 
na svého skvělého tátu.

Je to dnes už šest let, co zemřel. S tím se 
lze těžko smířit, moc mi chybí, ale vše máme 
mezi sebou srovnané, vyřešené, žádné 
dluhy, žádné hořkosti, nic, co jsme si 
nestačili říct – no, my jsme toho spolu 
vlastně moc „nenakecali“, ale přesto jsme si 
rozuměli. Je to nejdůležitější člověk mého 
života. Asi nikdo mě víc neovlivnil – tedy 
alespoň co se týká životní filozofie, přístupu 
k lidem, k náhledu na problémy, které život 
přináší. V pohledu na výtvarné umění, 
hudbu, kulturu, knížky … Jsem po něm 
„nenapravitelným čtenářem“.

V poslední době se mi téměř každo-
denně vybavují jeho hlášky, vtípky, rčení, 
přísloví, písničky… Je zvláštní, jak dlouho 
byly někde uložené (asi přirozená obrana 
puberťáka či adolescenta, no, prostě dítěte, 

kterému stále dokola opakované hlášky 
rodičů lezou pěkně na nervy a  připadají mu 
trapné) a jak se zase překvapivě a ne-
čekaně vynořily. A jsou skvělé. Je v nich 
úžasná moudrost, životní nadhled a pře-
devším humor. Některé z nich převzal od 
mé bechyňské babičky Štěpánky (mám po 
ní jméno a bohužel jsem ji nikdy nepoznala). 

A ještě jedna vzpomínka, ke které mě 
inspirovala zmínka o výstavě „Výtvarná 
skupina M 57“ v Turnově. Myslím, že je 
hodně charakteristická a výstižná ohledně 
toho, jaký táta byl. 

Když mě paní Mgr. Markéta Kroupová 
z Oblastní galerie Liberec požádala o spolu-
práci ohledně životopisných dat a fotografií 
mého táty, také mi poslala fotografii sochy, 
která měla v katalozích a muzejních de-
pozitářích různé názvy. No, a to byl celý táta. 
Dokonce věřím, že mu název do katalogu 
bechyňské výstavy vymyslela máma (nebo 
mu nařídila, aby ho vymyslel). Jemu tohle 
bylo jedno. Celý život si „hňácal svoje 
pajduláky“ a „dělal baby“ pro radost 
a potěšení. Ne pro slávu, zisk či popularitu. 
Byl to šťastný a spokojený člověk se 
spoustou přátel. A celý život ho doprovázeli 
a chránili „jeho Jeníci“ (všichni svatí Janové 
Nepomučtí, které restauroval). A tak 
zůstává v mých vzpomínkách a proto ho 
mám ráda.

30. 10. 2017
- šs -

Radlajs

Byl bechyňský patriot. Syn prťáka, na něj 
byl hrdý a po něm byl šikovný. Sochař, sokol,  
skaut a restaurátor. To aby mohl platit 
v restauracích. 

V Zářečí oživil sv. Nepomuckého od 
Brauna. Babky mu k tomu nosily jídlo 
a fernet. To byl jeho benzín. Něco na sochu 
dala obec, něco sponzor a zářečáci postavili 
lešení. On to dělal za hubičku. 

Udivovala mě jeho trpělivost a preciz-
nost. Ale byl to především člověk. Žil naplno, 
konec byl smutnější. 

MG

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

Začínají prosakovat zprávy, že dojde 
k  odstoupení presidenta Antonína Novot-
ného, že zasedání konané v prosinci 
nebylo pro neshody ukončeno, ale pokra-
čovalo i v lednu 1968.

Jsou provedeny hrubé stavební práce, 
navážka zeminy, roury pro výstavbu nové 
benzinové stanice nad rybníkem Trubným.

 

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

+ DEN VETERÁNŮ

Na bechyňském náměstí se v pátek 
10. listopadu 2017 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 
válečných obětí také starosta města 
Bechyně Pavel Houdek, dále zástupci Klubu 
vojenských důchodců, Spolek letců nebo 
Spolek veteránů. Na klopách řady z nich 
nechyběla symbolika v podobě vlčího máku, 
který se stal nedílnou součástí tohoto 
významného dne.

ź Historie Dne válečných veteránů se 
váže k ukončení 1. 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 vzpo-
menuto v roce 2001.

ź Tento den je příležitostí veřejně si 
připomenout vlastence, kteří ve válečných 
apokalypsách, ohraničených léty 1914–1918 
a 1939–1945, nezištně a bez váhání nasa-
zovali životy za svobodu své vlasti a za 
obnovení státní suverenity.

Autor: kpt. Jana Sedláčková
Foto: nrtm. Marcela Alexa

Z historie

+ ROZVERNÉ KOLEDY

K vánoční atmosféře patří odedávna 
koledy. Staří Slované slovem koleda ale 
označovali jen slavnosti spojené se zimním 
slunovratem. Tak jak známe křesťanské 
koledy, vznikly podle legendy ve 13. století 
a poprvé je uvedl František z Assisi. Pů-
vodně měly koledy náboženský obsah, 
v minulém století se ale objevily koledy 
s rozvernými rýmovačkami.

Několik koled s neobvyklými texty bylo 
uváděno v prvé čtvrtině 20. století i z Be-
chyňska. Podařilo se je zachytit v časopise 
Český lid. Zde jsou:

Šel jsem na koledu, tu z rána k tomu, 
kuchařka mě hnala vidlicema z domu. Začnu 
dnes veselou koledu zpívat, obzvláště 
kuchařkám budu povídat: jaké jsou chrap-
lavé, břisklavé, šiplavé, chci vypravovat. 
Před domem upadla, hubu si roztloukla a jak 
se rozběhla, přes kámen upadla, vesel jsem 
tomu. Vzal se tu nějaký pes, čí to byl, nevím, 
popadl ji za sukni, to byl tanec smutný, až 
vám to povím: hodil s ní do louže, zamazal ji 
všecku; kuchařka volala, na děvečku. 
Děvečka běžela, přes kámen upadla, hup na 

kuchařku. Tak jsou se obě v té louži zmazaly, 
že si své šaty čtyry dni praly. Kady jsou 
chodily, překrásně voněly, až lidé plivali. Než 
nahoru přišly, kapoun jim útek zrovna z oh-
niště, a to byl zármutek. Husa se spálila, 
pečeně zaběhla, to byl užitek. Prasátko na 
rožni otvíralo hubu žízní a ocásek zdvihalo, 
snad bylo pyšný. Jest-li mně, panímámo, 
koledy nedáte, co já vám udělám, to uhlí-
dáte: Hrnce i rendlíky, malé i velké neuhlí-
dáte. Já vám je vyvedu za ouška z domu, 
misky poběhnou k tomu – chlapci i panenky 
na ten div velký – vesel se tomu.

Koleda, koleda dědku, vem na bábu 
štětku, vytřepej jí záda, ona bude ráda.

Koleda, koleda z okna ven, dej vám Pán 
Bůh dobrý den.

Panímáma zabila slepičku, nebylo v ní 
pupíčku, pantáta se rozlobil, dal panímámě 
šňupičku.

Za dveřma stojím, Boha se bojím, pes na 
mě vrčí, kapsa se krčí, ať mně tam panímá-
ma s pantátou krejcárek strčí.

A nakonec jedna Štědrovečerní pověra 
z blízkého Komárova:

Kdo o Štědrém večeru pije kořalku, toho 
prý v letě neštípou tipky a komáři.

Josef Štefl

+ O KOLEČKO VÍC? 

Obavy stranou, jsou liché. Tenhle samo-
hyb má koleček přesně tolik, kolik náleží. 
Pod názvem „Muzeum na kolečkách“ se totiž 
představují zájezdové pořady, připravené 
Husitským muzeem v Táboře. Navštěvují 
s nimi školy, domovy pro seniory, místa, kde 
o ně projeví zájem či kde nemohou navštívit 
muzeum přímo, osobně.

S komponovaným programem o životě 
Mistra Jana Husa zavítali 14. XI. 2017 
i k nám, do DpS. Představení bylo vytvořeno 
v roce 2015 u příležitosti reprezentativní vý-
stavy o Mistru Husovi.

V pořadu účinkují ředitel Husitského 
muzea pan Mgr. Jakub Smrčka a jeho 
kolegyně Kateřina Nimrichtrová. 

Scénické pásmo je komponováno z mlu-
veného slova, přibližujícího nejdůležitější 
momenty ze života Jana Husa, doplněné 
o obrázkovou prezentaci. Dojem byl umoc-
něn i stylizovanými kostýmy, v nichž oba 
účinkující vystupují. Závěrem byl promítnut 
animovaný film o Husově životě. Scénář pro 
Husitské muzeum napsal známý autor Jan 
Míka a namluvil oblíbený pražský herec Ivan 
Trojan.

Hojně přišedší publikum z řad obyvatel 
DpS pořad oslovil a zaujal, neboť zábavnou, 
poutavě přístupnou formou přibližuje důleži-
tou kapitolu českých dějin. Děkujeme proto 
vedení domova a zejména Mgr. Marušce 
Ondřichové za pozvání „pojízdného” 
Husitského muzea „s kolečky”.

Karel Klaška

+ PRINCIP SPOJENÝCH 
NÁDOB

Senior není člověk STARÝ, nýbrž pouze 
takový, který toho hodně pamatuje. V rámci 
projektu „Mezigeneračně“ úsměvně pravdi-
vé rčení ve skutek proměňují děti ze zdejší 
mateřské školy „Jahůdka“. Akci organizuje 
obecně prospěšná společnost Mezi námi. 
V našem DpS se letoškem završuje už třetí 
rok působnosti, věru sympaticky prospěš-
ného počinku. Skýtá totiž příležitost, kdy se 
mohou setkávat ti, mezi nimiž je věkový 
rozdíl sedmdesát i více let. Při pravidelných 
dostaveníčkách u seniorů v Domově si děti 
společně čtou, jindy malují či povídají o tra-
dičních lidových zvycích. Tedy vyžití úměrné 
věku a zdravotním dispozicím.

Na principu z fyziky známých spojených 
nádob dochází k mezigenerační výměně 
a vzájemnému ovlivňování. Děti předávají 
seniorům radost i chuť do života, nadšení 
a činorodost. Naopak oni nabytou moudrost, 
poučenou zkušeností prožitých roků.

Fakticky se tak naplňuje krédo akce – žít 
„mezigeneračně“. Nikoliv konfliktně v půt-
kách, svárech a hašteření, nýbrž v souznění 
– důstojně a ve vzájemné úctě. 

Na základě dosažených vynikajících vý-
sledků obdržel náš Domov certifikát oprav-
ňující užívat značku „Mezigeneračně“. Vy-
naložená práce a energie se tak zúročuje. 
Křehká květinka soužití generací rozkvétá…

Plným právem náleží tedy upřímné podě-
kování dětem z Jahůdky, jejich paním 
učitelkám i koordinátorkám – aktivistkám 
z našeho DpS.

Zpoza propasti více než sto roků jako 
kdyby se přes rameno ohlédl spisovatel pan 
Ladislav Klíma. Usmál se, pokynul rukou 
ušlechtilému činění a odtušil: „Stupeň úcty 
ke stáří udává stupeň mravnosti a pravé 
ceny člověka.“

Pozn. aut. – Příspěvek tématicky navazu-
je na text uveřejněný v listopadovém čísle. 
Tentokrát uchopen z pohledu řadového 
obyvatele DpS.

Karel Klaška

12 Městský zpravodaj Bechyně /PROSINEC 2017 



TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+ ŠACHOVÝ SPOLEK 
REALITY HORŇÁK 
BECHYNĚ

1. jihočeská divize

8. říjen 2017: 1. kolo
ŠS Reality Horňák Bechyně A – ČZ 
Strakonice B 6,5:1,5
Body: Jandl, Bernáth, Valtr, Houdek, Marek 
– 1; Brom, Mazu  r, Hrubant – 0,5

29. říjen 2017: 2. kolo
ŠK Český Krumlov – ŠS Reality Horňák 
Bechyně A 6,5:1,5
Body: Petrák, Brčák, Valtr – 0,5

12. listopad 2017: 3. kolo
ŠS Reality Horňák Bechyně A – QCC 
České Budějovice B 3:5
Body: Petrák – 1; Brom, Bernáth, Brčák, 
Alexa – 0,5

Áčko má problémy s účastí hráčů na 
zápasech a tomu odpovídají i výsledky. 
Zatím to vypadá na těžkou sezonu a boj o 
záchranu. Po třech kolech jsme 9. z 12. 
družstev.

2. jihočeská divize

14. říjen 2017: 1. kolo
Šachový spolek Reality Horňák Bechyně 
B – SK Sezimovo Ústí 2,5:5,5

Body: Man – 1; Bernáth, Marek, Alexa – 0,5
4. listopad 2017: 2. kolo
Šachový spolek Reality Horňák Bechyně 
B – ŠK Týn nad Vltavou 5:3
Body: Mazur, Alexa, malý Jan, Kukla – 1; 
Marek, Jírovec – 0,5
11. listopad: 3. kolo
Jiskra Třeboň – Šachový spolek Reality 
Horňák Bechyně B 3,5:4,5
Body: Alexa, Habeš, Hrubant – 1; Mazur, 
Kukla – 0,5

Béčko se zatím drží dobře a překvapující 
výhra ve třetím kole nám dává šanci dostat 
se v základní skupině do horní poloviny 
tabulky a vyhnout se bojím o záchranu. Ve 
skupině A nám zatím patří 2. místo.

3. jihočeská divize

7. říjen 2017: 1. kolo
Šachový spolek Reality Horňák Bechyně 
C – Spartak Počátky 0:5
12. listopad 2017: 2. kolo
Sokol Tábor D – Šachový spolek Reality 
Horňák Bechyně C 0,5:4,5
Body: Škopan – 0,5

Po delší době máme opět tři družstva 
a hlavním úkolem céčka je, aby si mohly 
zahrát i naše děti. Pro ně je tato soutěž dost 
těžká, ale nějak se začít musí. Výsledky 
nejsou na prvním místě.

Štefan Bernáth

+ SKK BECHYNĚ 
SBÍRAL TITULY 
MISTRŮ ČR

O víkendu 4.–5. listopadu 2017 se 
v Neratovicích uskutečnilo Mistrovství ČR 
Japonské asociace karate (JKA), jehož 
součástí bylo i 3. kolo České národní ligy 
družstev.

Oddíl Shotokan karate klub Bechyně měl 
na tomto národním šampionátu několik 
nadějných závodníků. Cesta na mistrovství 
ČR je formou kvalifikace na dvou národních 
pohárech a krajských přeborech. Bez dosta-
tečného počtu bodů za umístění na těchto 
soutěžích je cesta ke startu na republice pro 
bojovníky uzavřená. Dva nejnadějnější zá-
vodníky a účastníky světových šampionátů, 
bratry Hánovy, podporuje i Jihočeský kraj 
v jejich úsilí v rámci reprezentace ČR.

Celoroční úsilí a podpora partnerů na 
mistrovství ČR padla na úrodnou půdu. 
V  kategorii kumite starších dorostenců 
obsadil Martin Hána první místo a díky 
dvojitému startu i v juniorech upevnil své 
dominantní postavení v zápasové formě 
karate a získal zde také první místo. Ke 
dvěma titulům mistra ČR přidal Martin ještě 
4. místo v kata starších dorostenců a 5. mís-
to v kata juniorů.

Tomáš Hána startoval pouze v kata, na 
kterou se v tréninku zaměřuje. Jeho doved-
nosti ocenil panel rozhodčích v juniorech na 
4. místo, ale díky dvojímu startu předvedl 
své dovednosti i v kategorii starších doro-
stenců a zde zaslouženě celou skupinu 
vyhrál. Stal se dalším mistrem ČR v barvách 
oddílu SKK Bechyně.

Oba bratry ještě čekal start v týmové 
soutěži kata, kde trojčlenné týmy předvádí 
synchronizované techniky kata s důrazem 
na nasazení a preciznost technik. Součástí 

týmu je František Procházka, který s Marti-
nem a Tomášem Hánou cvičí již několik let. 
Tým SKK Bechyně v juniorech skončil na 
druhém místě s titulem vicemistři ČR a ve 
starších dorostencích nenašel tým konku-
renci a získal první místo a titul mistři ČR.

I další zástupci bechyňského oddílu se 
rvali jako tygři o svá umístění v celorepu-
blikové konkurenci.

Adam Proksch se ve starších žácích 
umístil 5. v kata a 9. v kumite, Matěj Bína byl 
v mladších dorostencích 7. v kumite a Tereza 
Matějková v mladších dorostenkách 8. v ka-
ta. Jde o velmi dobré výsledky dosažené pod 
dlouholetým cvičením vedoucího oddílu 
Petra Cibulky a jeho obětavé práce s mlá-
deží.

Poslední disciplínou šampionátu bylo 
zakončení třetího kola národní ligy týmů, kde 
smíšená pětičlenná družstva soutěží v kata 
i kumite a získané body tří kol se navzájem 
sčítají.

Tým SKK Bechyně posílený závodnicemi 
z SKK Český Krumlov a Tsunami Prachatice 
ve složení Martin Hána, Tomáš Hána, Matěj 
Bína, Natálie Hůrková, Markéta Kubalová 
a Andrea Hiklová vybojoval v dorostu krásné 
druhé místo.

Michal Polanecký

+ ZAJÍMAVÉ SETKÁNÍ

Dovoluji se s Vámi, milí spoluobčané, 
podělit o pěkný zážitek z konce října.

Takto jednou večer zase přetahuji v kan-
celáři a asi krátce před 18. hodinou se 
otevřely dveře a nesměle vešla dvojice lidí.

Pozdrav byl česky, ale bylo z něj poznat, 
že se jedná o cizince, což mi hned následně 
potvrdila otázka, jestli mluvím anglicky.

Na jejich rtech se rozzářil úsměv, když 
zjistili, že se zde normálně domluví.

Ještě více jim bylo milé, když jméno 
Neužil, které užívali, je opravdu obvyklé 
v našem městě a okolí. Sháněli svého 
předka. Pravda, na počátku vyslovení tohoto 
jména Američanem jméno znělo všelijak, 
jenom ne Neužil, tak jsem si to raději nechala 
napsat. Ještě jsem jim vysvětlila, co že 
znamená jejich jméno a přitakávali, že to ví. 
Mé: „Tak vítejte doma” pánovi vehnalo slzy 
do očí, týkalo se to hlavně jeho rodiny.

Začal mi o svém předkovi vyprávět 
a zřejmě jsem jim úplně vyrazila dech, když 
jsem po chvíli převzala vyprávění a dokon-
čila ten příběh. I mně totiž po chvilce začalo 
docházet, o kom významném se bavíme, 
a nikdy jsem ani nepomyslela, že budu mít 
tuto ohromnou čest, stál přede mnou novi-
nář, universitní profesor pan Neužil – poto-
mek samotného opata Prokopa Neužila, 
narozeného na Dolním Plechamru v domě 
446, vážení.

Už tu své předky hledalo spoustu lidí, 
není to nic neobvyklého, ale toto bylo velké 
sousto i pro mě.

Byli úplně ohromeni, že o něm vím víc, 
než oni. Jak by ne, vždyť o něm mluvím mini-
málně 3krát měsíčně 10 let při našich výle-
tech. Snad jsem je tím vzýváním této osoby 
do Bechyně přivolala.

„Dokonce Vám mohu ukázat, ve kterém 
domě se narodil,“ slíbila jsem jim. 

Druhý den s námi navštívili zámek a také 
jsme vyrazili na procházku, udělala jsem si 
pro ně volno a doprovodila je na místo.

Nevýslovné štěstí z nich sálalo, když 
jsme se ocitli přímo před domem, pejsek 
současného majitele ho zodpovědně bránil, 
takže reliéf na domě jsme si blížeji pro-
hlédnout a přečíst nemohli. Tak jsem jim 
alespoň řekla, že ho vytvořil další významný 
člověk z Bechyně, pan profesor Bohumil 
Dobiáš starší. Dům si různě fotili i jeho okolí a 
došlo i na společné foto před domem. Jedno 
mi poslali mailem, tak jak já toto sděluji Vám, 
tak nyní asi pán píše celé své rodině a všem 
u nich, jak snadno tento dům našel. Jak 
jinak, je to novinář.

Příspěvek zaslala paní Ilona Davey ze 
soukromého informačního centra v Bechyni.
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VÁCLAVŮV 
TURNAJ
V PETANQUE

Na počest všech Václavů uspořádali 
příznivci zdravého pohybu a  zvláště hry 
pétanque turnaj dvoučlenných družstev v té-
to hře.

Putovní pohár si vybojovali a první cenu – 
vstupenku na silvestrovské divadelní před-
stavení v Českých Budějovicích získali: paní 
Ludmila Bílková a pan Josef Bučinský. 
Druhé místo: student SUPŠ Jiří Bílek a žák 
Základní školy Bechyně Michal Růžička, 
třetí místo: za Klub vojenských důchodců 
paní Miluška Karasová, paní Ludmila Dobe-
šová, náhradnice paní Mária Tonderová. 
Čtvrté místo: žákyně Základní školy Bechy-
ně Emílie Bílková, Denisa Lepková, náhrad-
nice Aneta Štojdlová 

Na závěr mohu jenom pozdravit : 
Petanque napříč generacemi. Nevadí ani 
zdravotní postižení, prostě pétanque může 
hrát každý.

Za PETANQUE klub Bechyně
Josef Bučinský

Pro zájemce o tuto zábavnou hru: Scházíme se v pátek a v neděli od 14.00 hodin 
za příznivého počasí na bechyňském sportovním stadionu.



 

www.persaltus.cz  

+420  605  512 451   

 
NEJLEVNĚJŠÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ 
Neš�pané palivové dřevo  v délkách 2 m

 (cena bez 15 % DPH):
jehličnaté palivové dřevo  

650 Kč/prm  
listnaté palivové dřevo bříza   

 
750 Kč/prm  

listnaté palivové dřevo dub     800 Kč/prm   

borovice, smrk

listnaté palivové dřevo měkké 550 Kč/prm

TĚŽBA A VÝKUP DŘEVNÍ HMOTY

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

Ceny viz. webové stránky

             
KOUPÍM 
motocykl Simson 
3000 Kč
736 741 967

Bechyni

agenturní kancelár Bechyne
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SE VČELAŘEM 
DOMA

Pokud máte doma včelaře tak jako já, 
máte jistě voňavý a napínavý život. Velkou 
část roku stráví včelař mimo domov. Kochá 
se na včelnici, dobrovolně si nechává 
bodnout žihadla, když se začnou rojit včely, 
i po stromech leze. Co na tom ti včelaři mají? 
A to ještě včelí produkty považují za téměř 
nepodstatné! Miluji včelí produkty. Adventní 
doba teď přímo svádí k zadělání medových 
perníčků nebo k vytvoření krásné voňavé 
svíčky ze včelího vosku. Včelařova žena se 
má, den si provoní čerstvě upečenými 
medovými perníčky, romantický večer stráví 
za svitu svíček a medová masáž je pak už 
jen příjemnou tečkou za sychravým dnem.

Doporučuji tedy začít 
těmi perníčky:

ź 300 g žitné mouky 
+ na podsypání

ź 100 g moučkového 
cukru

ź 140 g tekutého medu
ź 1–2 vejce (podle velikosti)
ź 1 lžíce perníkového koření nebo 

tlučeného anýzu, hřebíčku, 
skořice

ź špetka nastrouhané kůry 
z biocitronu a biopomeranče

ź 1/2 lžičky jedlé sody nebo 1 sáček 
kypřicího prášku do perníku

ź 1 prošlehané vejce na potření perníčků

V míse smíchejte prosátou mouku se 
sodou nebo kypřicím práškem a zbylými 
přísadami a vypracujte tužší těsto. To pak 

ještě důkladně propracujte na vále, aby bylo 
hladké a vláčné. Zabalte do fólie a nechte 

nejméně hodinu nebo i přes noc 
odležet.

Předehřejte troubu na 180 °C 
a  plech vyložte papírem na pečení. 

Těsto vyválejte na plát asi 
0,5 cm silný a vykrajovátky vypi-
chujte různé tvary. Perníky dejte 
na plech, potřete je vejcem 
a pečte 8–10 minut dozlatova. 

Zdroj: www.apetitonline.cz

Krásný a voňavý adventní čas!

Včelařova žena

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Tel: 604 718 306


