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ÚNOR 2018

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+ Životní jubilea 
únor 2018

 93 let Bohuslavová Milada
 90 let Strážnická Jarmila
 87 let Černoch Josef
 86 let Bakule Rudolf
 84 let Chudá Růžena
  Matušková Vlasta
  Švorcová Ernestína
 83 let Nebesař Antonín
 82 let Semrádová Jiřina 
 81 let Menšová Růžena
  Bína František
 80 let Barták Zdeněk
 79 let Churanová Růžena
 75 let Novotná Božena
  Voborský Milan

+ GRATULACE 
K VÝROČÍ ZLATÉ 
SVATBY

Dne 10. 2. 2018 oslaví manželé Jarmila 
a Václav Antochovi vzácné 50. výročí 
uzavření sňatku v Bechyni.

+ZASTUPITELSTVO 
SCHVÁLILO 

ROZPOČET MĚSTA 
BECHYNĚ PRO ROK 2018:

Zastupitelstvem města Bechyně byl dne 
20. 12. 2017 schválen rozpočet města Be-
chyně na rok 2018, usnesení č.70/08-17 Z. 
Celý materiál k rozpočtu města je zveřejněn 
na webu města (www.mestobechyne.cz). 

Rozpočet na rok 2018 je schodkový 
s tím, že:
celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši

167.247.400,27 Kč, 
celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši

195.166.539,77 Kč, 
financování je rozpočtováno ve výši

27.919.139,50 Kč. 
Příjmy

Výdaje

Financování

Výčet plánovaných investičních 
výdajů pro rok 2018

 500.000 Kč  územní plán 

 10.608.000 Kč  rekonstr. ulice Za Trubným 
  – komunikace
 5.250.000 Kč  rekonstr. ulice Za Trubným 

 – chodníky a parkovací plochy
 2.450.000 Kč  rekonstr. ulice Za Trubným
  – vodovod
 2.350.000 Kč  rekonstr. ulice Za Trubným 
  – kanalizace
 720.000 Kč  rekonstr. ulice Za Trubným 
  – veřejné osvětlení
 225.000 Kč  projektová dokumentace – 

parkoviště sídl. Obránců míru 
 2.727.000 Kč  chodník v Písecké ulici od 

domova mládeže k bývalému Kerasu
 280.000 Kč  veřejné osvětlení v Písecké 
ulici od domova mládeže k bývalému Kerasu
 13.400 Kč  projektová dokumentace,
  správní poplatek 
  – dostavba vodovodu
  v Senožatech

 2.700.000 Kč  kanalizační stoka Parkány

Třída 1 Daňové příjmy 89.865.000

Třída 2 Nedaňové příjmy 40.288.317

Třída 3 Kapitálové příjmy 2.000.000

Třída 4 Přijaté transfery 35.094.083,27

Celkem 167.247.400,27

Třída 5 Běžné výdaje 110.996.772

Třída 6 Kapitálové výdaje 84.169.767,77

Celkem 195.166.539,77 (Pokračování na str. 2)

Výsledky 2. kola volby prezidenta republiky

+ GRATULUJEME KE
100. NAROZENINÁM

Bechyňská rodačka paní Anežka Zíková 
oslavila 19. 1. 2018 své krásné sté 
narozeniny. Obdiv k životní vitalitě, zájmu 
o veškeré dění přijímaném s pozitivním 
nadhledem přišel oslavenkyni vyjádřit také 
starosta Bechyně Ing. Pavel Houdek a zás-
tupci České správy sociálního zabezpečení. 
Díky rodině paní Zíkové mohli všichni 
zúčastnění prožít odpoledne v Zářečí v přá-
telské atmosféře družného hovoru. Vždyť od 
roku 1918 se událo v životě paní Zíkové, ale 
i  v  našem městě, tolik významných okam-
žiků. 

8115 Změna stavu 

krátkodobých prost. na 

bankovních účtech

Třída 8 Financování 

celkem 

27.919.139,50

27.919.139,50

Ing. Miloš Zeman  51,36 % 53,28

prof. Ing. Jiří Drahoš DrSc., dr. h. c.  48,63 % 46,71

Volební účast 66,6 % 69,31

ČR Bechyně



+ CO PŘINESLA NOVELA 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 
OD LEDNA 2018?

Od začátku roku 2018 nabyla účinnosti 
velká novela, kterou se změnil zákon 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a došlo i ke změně 
dalších 44 souvisejících zákonů.

Smyslem je zejména zjednodušení 
a ulehčení povolování staveb i procesu jejich 
vlastní realizace.

Obecné stavební úřady (tedy i stavební 
úřad Bechyně), nově vykonávají působnost 
u staveb na dráze, včetně zařízení na 
dráze, naopak ztrácí působnost u ropovodů 
a produktovodů. 

U nově pojatého společného řízení 
obecný stavební úřad ztrácí působnost 
k územnímu řízení o umístění stavby. Pokud 
se pro stavbu územní rozhodnutí nevydává, 
orgán územního plánování (MěÚ Tábor – 
odbor rozvoje, oddělení územního pláno-
vání) vydává závazné stanovisko podle 
§ 96b stavebního zákona, kde určí, zda je 
záměr přípustný z hlediska souladu s PÚR 
(politikou územního rozvoje) a ÚPD (územ-
ně plánovací dokumentací) a z hlediska 
uplatňování cílů a úkolů územního pláno-
vání, či nikoliv.

Soulad s ÚPD nebude již posuzovat 
stavební úřad, pouze u záměrů dle § 103 
stavebního zákona, pokud je záměr realizo-
ván v zastavěném území nebo zastavitelné 
ploše. Soulad s PÚR, ÚPD a s cíli a úkoly 
územního plánování posuzuje orgán územ-
ního plánování a vydává závazné stanovis-
ko, kterým je obecný stavební úřad vázán. 

Dochází nově k využití společného 
řízení, které lze vést u všech obecných sta-
veb a většiny speciálních staveb. Předmě-
tem společného řízení je územní řízení 
a stavební řízení, případně řízení o povolení 
kácení dřevin nebo řízení o povolení připo-
jení pozemní komunikace nebo výjimky 
z druhové ochrany. Příslušným k vedení 
společného řízení je stavební úřad příslušný 
k povolení provádění stavby, ostatní staveb-
ní úřady namísto vedení samostatného říze-
ní a vydání samostatného povolení vydávají 
závazná stanoviska jako dotčené orgány. 
U souboru staveb se příslušnost k vydání 
společného povolení řídí příslušností k po-
volení stavby hlavní souboru staveb. 

Je třeba zdůraznit, že stavební zákon i po 
účinnosti této novely zachovává do bu-
doucna možnost samostatného územ-
ního i stavebního řízení tak, jak fungují 
dnes. Využití společného řízení je na volbě 
investora.

Nově dochází také k situaci, kdy k žádosti 
o vydání společného povolení nebo k žá-
dosti o vydání územního rozhodnutí a k žá-
dosti o stavební povolení není připojena 
dokumentace nebo není zpracována 
projektantem, stavební úřad takovou 
žádost neprojednává a řízení zastaví.

Změny na úseku územního rozhodování 
– nově umístění nevyžaduje oplocení do 
výšky 2 m, které nehraničí s veřejně 
přístupnými pozemními komunikacemi nebo 
s veřejným prostranstvím a které se nachází 
v zastavěném území nebo v zastavitelné 
ploše. Dále nově nevyžadují umístění 
prodejní stánky, konstrukce a zařízení 
pro slavnostní výzdobu a osvětlení 
budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po 
sobě jdoucích dnů. Je zavedena povinnost 
zpracování dokumentace pro provádění 
stavby vždy u stavebních záměrů podle 
§ 103 odst. 1 písm. e) bod 4 až 8 stavebního 
zákona.

Změny na úseku stavebního řádu – nově 
povolení ani ohlášení nevyžaduje bazén 
nebo skleník včetně souvisejícího tech-
nického zařízení na zastavěném stavebním 
pozemku rodinného domu nebo stavby pro 
rodinnou rekreaci. Pozor, stále platí umístění 
v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od 
hranice pozemku. Ohlášení stavebnímu 
úřadu postačí u stavby pro bydlení a pro 
rodinnou rekreaci s 1PP do hloubky 3 m 
a nejvýše s 2 NP a podkrovím. Dále postačí 
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ohlášení u stavby do 70 m  celkové 
zastavěné plochy a do 5 m výšky s 1 NP 
podsklepené nejvýše do hloubky 3 m.

Závěrem lze ještě uvést, že stavbu rodin-
ného domu lze provádět svépomocí a v pří-
padě změny dokončené stavby v bytovém 
spoluvlastnictví bude k žádosti vlastníka 
jednotky dostačovat souhlas společenství 
vlastníků jednotek jako celku, nikoli souhlas 
jednotlivých vlastníků ostatních bytových 
jednotek.

odbor VaŽP

+ ORGANIZAČNÍ ZMĚNY 
NA MĚSTSKÉM 
ÚŘADĚ

Od dne 1. ledna 2018 byla převedena 
agenda vztahující se k nájemnímu bydlení 
ze společnosti Bytenes Bechyně spol. s r. o. 
přímo na Město Bechyni. Administrativu 
týkající se nájemního bydlení zajišťují 
Bc.  Alena Schánilová a Libuše Tupá. Obě 
dvě pracovnice jsou zařazeny na odbor 
vnitřních a sociálních věcí Městského úřadu 
v Bechyni. Technické záležitosti týkající se 
nájemních bytů zajišťuje Petr Chaloupek, 
který byl zařazen na investiční odbor Měst-
ského úřadu v Bechyni. Všichni pracovníci 
mají kanceláře umístěny v I. patře hlavní 
budovy Městského úřadu v Bechyni. 

34.102.595,77 Kč  intenzifikace čistírny 
  odpadních vod a dostavba 
  kanalizace v Bechyni 
 303.000 Kč  projektová dokumentace 
  – rekonstrukce vodovodu 
  a kanalizace v Libušině ulici
 150.000 Kč  Hvožďany 

– dokončení veřejného osvětlení
 5.800.000 Kč  teplovod a OPS na sídlišti
  Obránců míru
 6.000.000 Kč  předávací stanice

 v jednotlivých bytových domech
 138.303 Kč  systém odděleného sběru 
  Bechyně 
  – technické vybavení
 1.384.244 Kč  Sběrný dvůr Bechyně 
  – technické vybavení
 34.000 Kč  JSDH Bechyně 
  – naviják na cisternu
 8.134.225 Kč  velkokapacitní cisterna pro
  JSDH Bechyně

 100.000 Kč  inform. technika pro veřejnost 

 200.000 Kč  přenosný audio video aparát 
  pro Kulturní středisko města
  Bechyně

Kapitál. výdaje celkem 84.169.767,77 Kč.

Třída 8 Financování je pro rok 2018 
rozpočtována takto: 27.919.139,50 Kč.
Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2018 je 
schodkový, třída 8 Financování zabezpe-
čuje následné vyrovnání rozpočtu na rok 
2018.

Položka 8115 změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech kromě 
účtů státních finančních aktiv, které tvoří 
kapitolu OSFA je rozpočtována ve výši 

(Pokračování ze str.1)
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Bc. Alena Schánilová 
kontakt 381 477 022, 
schanilova@mestobechyne.cz 
Libuše Tupá 
kontakt 381 477 026, 
tupa@mestobechyne.cz

Hlavní činnosti: uzavírání nájemních 
smluv včetně jejich změn a doplňků, platby 
nájemného, evidence dlužníků, vymáhání 
pohledávek, evidence osob užívajících byt, 
zastupování města na shromáždění spo-
lečenství vlastníků jednotek, evidence 
žádostí o přidělení městského bytu do 
nájmu, prohlídky bytů nabízených k pro-
nájmu, služby spojené s užíváním bytů.

Petr Chaloupek
kontakt 381 477 031, 
chaloupek@mestobechyne.cz

Hlavní činnosti: evidence a zajišťování 
oprav v nájemních bytech a nebytových 
prostorech, investiční akce týkající se 
nájemního bydlení. 

Pana Petra Chaloupka můžete kon-
taktovat též na čísle mobilního telefonu 
607  085 486. Ve dnech pracovního klidu 
a pracovního volna lze na toto telefonní číslo 
hlásit jen havárie.

V případě havárie na elektroinstalaci se 
můžete dále obrátit na firmu:
ELEXPRES-ELEKTROSERVIS s.r.o. 
na tel. 736 608 942, 736 609 028.

V případě havárie na vodoinstalaci se 
můžete obrátit na pana Zdeňka Trešla na 
tel. 775 683 004, 775 603 005.

V případě havárie na rozvodu plynu se 
můžete dále obrátit na havarijní linku spol. 
E.On tel. 1239, případně na pana Málka tel. 
602 472 925 nebo pana Smrže 605 295 398.

27.919.139,50 Kč, jedná se o finanční 
prostředky na krátkodobých bankovních 
účtech, které budou použity v roce 2018. 
Z toho zapojené finanční prostředky na 
krátkodobých základních běžných bankov-
ních účtech města Bechyně jsou rozpoč-
továny ve výši 28.739.139,50 Kč.
Zapojené finanční prostředky bankovního 
účtu sociálního fondu jsou rozpočtovány ve 
výši 60.000 Kč.
Finanční prostředky na bankovním účtu 
fondu obnovy vodohospodářského majetku 
soustavy Bechyňsko jsou rozpočtovány ve 
výši -880.000 Kč, tzn. že finance budou 
převedeny do následujícího období.

Město Bechyně není pro rok 2018 zatíže-
no úvěrem ani půjčkou.

Ing. Radka Bosáková



✂

Přihláška na Vítání občánků města Bechyně

Dávám tímto souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů městu Bechyni, Městskému úřadu v Bechyni a Sboru pro 
občanské záležitosti v Bechyni v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účely přípravy a organizace slavnostního obřadu Vítání občánků města Bechyně. Tento souhlas dávám na dobu 
neurčitou s tím, že jej mohu kdykoliv odvolat.
V případě účasti na Vítání občánků města Bechyně souhlasím se zápisem jména, příjmení a data narození dítěte v Pamětní knize 
města Bechyně a se zveřejněním jména a příjmení dítěte v Bechyňském městském zpravodaji.

konané dne                                                 v obřadní síni města Bechyně

příjmení a jméno dítěte

datum narození

příjmení a jméno jednoho z rodičů  

bydliště

kontaktní e-mail nebo telefon 

+ INFORMACE PRO 
RODIČE O SLAVNOST-
NÍM VÍTÁNÍ NOVÝCH 
OBČÁNKŮ DO ŽIVOTA

Město Bechyně pořádá vítání nových 
občánků města do života. Přivítání je určeno 
pro děti, které mají trvalý pobyt na území 
obce Bechyně. V případě zájmu o pozvání 
na tuto malou slavnostní akci je potřeba, aby 
rodiče zaslali Městskému úřadu v Bechyni 
vyplněnou přihlášku.

Účast rodičů s dětmi na slavnostním 
vítání občánků, které se bude konat ve 
čtvrtek 1. 3. 2018 od 14.00 hodin, je 
podmíněna podáním přihlášky na Vítání 
občánků města Bechyně na připojeném 
tiskopisu. Tento konkrétní slavnostní akt je 
určen zejména pro děti narozené od září 
2017 do ledna 2018. Tiskopis také naleznete 
na www.mestobechyne.cz.

Vyplněnou přihlášku na tradiční slav-
nostní uvítání nových občánků lze podat 
osobně či písemně na Městském úřadě 
v Bechyni, nám. T. G.Masaryka 2, 391 65 
Bechyně, nebo zaslat na e-mailovou adresu 
eo@mestobechyne.cz (zpráva by musela 
být opatřena uznávaným elektronickým 
podpisem), případně zaslat jako datovou 
zprávu prostřednictvím datové schránky. 
Přihlášeným zájemcům následně zašleme 
písemnou pozvánku na tuto akci. Bližší 
informace můžete získat na Městském úřa-
dě v Bechyni, oddělení matriky a evidence 
obyvatel, osobně nebo telefonicky na čísle 
381 477 028 a 381 477 029.

+MÁTE PSA? PAK ZA 
NĚJ MUSÍTE NEJEN 
PLATIT, ALE I PO NĚM 
UKLÍZET!

Psi zasahují do naší každodennosti 
nečekaně často. Na chodnících se objevují 
nepříjemné pasti. Kolikrát nám již vstoupily 
do cesty při ranním spěchu či odpolední 
procházce. Ta setkání bývají náhlá a ne-
příjemná. Psi se ale nepolepší. Těžko jim to 
však mít za zlé. Na vině jsou jejich páni. Jaký 
pán, takový pes. A právě zde je zakopán pes. 
I v pouhém uklízení psích exkrementů 
zrcadlí se pojmy jako zodpovědnost, 
slušnost, morálka. Záleží na každém 
z „pejskařů“, jak se s mravním zákonem 
vypořádá. Do určité míry to vypovídá 
o morálce některých jedinců, kteří nejsou 
schopni udělat ani nezbytné málo pro 
udržení čistoty veřejných prostranství 
a uklidit po svém psovi. Znečištění psími 
exkrementy je ve městě patrné nejvíc v době 
oblevy. Člověka až zaráží, proč lidé, kteří 
jdou ven na procházku se svým mazlíčkem, 
neuklidí jeho výměšek. Věřím, že se tento 
jejich přístup do budoucnosti změní a my se 
budeme moci v klidu procházet parky bez 
toho, abychom museli každých dvacet kroků 
kontrolovat naše podrážky u bot. Lidé se 
mění podle toho, jak se mění společnost. 
Pokud se všichni budeme chovat zodpo-
vědně a budeme více tolerantní a ohleduplní 
ke svému okolí, tyto nepříjemnosti zkrátka 
vymizí z našeho života. Časem pak bude 
úklid exkrementů po našem mazlíčkovi tak 
přirozenou věcí, jako je pro nás spláchnutí 
na toaletě.

V Bechyni v místních částech je celkem 
evidováno přes 500 psů.

Po Bechyni byly rozmístěny držáky na 
mikrotenové sáčky na psí exkrementy. 
Sáčky doplňují Služby města Bechyně. 
Jestliže ve vašem okolí takový držák na 
sáčky postrádáte, můžete město upozornit 
a po vyhodnocení situace je možno držáky 
na sáčky ještě dokoupit a do takových míst 
nainstalovat. Věřím, že každý má doma 
dostatek mikrotenových sáčků od pečiva, 
zeleniny apod., a tak může po svém psu 
uklízet, přestože nemá u svého domu držák 
na sáčky pro psí exkrementy.

Všem majitelům psů děkujeme za 
zodpovědnější přístup k úklidu po svých 
čtyřnohých miláčcích.

LB

Váš pes vzkazuje: Sám po sobě 
neuklidím, psí bobky patří do koše!!!
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MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

VÁLKA, TĚŽKÝ 
MRAK ULEHL NA 
CELÝ NÁŠ ŽIVOT

Skutečně na celý náš život. 
Samozřejmě nejvíc byly ohroženy životy 
vojáků na frontě, ale i na civilní obyvatelstvo 
dolehla válka. Hlavně šlo o zajištění životně 
důležitých potřeb. Rakousko i Německo se 
domnívaly, že válka nebude trvat tak dlouho 
a rozhodně po stránce zásob nebyly na 
dlouhodobý konflikt připraveny. Mohli 
bychom si myslet, že obyvatelé malých 
měst, jako je např. Bechyně měli k získávání 
základních potravin lehčí přístup. Ale i v malé 
Bechyni, obklopené vesnicemi během 
dlouhotrvající války, těžko sháněli lidé, 
zvláště ti, kteří měli hluboko do kapsy, 
mouku, máslo, brambory, cukr, sůl, uhlí, 
petrolej na svícení. Ti z nás, kteří  si pamatují 
2. světovou válku, ví, že když i v mírové době 
hrozil válečný konflikt, bylo dobře udělat si 
zásobu takového zboží, které se nekazí – 
cukr, sůl, mýdlo.

I obchodníci měli problém získat cukr, sůl, 
mýdlo, uhlí. O tom, jak obchodníci po-
stupovali, aby měli co prodávat, svědčí 
zápisy v knize „Společenství obchodníků“ 
neboli „Obchodního grémia“. To sdružovalo 
obchodníky, ve městě mělo volený výbor, ten 
zastupoval své členy při jednání s úřady. Ve 
válečné době byl předsedou grémia po 
Emanuelu Kohnovi Eduard Wagner. Při 
listování v knize „zápisů“ zjišťujeme, čím se 
grémium zbývalo. Před válečnými roky to 
bylo často neplacení členských příspěvků, 
problémy s podomními obchodníky, ote-
vírací dobou apod. Už začátek války (od 
28. 7. 1914) výrazně změnil obsah jednání 
a  činnost „obchodního grémia“. I když v roce 
1914 panoval ve společnosti optimistický 
názor na válku – „na podzim jsme doma“, 
snažilo se obyvatelstvo udělat si zásoby 
hlavně potravin, u kterých rychle začaly 
stoupat ceny, ale obchodníkům ubývaly 
zásoby. Už 23. 8. 1914 žádá Městský úřad 
v Bechyni o zavedení pevné maximální ceny 
potravin. C. k. hejtmanství v Milevsku 
maximální ceník nedovolilo, přesto ho 
grémium zavedlo. Ceník platil od jeho 
prvního vydání 11. 10. 1914, několikrát se 
měnil a zrušen byl nařízením c. k. Okresního 
hejtmanství v Milevsku 21. 3. 1915. Když byl 
zaveden přídělový systém potravin, muselo 
se grémium zabývat zajištěním dodavatelů 
různých produktů, ohledně toho se jednalo 
s c. k. hejtmanstvím v Milevsku. Začaly 
problémy se zásobováním uhlí, ale také kde 
získat máslo, mlékařské výrobky, mouku, 
cukr, sůl. 

Čím déle válka trvala, tím se zvyšovaly 
ceny potravin, to přinášelo řadu problémů se 
zásobováním kuchyně obyvatel. Zhoršovala 
se možnost získávat potraviny od sedláků 
z okolí. Stát musel především zajistit 
zásobování jídlem vojáky. To se mu ale moc 
nedařilo. Armádní rekvizice znamenaly 
zabavení obilí, brambor, dobytka, ale i sena 
pro potřeby vojska. Sedlákům zůstávalo jen 
málo obilí – příděl pro vlastní potřebu a na 
setí. Během války se také snižovaly výnosy, 
hlavně pro nedostatek pracovních sil v ze-
mědělství. Celá řada císařských nařízení se 
týkala soupisu zásob zemědělských produk-
tů, osevních ploch, zákazu volného obchodu 
s potravinami a mezi jinými i zákazem mletí 

bez tzv. „mletého výkazu“. Rolníci i mlynáři 
se tomu bránili všemožnými způsoby. Mlelo 
se obilí „na černo“. Trestáni byli všichni, 
mlynář i ten, kdo si přinesl obilí semlít, 
nejčastěji vězením, peněžitou pokutou a 
samozřejmě zabavením obilí a mouky pro 
erár.

Ve městě se stoupajícím cenám bránili 
různými způsoby. Bylo jasné, že stát 
nemůže nechat růst ceny do nekonečna. 
Jeden ze způsobů bylo nařízení c.k. hejt-
manství, že každý obchodník s životními 
potřebami musel mít vyvěšený ceník, ceny 
potravin musely být vyznačeny i z venku. 
Protože obchodní grémium nesmělo vydat 
žádný maximální ani normální ceník, bylo 
usneseno stanovit jednotný dobrovolný 
ceník potravin a stanoveno, že výdělek má 
být 5–10 % z ceny podle druhu a potřeby 
potravin. 

Grémium se muselo starat o to, aby jeho 
členové měli co prodávat, ale také o to, aby 
obyvatelstvo bylo schopné zboží zaplatit. 
Vždycky se najdou takoví, co se chtějí na 
problémech druhých přiživit. „Černý trh“ 
kvetl naplno. Do Bechyně na podzim r. 1914 
přišli polští uprchlíci z Haliče, ukázalo se, že 
zámožnější z nich kupovali vejce, máslo a 
jiné potraviny na vesnicích a vyváželi je do 
velkých měst. To vedlo k tomu, že v Bechyni 
byly tyto produkty zdražovány a byla o ně 
nouze. I tady muselo grémium zakročit, aby 
ochránilo jak obchodníky, tak obyčejné lidi. 

Další úkoly, které před grémiem stály, 
byly zajištění soli a cukru pro místní obchod-
níky. Sůl např. na jaře 1915 zajišťovali 
prostřednictvím ředitelství c.k. státních drah 
ze Solné komory. Cukr pomohl zajistit 
bechyňský rodák dr. Nesý, ten grémiu 
nabídl, že Pozemková banka v Praze může 
pro Bechyni poslat jeden vagon cukru – část 
kostky, část krystal v ceně okolo 90h/kg. 
Grémium využilo nabídky dr. Nesýho 
a rozhodlo, že cukr budou prodávat všichni 
za stejnou cenu, která byla stanovena na 
radnici. Do Bechyně bylo dovezeno 
½ vagonu cukru v 60 pytlích o váze 5040 kg 
za 4800,60 K. Cukr byl rozdělen mezi 
jednotlivými obchodníky, každý z nich ho 
hotově zaplatil hned při jeho odebírání. Byl 
přijat návrh p. Gotlieba, že se cukr nesmí 
prodávat dráze než za 1K/kg (náklady na 

1 kg bylo 96 hal). V roce 1916 se grémiu 
podařilo zajistit přes Živnostenskou banku 
35 q cukru a vagon soli. Obyvatelé Bechyně 
přece jenom byli částečně v některých 
potravinách samozásobitelé. Přes veškeré 
snahy se nedařilo grémiu zajistit dostatek 
základních životních potřeb a tím pádem 
stoupání jejich cen.

V roce 1918 se Rakousko-Uhersko 
dostalo do bezvýchodné situace, jeho 
porážka byla neodvratná. V této době, kdy 
výnosy zemědělských produktů byly 40 % 
předválečných výsledků, se zásobování 
potravinami zcela hroutilo, výživa byla 
zajištěna vždy jen na několik dní dopředu 
a vzdálenější budoucnost byla nejistá. Tolik 
o zásobování potravinami v Bechyni.

 
za Spolek rodáků a přátel Bechyně 

Jiřina Trčková

JEŠTĚ K ŽIVOTU 
V REGIONU ZA 
PRVNÍ SVĚTOVÉ 
VÁLKY

Navazujíc na článek paní Jiřiny Trčkové 
pokusím se krátce doplnit obrázek života 
v našem regionu v tomto období. Na začátek 
připomínám, že každý z nás dnes již může 
nahlížet do digitalizovaných dokumentů, 
které připravil Státní archiv Třeboň na 
stránkách digi.ceskearchivy.cz. Jako zdroj 
k poznání poměrů za války zde dobře slouží 
Pamětní kniha města Bechyně z let 
1892–1927. 

Jak bylo připomenuto, válka začala 
28. 7. 1918, měsíc po atentátu na arcivévo-
du Františka Ferdinanda d´Este v Sarajevu. 
Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, 
do měsíce vstoupila do konfliktu většina 
zemí Evropy. Autor kroniky připomíná, že 
předválečná léta znamenala poměrnou 
prosperitu a spokojenost ve smyslu hospo-
dářství. Mimo jiné se zlepšily poměry v ze-
mědělství, a to díky nejnovějším objevům 
technickým či v oborech jako je chemie 
(lepší hnojiva) apod. Také se zlepšila 
hygiena a poměry v obydlích. Lidé dokázali 
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i nějaké prostředky ušetřit. Válečná doba 
tento stav prudce změnila. Z naší země se 
stala zásobárna fronty, a to v mnoha 
ohledech. Zmíněné rekvizice ubíjely hlavně 
zemědělce. Týkalo se to především odvodů 
obilí, sena, zvířat pro maso i čehokoli 
dalšího, co je schopen kdo vypěstovat. 
Fronta si žádala více a více a lidé byli 
odkázáni na přírodu (úrodu). Ta často 
nestačila dozrát či zvířata dorůst, nebylo pro 
ně krmivo, vše bylo bráno, neponecháno na 
zasetí, na vlastní potřebu. Aby se pro 
opakovanost rekvizic a tlak úřadů zabránilo 
vzpourám, doprovázeli úředníky vojáci atd. 
Poslední válečná léta uvrhla do hladu běžné 
občany, ti byli důsledkem podvýživy často 
nemocní. Paradoxně lépe se měli lidé na 
venkově, kteří nějak zvládali sebe zásobovat 
a někdy i vydělávat na situaci. Hůře se žilo 
lidem ve městech a v průmyslových oblas-
tech, děti umíraly hladem. Uvědomme si, že 
lidé měli na frontě své blízké, odešla mužská 
síla ze statků (odvody mužů cca stáří 18–50 
let, na žních pomáhala omladina), neustále 
byli vyzýváni k půjčkám státu na válečné 
výdaje a k placení daní (i obce byly zatíženy 
dluhem), museli se sami nějak uživit 
a odvádět povinné dávky. Neustále byli 
oslovováni ohledně veřejných sbírek – na 
chudé děti, na válečné invalidy, sběr kovů na 
podporu vojenského průmyslu, sběr látek 
a prádla na ošacení pro vojáky apod. Přitom 
pro ně samotné se zvyšovala neúměrně 
cena potravin a všeho zboží. Sami dostávali 
tzv. chlebenky, lístky na mouku. Nakonec její 
kvalita prudce klesla, vše bylo zabaveno pro 
erár, lidem zůstala hlavně ovesná mouka 
a mouka z náhražkových rostlin. Také 
dostávali tzv. tabačenky či lístky na cukr a sůl 
atd., ale tabák nahradilo máčené bukové 
a březové listí v odvaru z tabáku. Místo sladu 
stát nařídil používat zvláštní druh cukru, 

z  piva se stala břečka, cena piva prudce 
stoupla. Nebyl dostatek omastku. 

Problémem byla také přítomnost uprch-
líků před frontou, dále pobyt lázeňských 
a letních hostů, kteří u zdroje přepláceli 
zemědělce neskutečnými penězi a na místní 
pak nezbylo, s tím vším související černý 
obchod, udávání, nepřiměřené tresty jak 
bylo v článku též řečeno, také pak už 
i související nelidské či neetické jednání 
některých osob. Zajímavá je negativní 
poznámka autora kroniky k usídlení tzv. 
Bílého kříže v místních lázních. To jest 
doléčení důstojníků! rakouské armády. Tam 
bylo žádáno kvalitní stravy. Systém se 
zákonitě blížil ke svému zhroucení. Ke 

všemu si přičtěme politický tlak ze strany 
úřadů a snahu potlačit jakékoli národní 
myšlení a další aspekty, nad kterými se 
můžeme zamyslet v článcích později. Lidé 
museli bojovat za zemi, která je v podstatě 
od bitvy na Bílé hoře „utlačovala“ a nyní se 
Čechy a další země staly „zásobárnou“ 
války. Ale to už je snad z mojí strany moc 
subjektivní. Přiznávám, že při studiu těchto 
událostí si připadám jak v jiné realitě, 
z pohledu dnešního blahobytného životního 
stylu si nedokážu popsané situace a mož-
nost života ve válce ani představit a také se 
zamýšlím nad tím, že uplynulo pouze sto let 
od tohoto dění. Od do své doby nejhrůz-
nějších událostí v dějinách lidstva, od první 
světové války. 

Vyzývám tímto všechny. Pokud máte 
v rodině příběh vojáka, či legionáře, zacho-
valy se vám fotografie, dopisy, či jen ústní vy-
právění, poskytněte je muzeu. Rádi vše 
oskenujeme, zdokumentujeme, uchováme 
pro další generace a vrátíme. Ku příležitosti 
plánovaného slavnostního programu na 
oslavu založení republiky 28. 10. se budeme 
snažit připravit menší vzpomínkovou 
výstavu na toto téma. Budeme vděčni za 
jakékoli zprávy. 

Stejně jako žádáme o vaše rodinné 
příběhy my v muzeu (nebo příběhy známých 
z regionu, kteří mohli být eventuelně na 
frontě), předkládám válečnou fotografii 
svého pradědečka MUDr. Jana Nehasila. 
Ten sice místní rodák nebyl, ale dlouhodobě 
pak v Bechyni žil a angažoval se ve 
veřejném životě. Za války působil jako 
zdravotník na italské, ruské frontě a v Haliči, 
vedl rodičovskou poradnu v Kavadaru 
v Makedonii a po konci války působil 
v americké misii. 

JJ 

Městské muzeum děkuje firmě K&K 
kamnářství Bechyně za finanční dar na 
podporu opravy soch světců ze sbírky 
muzea. Veřejná sbírka stále trvá, kasička 
je umístěna v budově muzea. Stále 
můžete také navštívit bazar v průjezdu či 
do něj něco věnovat. Všem děkujeme. 
Aktuálně je restaurována socha sv. Jana 
Nepomuckého. Sbírka na opravu sochy 
sv. Zikmunda stále probíhá. 

NECHTE KNIHY 
MLUVIT

Aneb, kde to skončí? Opravdu, knihy už 
umí i mluvit. Nejen prostřednictvím písmen, 
ale pomocí speciální tužky z edice Kouzelné 
čtení a nestačíte se divit. Jde o unikátní 
vzdělávací koncept, díky kterému se děti 
zábavnou a poutavou formou dozví z knih 
spoustu zajímavých a užitečných informací. 
Kouzelné čtení je určeno jak dětem v před-
školním věku, tak dětem starším, ale 
bezpochyby zaujme i dospělé. Záleží pouze 
na tom, jakou knihu si právě zvolí. V naší 
knihovně se v únoru seznámíte s touto 
speciální technologií. Zakoupili jsme základ-
ní sadu s elektronickou tužkou spolu s inter-
aktivním Atlasem světa, který je určen spíš 
pro starší děti a dospělé. Stačí se jen 
elektronickou tužkou dotknout speciálního 
kódu, který je ukryt přímo na stránkách 

knihy. Tužka dokáže předčítat text, který je 
v knize vytištěn nebo i ten, který se nachází 
pod obrázky a ikonami. Pokud chcete 
vyzkoušet, jste registrovanými čtenáři naší 
knihovny, můžete si sadu vypůjčit nebo 
zarezervovat. V nejbližší době ještě určitě 
dokoupíme další tituly z řady Kouzelného 
čtení, neboť tyto knihy mohou plně využívat 
i děti předškolního věku, které ještě neumí 
samy číst. Je to velmi jednoduché a zá-
bavné. Získané vědomosti si můžete hned 
prověřit testem různé obtížnosti. Kromě 
mluvící knihy jsme pořídili i další nové 
společenské hry, jejichž seznam najdete 
v on-line katalogu pod názvem HRA. Můžete 
si přijít zahrát do knihovny nebo si je půjčit 
domů. Všechny hry i sadu kouzelného čtení 
půjčujeme dětem v doprovodu rodiče na 
dobu 1 měsíce.

Po uzavření loňského roku jsme 
zjistili, že jsme zaregistrovali celkem 
427 čtenářů, kteří si vypůjčili 19 369 
titulů, což je v průměru 45 knížek na 
jednoho čtenáře. Jsou však i čtenáři, co 
přečtou dle našich záznamů víc jak 
1 knížku denně, celkem 419 kusů! 
Nejsem si jistá, zda se toto množství dá 
skutečně přečíst. Rozhodně bych víc 
věřila v pořadí druhému číslu 241, neboť 
vím, že tato čtenářka rezignovala na 
televizní pořady a raději tráví dlouhé 
večery s knihou. Nakoupili jsme 474 
nových titulů. Děkujeme všem, kteří nás 
vytrvale motivují při nákupu těch nejzají-
mavějších. V první polovině roku se zamě-
říme na aktualizaci našeho fondu a vyřadí-

me hlavně poškozené knihy, které zabírají 
těm novým místo v policích. 

Nabídka periodik zůstává stejná jako 
v předešlém roce. K přečtení v knihovně 
nebo k vypůjčení nabízíme: Táborské listy, 
Táborsko, Tinu, Story, Burdu, Kreativ, Bydle-
ní, Katku – Náš útulný byt, 21. století, Moji 
zemi, Reflex, Chataře, Zahrádkáře, Čtenáře 
a některé starší časopisy od čtenářů. Chtěli 
bychom v nejbližší době zorganizovat i slibo-
vané pokračování poutavého vyprávění 
o Peru paní Peterkové a před Velikonocemi 
besedu pana Sassmanna. Ostatní akce se 
pokusíme zachovat v plném rozsahu, ale 
i tak kvůli dlouhodobé nemoci krátíme 
výpůjční dobu ve středu do 16 hod. 
Děkujeme za pochopení a těšíme se s Vámi 
brzy na viděnou.  

EH
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ ÚNOR
2018

RODIČOVSKÉ CENTRUM 

+  PRAVIDELNÉ HERNY: 
Pondělky a středy 9.00–11.00 hodin.  
Jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka100 Kč / 10 vstupů

+  KARNEVAL
Středa 14. února / 9–11 hodin / RC Hrošík
Maškarní ples pro nejmenší.

+  POHÁDKOVÁ DÍLNA
Sobota 17. února / 9–10 hodin / RC Hrošík
Výtvarná dílnička před pohádkou.

+  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.

VÝSTAVY
GALERIE 2+1
 OBRAZY 
 Irena 
 Nováková, 
 Petr Brožka, 
 Otakar 
 Novák
 Vernisáž v úterý 6. února / 17.00 hodin / Galerie 2+1
 Výstava potrvá do 2. března.

GALERIE U HROCHA
 KRÁSY NOVÉHO ZÉLANDU
 Výstava fotografií Jany Jedličkové
 Výstava potrvá do 28. února

GALERIE GALVÍNA
 KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU
 Vernisáž v sobotu 3. února / 15.00 hodin 
 Prodejní výstava obrazů tří malířek 
 – Zuzany Tvrdíkové, Jitky Lorencové a Pavlíny Bukáčkové.

MĚSTSKÉ MUZEUM
 VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY 6P
 Vernisáž v sobotu 3. března / 15.00 hodin / Galerie muzea
V rámci výstavy budete moci vidět práce těchto autorů: Marek 
Borsanyi, Ivana Blažková, Irena Friessová Staneva, Jana Holcová, 
Iva Hulíková, Dita Průchová.

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.

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!!!

PRO DĚTI

Sobota 17. února / 10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Hříčka Deset černoušků s přitažlivou dramatickou formou a bez 
zjevného mentorského akcentu objasňuje dětem význam přísloví 
„Kdo jinému jámu kopá...“. Deset malých černoušků nastraží past 
žirafě, ta jim však spolu se svými přáteli a pomocníky dá užitečnou 
životní lekci.
Hra odkazuje ke známé anglické černohumorné říkance, která před 
lety inspirovala Agathu Christie k napsání proslulé stejnojmenné 
detektivky. I text Ivy Peřinové je svého druhu „detektivkou“, i zde 
černoušci záhadně mizejí. Je to však „detektivka“ hravá, úsměvná, 
poetická a určená bez výhrady malým dětem.
Hraje divadlo Lokvar

10 ČERNOUŠKŮ

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

SPAL JSEM S MARILYN

28. 2.

DIVADLO

Sobota 24. února / 15–17 hodin / Velký sál KD / Vstupné 40 Kč
Odpoledne plné her, soutěží a zábavy s vílou Amálkou.

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE

Pátek 2. února – neděle 4. února / Prostory KD / Permanentka 
na celou přehlídku 200 Kč, jednotlivá představení 40 Kč
Otevřené setkání klasických amatérských souborů.
Podrobný program na plakátě.

BECHYŇSKÉ PERLENÍ XXIV. roč.



DUŠEVNÍ AKTIVITY

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

Středy / 16.00 hod. / RC Hrošík / Zdarma
Konverzační hodiny němčiny pro seniory. Další zájemci se mohou 
kdykoli připojit, kontakt: 606 911 007, reditel@kulturnidum.cz

KONVERZACE V NĚMČINĚ 

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.

PLESOVÁ SEZÓNA

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
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SM SYSTÉM
Středy do 7. března / 18.00 – 19.00 hod. / Klubovna KD
Čtvrtky do 8. března / 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.

Sobota 17. února / 20.00 hod. / KD / 
Vstupné 150 Kč v předprodeji, na místě 180 Kč
Program: mažoretky, soutěž o ceny, půlnoční překvapení. Hraje 
kapela MIDI.
Ve spolupráci s KSMB, předprodej vstupenek v kanceláři KD, 
Městské knihovně, Městském informačním centru a on-line na 
www.kulturnidum.cz. 

RYBÁŘSKÝ PLES

Sobota 3. března / 20.00 hodin / KD / 120 Kč
Obnovujeme tradici maškarních plesů pro dospělé a věříme, že 
vám téma udělá radost. HVĚZDY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA 
Pokud chcete vyhrát v tombole, musíte do ní přinést jakoukoliv 
cenu, získáte tak možnost losovat si zdarma z ostatních cen!!!
Hraje RM Band.

Sobota 10. března / 20.00 hodin / KD / 
Vstupné 140 Kč v předprodeji, na místě 150 Kč 
Hrají Muzikanti z jižních Čech.
Ve spolupráci s KSMB, předprodej vstupenek od 12. února 
v kanceláři KD, Městské knihovně, Městském informačním centru 
a on-line na www.kulturnidum.cz. 

HASIČSKÝ PLES

Čtvrtek 15. března / 18.00 hodin / Přednáškový sál Městského 
muzea / Vstupné 50 Kč
Jak název naznačuje, beseda pojednává o italské cestě do Říma, 
o obecném pěším cestování Evropou, které dalo dohromady 7000 
kilometrů a 3 roky na cestách. V přednášce zazní písně, poezie 
i próza z cest a zároveň bude k vidění mnoho fotografií, propo-
jených s příběhy k nim.

PĚT ZEMÍ A PĚŠKY DO ŘÍMA 
Cestovatelská přednáška Patrika Kotrby

Úterý 6. února / 19. hodin / Kino / Vstupné 50 Kč
Partyzánský snímek z roku 1948, který vznikl na oslavu čtvrtého 
výročí Slovenského národního povstání. Film doprovází dobový 
předfilm – Týden ve filmu 1948, č. 10. (tzv. týdeník, 10 min.), který 
shrnuje okolnosti komunistického převratu, ovšem pouze z pohledu 
jeho strůjců.

BÍLÁ TMA
BIO       BABÍ LÉTOgraf BI

g r
   f

Čtvrtek 3. května / 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 340 Kč
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou 
one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, 
o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených 
kvalitách obou pohlaví.
V předprodeji od 5. února v kanceláři KD, knihovně, infocentru 
a on-line na www.kulturnidum.cz, Ticketpro a Ticketportal.

BECHYWOOD
MAŠKARNÍ PLES pro dospělé



KINO BECHYNĚ ÚNOR 2018

Změna programu vyhrazena

www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, 
tel: 776 381 203, 606 911 007, e-mail: program@kulturnidum.cz
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3. SOBOTA V 17.00

COCO
Animovaný / komedie – USA

Miguel se touží stát uznávaným 
muzikantem. V touze dokázat svůj talent 

se souhrou neuvěřitelných okolností 
ocitne v překrásné a barevné Říši 

zesnulých. Tam se vypraví na strhující 
cestu odhalit skutečný příběh své rodiny.

126 min, český dabing, mládeži 
přístupný, 110 Kč

6. ÚTERÝ V 19.00

BÍLÁ TMA
Válečný / psychologický / drama – 

Československo 1948
Partyzánský snímek vznikl na oslavu 

čtvrtého výročí Slovenského 
národního povstání.

102 min, přístupný od 12 let, 50 Kč

10. SOBOTA V 17.00

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU

Dobrodružný / animovaný / komedie – 
Rusko

Pokračování populární animované 
série je opět plné dobrodružství, 

humoru i kouzel.
89 minut, český dabing, mládeži 

přístupný, 120 Kč

10. SOBOTA VE 20.00

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Erotický / thriller – USA

Fenomén Padesát odstínů vstupuje do 
třetí, závěrečné fáze.

105 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 15 let, 140 Kč

14. STŘEDA VE 20.00

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
Muzikál / romantický – USA

Originální muzikál je inspirovaný životem 
P. T. Barnuma (Hugh Jackman), muže, 
pro nějž každá překážka a nezdar byly 

jen dalším odrazovým můstkem na pouti 
ke hvězdám. A právě díky jeho 

vizionářství a energii vznikl showbyznys.
105 min, české titulky, 

mládeži přístupný, 120 Kč

17. SOBOTA V 17.00

BLACK PANTHER
Akční / dobrodružný – USA

Film od studia Marvel je dobrodružstvím 
válečníka T’Chally, který se po smrti 

svého otce, krále Wakandy, vrací domů 
do odloučené, avšak technologicky 

vyspělé africké země, aby se stal novým 
právoplatným králem.

132 min, český dabing, mládeži přístupný 
od 12 let, 120 Kč

21. STŘEDA VE 20.00

TVÁŘ VODY
Fantasy / drama – USA, Kanada
Němá uklízečka se v tajné vládní 

laboratoři sblíží s podivuhodným vodním 
tvorem a s pomocí své nejlepší 

kamarádky, souseda a několika špiónů 
naplánuje jeden z nejpodivuhodnějších a 
nejromantičtějších únosů v dějinách filmu.
123 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 15 let, 120 Kč

23. PÁTEK VE 20.00

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Komedie – ČR

Romantická komedie s cílem přinést 
zábavu, zprostředkovanou hereckými 

osobnostmi jako je Vilma Cibulková, Jiří 
Lábus, Lenka Vlasáková, Saša Rašilov 

a další.
92 minut, český dabing, mládeži 

přístupný od 12 let, 130 Kč

PROGRAM
v Lázních 
Bechyně s.r.o.

Taneční večery kavárna:
19.30–22.30 hod.
Vstupné 25 Kč
 2. 2. pátek Capella
 3. 2. sobota Capella
 6. 2. úterý RM band
 9. 2. pátek Cora
 10. 2. sobota Countrio
      Valentýnská zábava
 13. 2. úterý RM band
 16. 2. pátek Kamarádi
 18. 2. neděle Echo
 20. 2. úterý Echo
 23. 2. pátek Axa
 25. 2. neděle Echo
 27. 2. úterý RM band

ÚNOROVÁ ODPOLEDNE
2. patro LD Olga od 14.30 
Tyto přednášky jsou zdarma:
  2. 2. Pozitivní účinky dýchání
  5. 2. Bechyňské lázeňství + film
  6. 2. Úleva pro tělo – Karitol
  8. 2. Léčebná kosmetika Capri
  9. 2. Osteoartroza 
  – prevence a pohybová léčba
 12. 2. Bechyňské lázeňství + film
 13. 2. Rybníkářství v jižních Čechách+ film
 16. 2. Rehabilitace po náhradě
  kyčelního kloubu
 19. 2. Bechyňské lázeňství + film
 20. 2. Úleva pro tělo - Karitol
 21. 2. Petr Vok z Rožmberka na Bechyni + film
 22. 2. Léčebná kosmetika Capri
 23. 2. Páteř z rehabilitačního hlediska
 26. 2. Bechyňské lázeňství + film
 27. 2. Borkovická blata – rašeliniště + film

Spolek rodáků a přátel 
Bechyně a Lázně Jupiter 

Vás srdečně zvou na páté posezení

PIJEME KÁVU S... 
Pavlem Brandejsem,
na téma „Zmizelá Bechyně“
Povídání s autorem knih Bechyně na 
starých pohlednicích a Bechyně zmizelá 
o tom, co v Bechyni bývalo a už není.

ve středu 14. února 2018 
od 18.00 hod.

v salonku v 1. p. vily Vlasty, Lázně Jupiter, 
Libušina třída čp. 188 v Bechyni.

Rezervaci míst si můžete zajistit na 
e-mailu: info@rodacibechyne.cz, 

nebo telefonu 736 640 157 

Dobrovolné vstupné bude použito na 
činnost Spolku rodáků a přátel Bechyně.



+ INFORMACE PRO 
RODIČE DĚTÍ 
PŘEDŠKOLNÍHO 
VĚKU

Projekt „Předškolák“ proběhne na naší 
škole koncem března 2018. Během projektu 
budoucí prvňáčci poznají prostředí naší 
školy a zároveň vyučující, kteří budou učit v 
1. ročníku.

Uvedený projekt je určen pro děti, které 
zahájí školní docházku v září 2018.

Podle pravidel, která jsou odsouhlasena 
radou města Bechyně, bychom měli na naší 
škole otevírat v září 2018 dvě první třídy.

Bližší informace o projektu „Předškolák“ 
budou uvedeny v březnovém městském 
zpravodaji, v MŠ Jahůdka a na webových 
stránkách naší školy.

Mgr. Jaroslav Matějka, ředitel školy

+ LYŽAŘSKÝ KURZ – 
PEC POD SNĚŽKOU 
2018

Letošní kurz zavítal již v lednu opět do 
našich nejvyšších hor do Krkonoš, tentokrát 
ovšem na Lyžařskou boudu. Ski areál v Peci 
nabízí totiž nejlepší podmínky pro výuku 
základů lyžování a snowboardingu díky 
svým rozmanitým terénům, tj. 15 km 
sjezdovek různých obtížností, na které vás 
vytáhne 15 vleků všech typů od sedaček po 
pomu. 

Díky trpělivým a obětavým kolegům – 
instruktorům M. Petrovi, M. Kodadové 
a J. Krejčové zvládly všechny děti základní 
výcvik na lyžích, ti pokročilí se zase o něco 
zlepšili, což platí i o mých snowboardistech. 
Náročný závod ve slalomu za snížené 
viditelnosti (mlha) na sjezdovce Klondike 
s elektronickou časomírou dokončili všichni, 

za což obdrželi účastnický diplom. K nej-
lepším sběratelům medailí patřilo lyžařské 
družstvo Krakonoš Bežerovice, které 
zvítězilo ve čtyřech kategoriích! Konkrétně 
Michal Strejc vyhrál kategorii lyžařů profíků, 
stejnou kategorii dívek ovládla Valerie 
Válková a její mladší sestra Karolína 
zvítězila mezi lyžařkami – amatérkami, 
nejrychlejší snowboardistkou byla Lucka 
Janáčková. Zlato mezi lyžaři amatéry 
vybojoval Sebastian Ray ze Ski teamu 
Hodonice a čest Bechyňáků zachránil 
vítězstvím na snowboardu nekompromisní 
vynikající jezdec Jan Jeseník Vrátný. 

Kromě výuky lyžování slouží kurz pře-
devším k tomu, aby se žáci poznali i v jiném 
prostředí mimo školu, zažili legraci, získali 
vztah k horám a doufejme, že si domů 
odvezli mnoho zážitků, na které budou rádi 
vzpomínat.

Mgr. Jan Pazourek,
vedoucí LVK

Myslím si, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že tenhle lyžák byl prostě bomba! 
Ubytování parádní, strava doslova k „sežrání“, personál příjemný. Zamakali jsme si, ale také 
si psychicky zarelaxovali. Sníh byl, žádné velké úrazy a atmosféra mezi námi dětmi a učiteli 
navzájem byla příjemná a uvolněná. Co víc si přát? Jsem velice ráda, že jsem tam se všemi 
těmi úžasnými lidmi mohla být a zpříjemnit si začátek nového roku. Jediné co mě mrzí, je to, 
že jsme tu letos poslední rok. Ale alespoň děti, které příští rok půjdou na druhý stupeň nebo 
děti, které na lyžáku nebyly, ale chtěly by tam, budou mít volná místa. Takže všichni, kdo si to 
teď čtete, přemluvte doma mamku a taťku, ať taky máte parádní zážitky jako já! Za mě na 
100%, 10 bodů z 10!!!

Alena Mrzenová, žákyně 9.A

+VÁCLAV PICHL 
*25. 9.1741, †23. 1. 1805

Hudební skladatel, houslový virtuos, 
pedagog, bechyňský rodák. Vzpomínáme 
213 let od jeho smrti. V Bechyni bylo poprvé 
vzpomenuto dílo a život Václava Pichla 
odhalením busty na jeho rodném domku na 
náměstí 28. září  1941 u pří leži tost i 
200. výročí jeho narození. Bustu zhotovil 
akademický sochař, profesor Keramické 
školy v Bechyni Bohumil Dobiáš starší. 
O uspořádání oslav dvoustého výročí 
významného bechyňského rodáka v době 
nesvobody se zasloužil bechyňský učitel 
Rudolf Burian. V roce 1980 u příležitosti 175. 
výročí smrti Václava Pichla se uskutečnil 
v koncertním sále tehdejší LŠU díky 
ředitelství školy vzpomínkový večer za 
účasti vynikajících konzervatoristů z Plzně. 
V tisku vyšlo několik článků se vzpomínkou 
na našeho rodáka. Tradiční červencový 
Jihočeský hudební festival v roce 1980 byl 

zahájen 1. července pietním aktem před 
rodným domkem Václava Pichla. Jeho život 
a dílo připomněl člen České hudební 
společnosti Dr. Jaromír Havlík. Na vzpo-
mínkovém koncertu před rodným domkem 
Václava Pichla koncertovalo Talichovo 
kvarteto a Trio hosta festivalu – Švédského 
komorního orchestru. Obě tělesa přednesla 
ukázky z bohatého skladatelského díla 
Václava Pichla. Neprávem zapomínaný 
Václav Pichl je však vzpomínaný ve všech 
významných zahraničních slovnících. Podle 
svědectví dalšího významného emigranta, 
českobudějovického rodáka Vojtěcha 
Jírovce, patřil o patnáct let starší Mozartův 
současník mezi tehdejší muzikantskou elitu. 

Díky bechyňskému občanu J. Šteflovi 
jsem získal kopie dokumentů o životě 
Václava Pichla. Je to Malý slovník naučný 
(díl VIII.) z roku 1884, další Československo-
Jihoslovanská revue z roku 1932 (č.5.), kde 
je vzpomenuto v článku „Glazbenici českogo 
baroka“ Václava Pichla. Rovněž tak i di-

sertační práce absolventů vysokých škol 
z kateder Hudební výchovy. Vedle rozsáhlé 
činnosti muzikanta – houslisty a kapelníka 
se věnoval i skladatelské činnosti. Napsal 
700 skladeb, především komorní díla, 
smyčcová kvarteta a kvinteta, flétnové 
a klarinetové koncerty, houslové koncerty, 
sonáty, ale i 90 symfonií, chrámové skladby 
a 7 oper. Tolik ve stručnosti o jeho díle.

Naposledy bylo vzpomenuto Václava 
Pichla v roce 1991 u příležitosti 250. naroze-
nin slavnostním koncertem Talichova kvar-
teta v chrámu Nanebevzetí Panny Marie 
v Bechyni. Rovněž byla přejmenována ZUŠ 
v Bechyni téhož roku na Základní umělec-
kou školu Václava Pichla, zároveň s odha-
lením keramické desky na budově ZUŠ. To 
vše díky tehdejšímu vedení ZUŠ. V součas-
nosti existuje Pichlovo smyčcové kvarteto, 
propagující svým uměním dílo Václava 
Pichla. 

Josef Černoch, 
prom. pedagog v. v. 
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+JUNÁK – ČESKÝ 
SKAUT STŘEDISKO 
BECHYNĚ 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Začátkem měsíce ledna se na všech 
místech naší země schází dobrovolníci, aby 
podle křesťanské tradice oslovili místní 
občany o malý dar pro své bližní.

Děti z našeho skautského oddílu „Jitřní 
Stovka“ tuto akci malým podílem a účastí 
také podpořily.

Děkujeme všem dárcům za finanční 
pomoc.

Za oddíl J. S. Bechyně Vafi

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

VOLNÉ MÍSTO – 
UČITEL/UČITELKA 
pro 1. stupeň ZŠ

Základní škola Františka Křižíka 
Bechyně přijme učitele/učitelku pro 
1. stupeň ZŠ na plný úvazek. Nástup 
možný ihned, nejpozději od 1. 9. 2018. 
Požadujeme pedagogické vzdělání pro 
1. stupeň ZŠ, samostatnost, flexibilitu. 
Nabízíme příjemné pracovní prostředí, 
velmi dobré materiální vybavení, vstřícný 
kolektiv, možnost získání služebního bytu. 
Kontakt: 381 211 032, info@zslibusina.cz.

Dále hledáme kontakty na pozici 
asistent/ka pedagoga pro možnou 
budoucí spolupráci.

+ VÍKEND S GRAFIKOU

V pátek 15. 12. 2017 se na parkoviště 
internátu SUPŠ Bechyně přiřítil autobus 
s bandou dvaceti natěšených malých 
výtvarníků od 5. do 9. třídy ze ZŠ J. K. Tyla 
v Písku. Za doprovodu tří nadšených paní 
učitelek jsme se rychle přivítali a šup šup 
honem vybalit a hurá do dílen, máme spoustu 
práce!

U vchodu školy už na nás netrpělivě 
čekala paní učitelka Kissová, která nám celou 
dobu pomáhala. Tímto bych jí chtěla ještě 
jednou poděkovat. Začali jsme prohlídkou 
školy. Dvacet párů fascinovaných očiček si 
zkoumavě prohlíželo školní chodby a dílny 
centimetr po centimetru. Naše škola je 

nadchla nejen obrázky a studentskými 
pracemi, ale i budovou jako takovou. Soudím 
tak podle neustálých dotazů a požadavků 
o informace týkající se historie školy nebo 
Bechyně, vyptávání se na pověsti a kdejaké 
povídačky. Nakonec tyto jezinky vyloudily 
nějaké to povídání na samotném panu 
řediteli.

Tak, ale teď už opravdu do dílen! Každé 
dítě si za tento víkend zkusilo suchou jehlu 
a linoryt. Téma jsme měli podvodní – báječná, 
fantastická, pohádková plavidla se rýpala 
rydly do lin a suchou jehlou jsme škrabkali 
piráty a podmořský svět do plastových 
destiček. A pak tisk samotný. Dvacet skřítků 
navlečených v bílých pláštích až po paty 
a s barvou až za ušima lítalo od lisu k lisu, a to 
nám ta práce šla krásně od ruky!

Stihli jsme všechno a včas. Vznikly moc 
hezké obrázky, ze kterých se budeme těšit 
v průběhu února na výstavě v malé školní 
galerii v ZŠ J. K. Tyla. Jsem ráda, že nám bylo 
umožněno tenhle malý projektík uskutečnit.

Myslím, že i dětem se to líbilo a já teď mám 
dost materiálu ke své maturitní práci. Tak hurá 
ke scaneru!

Eliška Bečková,
 4. ročník, grafický design

+ZÁJEZD DO ANGLIE
– nabídka

Základní škola Františka Křižíka pořádá 
tradiční zájezd do Velké Británie, který se 
uskuteční 18. 3.–23. 3. 2018. Zájezdu se 
mohou zúčastnit i dospělí. Stále máme 
několik volných míst. Pokud byste měli 
zájem, neváhejte nás kontaktovat na 
telefonním čísle 381 211 032 nebo e-mailu 
info@zslibusina.cz
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GALERIE ZÁLIV 
LÁZNĚ 
BECHYNĚ 
BUDE 
ŽASNOUT!

Operní pěvkyně Michaela Katráková 
oslnila svým zpěvem už na mnoha pódiích 
u nás i v zahraničí. Její hlas naplní dne 
2. února 2018 v 19.00 hodin Galerii Záliv 
Lázně Bechyně u příležitosti zahájení 
výstavy čelních stran písňových dvoulistů, 
vydávaných v krásné grafické podobě za 
časů první republiky. Michaela je částí svých 
kořínků úzce spjata s Bechyní. Její pra-
dědeček pan Drha a můj děda Kadič bydleli 
blízko sebe v ulici Za Trubným a přátelili se. 
Na první fotografii vlevo sedí její maminka 
a zcela vpravo je moje maminka. Snímek byl 
pořízen v roce 1940 před domem místního, 
malého továrníka, pana Suchana. 

Druhý záběr př ib l ižuje zpěvačku 
Michaelu při jejím vystoupení v Obrazárně 
Špejchar Želeč vloni na podzim. Lázenští 
hosté a občané města Bechyně si nemohou 
přát krásnější dar na začátek roku oslav 
stého výročí založení Československa, než 
je podmanivý hlas mladé hvězdy operního 
nebe. 

Pavel Šmidrkal

PANSTVÍ BECHYNĚ hledá spolehlivé posily do svého týmu.
Na hlavní pracovní poměr a na brigádu obsazujeme pozice: 

n KOORDINÁTORKA SVATEB A FIREMNÍCH AKCÍ 
– vlastní doprava potřeba

n POMOCNÝ GREENKEEPER, golfové hřiště Bechyně
– na sezónu, vlastní doprava potřeba

n POKOJSKÁ na Hotel Panská a Penzion Golf 
– na sezónu, vlastní doprava potřeba

Nabízíme práci v krásném prostředí, ubytování během služeb. Podle praxe 
a pozice hrubá mzda od 90,-Kč/hod do 120,-Kč/hod. Zkušené uvítáme 
a nezkušené zaučíme.
Těšíme se, že doplníte naše týmy. Životopisy a kontaktní údaje posílejte, prosím, 
na stavova@resort-bechyne.cz
Rádi si s Vámi promluvíme i osobně, schůzku si můžeme domluvit na telefonním 
čísle 724 008 980.
Nabídnout můžeme i 1/2 úvazek a brigádu, které mohou využít například rodiče 
malých dětí, studenti a zdatní senioři.

+ VE VÍNĚ A UMĚNÍ

Potkal jsem sommeliera, čili specialistu 
na víno a snoubení pokrmů s ním. Pobýval 
v našich lázních. Obloukem řeči od světo-
vých hotelů přes českomoravské vinice 
jsme nakonec zakotvili v Galvíně. Kupodivu 
první, o čem začal mluvit, bylo prolínání 
funkce vinárny a výstavního prostoru. Je na 
to zvyklý ze světa. Zdejší nabídku vín 
hodnotil v rozmezí dobrá až sem tam 
unikátní. Která vína jsou ta unikátní, jsem si 
nenechal říct z obavy, že to vyžvaním a 
některým tak zkazím dobrodružnou cestu 
hledání. 

Podobně jako víno z nabídky lze hodnotit 
i úroveň zdejších výstav. Sousloví „sem tam 
unikátní“ není nadnesené. Bechyňská 
keramická škola v různých obdobích 
poskytla fortelný základ, ale i svobodu pro 
zrání skutečných osobností. Z určitého 
patriotismu a možná i nostalgie se 
obloukem přes renomované galerie vrací do 
Bechyně výlučnost.

Za tento nebyznysový kulturní podnik 
patří majiteli galerie Martinu Zelenkovi 
poděkování a vděčnost. Galvína je ale 
prostorem širší otevřenosti. Nezapome-

nutelná je minulá výstava uměleckých 
fotografií „Šťastný úsměv“, věnovaná lidem 
s rozštěpem obličeje. Před tím dostali šanci 
vystavovat všichni ti, pro které je výtvarné 
vyjadřování smysluplným doplňkem života. 
Tématem byly motivy Bechyně. Oslava 
místa, které má každý po svém rád. Přelom 
roku 2017/2018 tradičně patřil adventní 
výstavě pod záštitou skupiny „9 +“, kterou 
tvoří kantoři zdejší Střední uměleckoprů-
myslové keramické školy a jejich příle-
žitostní hosté. Leitmotivem byl ČAS. 

Pan Zelenka je dalek toho, aby s napja-
tým očekáváním sledoval příchozí, zda si 
odnesou drahé víno, či nakoupí vystavené 
dílo. Pravidelné vernisáže vnímá jako 
příležitost pro setkávání lidí Bechyně, kteří 
se v čase sezóny prolnou s lázeňskými 
hosty. 

Únor, dle původu slova měsíc, kdy se 
příroda již „unořuje“ ve vodu a bláto, nebývá 
bohatý na nové kulturní podniky. Galvína je 
výjimkou, a tak vás její majitel zve v sobotu 
3. 2. 2018 v 15:00 hodin na vernisáž tří 
malířek s názvem „Každý rok ve stejnou 
dobu.“ Přijdete-li, uvidíte tři sympaticky 
rozpačité autorky a tři desítky zralých 
obrazů.

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

V průběhu měsíce února byly zahájeny 
práce na utvoření komise, která by připra-
vila vydání propagační brožury o městě 
Bechyni, o její historii, současnosti i budou-
cnosti a popularizovala by návštěvníkům 
tento krásný kout naší země jak pro 
občany ČSSR tak i návštěvníky z ciziny. 
Vedoucím byl pověřen s. Jaromír Vlna, 
profesor zdravotní školy v Písku, rodilý 
Bechyňák, význačný autor mnoha foto-
grafických a reportážních zpráv z jižních 
Čech.

Českoslovenští turisté se přídělem 
valut v cizině velmi ztratili, neboť jsou 
nuceni žít převážně z konzervované stravy 
celkově působí toto převážně trapně ve 
styku s přepychovým vystupováním zej-
ména západních Němců, kteří jako 
representanti poraženého státu vystupují 
nejokázaleji i v turistických campech 
u moří.

Téměř  400  l e t  s ta rá  sudomě-
řicko–černická obora, jeden z hrdých 
pamětníků myslivecké slávy i pamětník 
historických událostí a pána ze zámku 
Bechyně, nejstarší z Českých zemí, 
založená roku 1586 Petrem Vokem 
dosluhuje, 1200 ha by mělo být začleněno 
v roce 1970 do normální lesní plochy 
obhospodařované lesním závodem 
Bechyně. Problémem je naše „vzácná 
ekonomika“ a sice problémem je otázka 
oplocení, jehož náklad je z vlastního dřeva 
je přes ¾ milionu korun, což dle Lesního 
závodu nezajistí ani kompletní odstřel 
zvěře z obory zahraničními nimrody.

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

+ SLIBEM 
NEZARMOUTÍŠ...

Snad uhranuti začátkem nového roku, 
ocitají se lidé ve stavu zvláštního vytržení. 
Začínají přemýšlet, co by rádi na sobě 
a uvnitř sebe změnili. Zpytují svědomí, 
v průběhu předchozích dvanáctero měsíců 
notně zčernalé. A činí pokání. Kají se a vy-
sloví okázale smělé rozhodnutí. Novoročním 
předsevzetím nazývané. Slavnostně se 
zapřísahají, že svůj příslib promění ve 
skutek. Letos už jistojistě. Folklór opakující 
se rok co rok...

K nejčastějším tužbám náleží zhubnutí, 
zdravá životospráva, pravidelné návštěvy 
posilovny nebo konec špásů s cigaretou či 
alkoholem. Též spořivost a neutrácení za 
zbytečnosti. Ovšem fenomén předsevzetí 
sám o sobě snahu stát se lepším pravdě-
podobně zhatí.

Onu „vousatou“ anekdotu nejspíš znáte. 
Teorie: silvestrovské předsevzetí „nekouřit, 
nepít alkohol a nemluvit sprostě.“ Praxe: 
prvního ledna dopoledne – „Do…., už mi 
zase spadnul vajgl do vína.“ Opěšalý, 
prastarý žertík však platí i ve skutečnosti. 

Pohled do čísel statistiky hovoří vý-
mluvně. Předsevzetí na Nový rok vyřknou 
přibližně dvě třetiny lidí. Ve většině případů 
po pár – dvou, třech – měsících – většinu 
z nich původní nadšení opustí. Více než 
polovina, 54 % těch, kteří si předsevzetí sta-
novují opakovaně, přiznává, že už koncem 
ledna jejich úsilí polevuje. Tužba zůstane 
nenaplněna. Dostát zaslíbenému před-
sevzetí se zadaří v průměru jen u 12 % lidí.

Psychologové se shodují, že už samotná 
podstata novoročních slibů je od samého 
začátku nešťastná. Proč změnu odkládádat 
až na nový rok? Skutečnost, že se změnou 
otálíme, naznačuje. Odhodlání na změně 
usilovně pracovat patrně není až tak 
přesvědčivé. Navíc, lidé si dávají přehnaně 
nereálné cíle. Na každý den máme pouze 
omezenou zásobu pevné vůle. S tímto 
množstvím musíme šetrně hospodařit, 
sdělují ještě odborníci.

Co počít, pokud opravdu proměnu 
chceme? Stanovit si malé a uskutečnitelné 
cíle. Méně znamená více! Jedno před-
sevzetí a pravděpodobnost úspěchu se 
rázem navýší. Nečekat až na příští Nový rok. 
Se změnou začít neprodleně. Lze očekávat 
selhání, však netřeba se nechat odradit, 
zmalomyslnět. Neboť – cílem není doko-
nalost, nýbrž zlepšení. Nikdo není dokonalý. 
Co ještě pomůže? Získat podporu rodiny, 
přátel, kamarádů.

A předsevzetí nejlepší? Nedávat si 
předsevzetí. Vytvářet si pevné návyky. 
Jelikož všechny dobré rady už byly vyslo-
veny, napsány, sděleny, zbývá jediné. 
Uskutečnit je. Tady, teď, hned!

Karel Klaška

+ KDO JE „ČERNÝ 
VZADU“?

Rok se sešel s rokem. Stejně, jako loni 
touhle dobou, mezi nás, obyvatele DpS, 
zavítali Tři králové. Nikoliv ovšem fakticky 
osobně, leč v pravomocně výkonném 
zastoupení Mgr. Aloise Sassmanna, faráře 
Starokatolické církve. Jeho misi doplnily děti 
ošetřovatelek z DpS paní Michálkové a paní 
Frömlové, jakož dítko vedoucí koordiná-
torky, Mgr. Marušky Ondřichové.

V západní liturgické tradici je svátek Tří 
králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně. 
Církev jej slaví 6. ledna. Vrcholí a končí tím 
období vánočních svátků. Posvěcenou 
křídou se na dveřích příbytků napíše zkratka 
K † M † B † jako požehnání. Původní text zní 
„christus mansionem benedicat“. Tedy – ať 
Kristus obydlí požehná. Za třetí křížek se 
zaznamená letopočet. Křížky symbolizují 
Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha 
Svatého. Nejedná se tudíž o matematické 
znaménko „plus“. 

Mudrci, označovaní jako Tři králové, jsou 
osoby z Matoušova evangelia. Upřesnění, 
že byli tři, už ovšem Novém zákoně ne-
najdeme. Králové údajně navštívili Ježíše po 
jeho narození v Betlémě. Přinesli mu zlato 
a kadidlo neboli olibanum, tj. pryskyřici ze 
stromu rodu Boswelia. Myrhu pak měl 
s  sebou král s temnou tváří. Šlo totiž o mast 
užívanou při pohřbech. 

Spolu s dětmi jsme si v předvečer svátku, 
5. ledna 2018, zazpívali „My Tři králové 
jdeme k vám...“, vyslechli požehnání a nad 
veřeje vetknut byl pro letošek zaručeně 
platný „tříkrálovský“ nápis. Na sám konec 
každý z přítomných obdržel drobnou grafiku 
co vzpomínku.

Přišedší králové nepřinesli zlato, kadidlo, 
ani myrhu. Snad skrzevá neklid na Středním 
východě. :-) Leč, místo nich veselou mysl 

a  spoustu dobré nálady navýsost. Což jsou 
hodnoty cennější nad zlato a jakékoliv 
skvostné klenoty. Už nyní se proto těšíme na 
jejich návštěvu opět za rok.

A odpověď na  otázku v titulku? Tříkrálový 
název svátku je sice obvyklý, ovšem v evan-
geliu se nedočteme, že malého Ježíše v Bet-
lémě navštívili tři králové. Dozvíme se 
toliko:„ ...mudrci od východu se objevili v Je-
ruzalémě. Ptali se, kde je ten právě narozený 
král Židů”? Známá jména, Kašpar, Melichar, 
Baltazar, jim připojila až pozdější doba. 

Zdá se, že černý je Baltazar. Faktický 
důkaz chybí. Pouze lidová píseň uvádí, „...co 
ty černej stojíš vzadu, vystrkuješ na nás 
bradu…“ Též další odkazy na internetu 
popisují „toho černého vzadu“ vždy jménem 
– Baltazar.

Karel Klaška

+ KDO TU S NÁMI ŽIJE

Nevím, zda Bechyňáci znají pana 
Ing. Jana Havelku, dlouholetého předsedu 
Klubu českých turistů – dnes již jeho 
čestného předsedu.

Tento vzácný člověk dlouhá léta před-
sedal Evropské asociaci turistických klubů, 
mimo jiné se zasloužil o výstavbu Bezručovy 
chaty na Lysé hoře a byl duší 230 km dlouhé 
turistické stezky okolo Lužnice, která byla 
otevřena v roce 2012. Jeho zásluhou mů-
žeme v Bechyni navštívit Muzeum turistiky, 
obdivovat zachovalé středověké hradby 
a na stránkách MZ se můžeme seznámit 
s historií KČT v Bechyni.

Za tuto dobrovolnou činnost byl něko-
likrát oceněn – k 125. výročí vzniku KČT 
v roce 2013 obdržel záslužný diplom o rozvoj 
tohoto klubu, hlavního ocenění se mu však 
dostalo 27. září 2017. Z rukou předsedy hor-
ní komory Milana Štěcha obdržel Stříbrnou 
pamětní medaili Senátu PČR u příležitosti 
Dne české státnosti. Pamětní medaile se již 
pošesté předávala 16 osobnostem za 
vynikající výsledky na poli vědy, kultury, 
sportu nebo dalších oblastí společenského 
života.

Děkujeme, pane Havelko…
Josef Štefl
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+ 100 LET 
BECHYŇSKÉHO 
ODBORU

Minule jsme Vás seznámili s blížícími se 
oslavami Klubu českých turistů v Bechyni. 
K době založení klubu se dnes ještě vrátíme, 
když odcitujeme nejzajímavější pasáže 
z článku tehdejšího předsedy KČT Dr. Jiřího 
Stanislava Gutha-Jarkovského (pedagoga, 
spisovatele, překladatele, přítele zakla-
datele olympijského výboru, zakladatele 
českého olympijského výboru, jehož 
předsedou byl až do roku 1926, a konečně 
ceremoniáře v prezidentské kanceláři prv-
ního československého prezidenta Tomáše 
G. Masaryka). Ten totiž na jaře roku, kdy byl 
bechyňský odbor založen (1918), navštívil 
v Bechyni valnou hromadu tohoto odboru 
a výňatky z jeho článku nám tak mohou 
přiblížit atmosféru doby konce první světové 
války v Bechyni.

Začalo to již líčením cesty do Bechyně:
Je sobota před svátkem svatodušním 

a na nádraží Františka Josefa očekávaný 
nával. Proto již skoro půl druhé hodiny před 
odjezdem dopoledního rychlíku zkouším 
u pokladnové fronty, kterak trpělivost 
železná vrata probíjí. Zatím co tak stojím 
mačkaje se i mačkán jsa jak slaneček v sudě 
ouzkostí, abych se nepřitiskl nad příslušnou 
míru, ohlašuje portýr, že „do Tábora už ne”… 
„do Veselí už ne”... „do Budějovic už ne” ...až 
konečně, když dochází na mě, že „už jen do 
Vídně”. Rychle kalkuluji, co dělat. Odložit 
odjezd, telegrafovat, – telegram dojde 
možná dnes, ale spíš zítra, pozítří... tož tedy 
prosím lístek do Vídně… V Táboře pak 
přestoupím.

Další líčení cesty vynecháme, jen z něho 
vybíráme následující část:

Náhoda velmi šťastná odškodňuje mne 
za tuto hmotnou škodu roztomilým setká-
ním. Do vagonu táborsko – bechyňské dráhy 
elektrické vstupuje za mnou profesor 
Dr. Ladislav Haškovec s milostivou paní, 
rodák bechyňský. (...) A docela zvláštní 
shoda okolností: mám teď před sebou 
„náčrtky přednášky k založení odboru Klubu 
českých turistů v Bechyni“, jejž pan profesor 
Haškovec ochotně mi poslal a o němž široce 
jsme rozmlouvali cestou do Bechyně. Náčrt 
je z roku 1903, – byl tedy odbor jaksi počat už 
před patnácti lety a díky pomoci vlivných 

činitelů bechyňských, nájmě pánů činovníků 
nynějšího odboru a dra. J. Hrubanta, člena 
ústř. výboru, porozen až roku letošního.

Článek potom l íč í  krásné př i je t í 
Dr. Gutha-Jarkovského pány prof. E. Haupt-
mannem, předsedou odboru, a K. Plaňan-
ským a jeho dojmy z prohlídky Bechyně:

Ku přednášce nedošlo, došlo však 
k založení odboru, byť i po dlouhých letech. 
A není místa pro práci turistickou vhod-
nějšího nad Bechyni, jejíž Libušiny lázně 
dávno těší se nejlepší pověsti. (...) Je sotva 
půl třetí a tedy přece trochu kdy poohlédnouti 
se po Bechyni a jejích znamenitostech. Více 
však láká krajina než cokoliv jiného, ač 
školské moje srdce táhne mne předem do 
ústavu, který tvoří slávu Bechyně, do školy 
keramické. Dokonce proto i oběd v hostinci 
“Panské” odkládám, dychtiv jsa na zřídlo 
keramického průmyslu bechyňského.

A nejsem zklamán v očekávání. Sám 
ředitel školy, pan inž. K. Hineis, také 
vynikající činovník nového odboru, je mi 
průvodčím, nejpovolanějším. Škola bechyň-
ská zachraňuje českou keramiku, která, 
neměla-li v Bechyni přímo svůj původ, aspoň 
tady byla pěstována způsobem, o němž 
svědčí střepiny džbánků v českém museu, 
světlošedé barvy povrchu, na níž na-
sazovány plastické hvězdičky a hlavičky… 
polev modrý, svítivý, buď jen na půdě nebo 
na celém povrchu… Moderní výrobky 
nynější školy keramické pěkně začínaly 
pronikati na veřejnost, – teď ustala výroba, 
neboť ani pro věc tak ušlechtilou není uhlí… 
V kreslírně ústavu mimo to je dlouhý seznam 
žáků školy, kteří slibně počali tuto svoji 
uměleckou práci, ale nikdy už ji nedokončí… 
Potom kus ústavu zabraly potřeby válečné 
a Musa keramická mlčí a bezpochyby tiše 
pláče.

A dále:
Dnes jsou Libušiny lázně majetkem 

soukromým a v nejkrásnější jejich budově 
Libušince je teď k.  u.  k.  Off iz iers-
Erholungsheim. Za to v Libušině háji je 
vyhlídka Čechova a Hydukova, zátiší 
Hálkovo a Dvořákovo i Vrchlického sedánka. 
Čeští spisovatelé a mužové vynikající bývali 
tu donedávna častými hosty u zesnulého 
mecenáše a rodáka zdejšího Máchy, jehož 
villa tuším dosud hostí bohatou jeho 
knihovnu.

Do pozdní hodiny odpolední procházím 
se tu s oběma pány, kteří vlídně věnovali mi 
svůj čas, ale přece ještě zbývá chvíle 

podívati se na radnici do malého městského 
musea, které štědrým darem 5000 K založil 
pan K. Plaňanský, majitel realit. Důkaz 
dojemné příchylnosti k rodnému kraji a 
vzácnému porozumění pro potřeby kulturní. 
Všecko, co ve městě i okolí starého a 
pozoruhodného se našlo, tady je sneseno a 
musejní místnosti už dávno nedostačují.

V sále „na Panské“ četná turistická 
společnost. Mimo pány svrchu zmíněné, 
předsedu p. prof. E. Hauptmanna a p. Pla-
ňanského, pánové: lesmistr Franzl z Černic, 
místopředseda odboru, inž. Hineis, jednatel, 
soudce Dr. Vondrák, pokladník, velkostatkář 
Rappl ze Stálce, JUC. Franzl, lesní kontrolor 
Novák, okr. tajemník Skalák, prof. K. Žid-
lický, prof. inž. A. Stašek, správce spořitelny 
Procházka, uč. Kolata, pošmistr Vogl, 
revírníci Esch a Hübner; posléze nově při-
hlášení členové odboru MUDr. B. Čámský, 
kníž. pojezdný Jiří Grégr, kníž. kontrolor 
Václ. Kubera a přednosta stanice Ant. 
Quadrat.

Některá jména z těchto jmen byla 
zmíněna již v minulém článku. My je zde 
citujeme znovu, protože bychom chtěli při 
příležitosti stých narozenin bechyňského 
odboru zjistit, zda ještě dnes žijí v Bechyni 
potomci těchto pánů. Pokud ano, prosíme, 
zavolejte nám. V rámci slavnostního roku 
odboru bychom Vás rádi kontaktovali, 
abychom se dověděli další osudy Vašich 
rodin.

Bechyňský odbor se v letech první 
republiky velmi aktivně zúčastnil propagace 
Bechyně jako vhodného letního sídla. 
Poskytoval informace o možnosti tzv. 
„letních bytů“, což bylo v dnešní terminologii 
ubytování v soukromí. Odbor dále spolu-
pracoval s bechyňskými Sokoly, Skauty 
i  dobrovolnými hasiči. Již od roku 1923 
začal, ve smyslu svého programu, opravovat 
zříceninu hradu Dobronice. 

Existují zprávy o tom, že opravoval 
hradby, opravil hradní věž a umožnil její 
návštěvu, vyřezával náletové dřeviny 
škodící historickému zdivu a upravoval 
přístupovou cestu. V těchto zprávách si 
většinou můžeme přečíst i to, kolik do této 
činnosti v kalendářním roce investoval 
finančních prostředků.

Samozřejmě již od svého založení odbor 
značil turistické pěší trasy v širokém okolí 
Bechyně. Zejména pak „páteřní“ červenou 
trasu podél Lužnice, o jejímž postupném 
budování jsme psali minule v Bechyňských 
listech. Z této oblasti dnes uvedeme jednu 
zajímavost:

Když se po druhé světové válce hodnotil 
stav turistického značení na Táborsku, hlásil 
bechyňský značkař, že v oblasti pozemků 
kníž. Paara jsou již, na rozdíl od ostatních 
oblastí, v pořádku všechny orientační 
tabulky. Bylo to z toho důvodu, že když 
Němci vyžadovali odstranění česky psaných 
tabulek a jejich nahrazení dvojjazyčnými 
tabulkami, řekl kníže Paar, že buď zůstanou 
vyvěšeny tabulky s českými nápisy, nebo 
nebudou na jejich místě tabulky žádné.

V pořadí třetím článku v příštím čísle 
Bechyňských listů se již přeneseme do 
období po druhé světové válce.

Oprava: V prvním článku v minulém čísle 
se vyskytla chyba. Ve druhém sloupci na 
první stránce uprostřed si opravte správně 
směry obou budovaných cest: z Bechyně do 
Dobronic a z Bechyně do Týnu nad Vltavou.

Ing. Jan Havelka

Z historie

Keramická škola tak, 
jak ji viděl v roce 1918 

Guth-Jarkovský
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JAK SE 
Z VČELAŘKY STALA 
VČELAŘOVA ŽENA

Původně to bylo tak, že včelařkou jsem 
měla být já, ale začnu raději, jak se říká, od 
Adama. 

Pocházím z malého městečka a naší ulicí 
toto městečko končilo. Za našimi zahradami 
už byla pole. Soused, starý pán, jak si jej 
pamatuji, byl už v důchodu a měl dva úly se 
včeličkami na zahradě. Se včeličkami, nikoli 
se včelami, takhle o nich nikdy nemluvil. 
Mluvil o včeličkách s největší úctou a láskou. 
A mluvíval o nich rád a pokaždé, když jsem 
k nim s maminkou přišla na takové to 
sousedské popovídání. Když jsme vešly do 
síně (vstupní místnost do domu), udeřila mě 
do nosu charakteristická vůně medu a vče-
lího vosku. Čtyřlitrové velké sklenice byly 
naplněné po okraj medem a stály na 
mohutné starožitné skříni. Jako uzávěr 
sloužilo bílé plátýnko převázané špagátkem. 
Síň byla tmavá a chladná místnost bez oken, 
ale ta vlídná vůně medu ji dělala příjemnou 
a mně se to tak vrylo do paměti, že mne to 

provázelo až do pozdního věku. Druhá věc, 
která se mne jako dítěte dotkla, byl ten starý 
soused a jeho láska a úcta ke včelám. Mám 
vskutku před očima, jak se rozněžnila jeho 
tvář, když začal o včeličkách mluvit. 
S otevřenou pusou jsem poslouchala jeho 
moudra o tom, jak jsou včeličky pracovité, 
obětavé a pro existenci lidstva a života na 
této planetě vůbec důležité. Chválil nejenom 
včeličky, ale děkoval Stvořiteli za to, že to 
vše zařídil tak, aby vše do sebe přesně 
zapadalo. Toužila jsem po tom, aby moje děti 
a vnoučata také zažily něco podobného 
a více rozuměly všemu kolem sebe. Včely mi 
nešly z hlavy, ale nebylo pro ně místo, až 
když jsme si koupili chalupu. No a ke 
včelstvu už byl jenom krůček. Vzadu na 
zahradě stojí 8 úlů. A jak se to stalo, že jsem 
včelařova žena? Nejdřív manžel nechtěl 
o včelách ani slyšet, ale jak šel čas, získaly si 
jeho srdce úplně. Tak, jak jsem to četla od 
jiné včelařovy ženy, ani můj muž nejí med. Je 
to úsměvné, ale je to tak. Letos poprvé 
z nadbytku medu vyrobil medovinu, tak snad 
tato podoba medu mu bude chutnat.

Včelařova žena

+ TAK JSME SE 
DOČKALI!

Máme v Bechyni zase pivovar!
Městský byl zrušen v roce 1903, panský-

paarovský v roce 1927. A nový, soukromý 
zahájí činnost v nejbližší době! Navazuje tak 
na přerušenou, 600letou tradici vaření piva 
v našem městě.

V minulosti, nám plebejcům, bylo dovo-
leno vařit pouze pivo bílé, pšeničné. Pivo 
ječné bylo vyhrazeno pouze zámecké vrch-
nosti. Jejich pivo bylo kvalitnější, chutnalo 
podstatně lépe, a tak se nelze divit, že to 
zavdalo mnoho nepříjemností a vyvolávalo 
četné třenice.

Tyto spory se táhly stovky let. Teprve 
v roce 1870 bylo Bechyňákům povoleno vařit 
ve svém, měšťanském pivovaru pivo ječné 
a to i přes protesty vrchnosti.

Nejzajímavější události, spojené s pivem 
v Bechyni, se váží k polovině 17. a počátku 
18. století. To přepadli Čechy Švédové… 
a majitel bechyňského panství František 
Matyáš Karel ze Šternberka pobýval toho 
času v Praze. Letopisy praví: „Přihluchlý 
hrabě vyděšen povykem vojáků přistoupil 
k oknu a dívaje se, co se děje, byl švédským 
vojákem postřelen a krátce na to, dne 
9. srpna 1648 zemřel. Pochován byl v jesuit-
ském kostele sv. Salvatora na Staré Městě.“ 

Vdova po Františku Matyáši Karlu Štern-
berkovi Lidmila Benigna Kateřina z Říčan 
byla velice energická žena, starající se o více 
dětí. Manžel ji však zanechal neuspořádané 
panství a mnoho dluhů. K uhrazení těchto 
restů jí byly vyhrazeny určité příjmy, mezi 
jinými i 26 sudů piva. Požádala tedy měšťany 
o to, aby mohla toto pivo ve městě vyšenko-
vat a se strženými penězi pomoci rodině. 
Měšťané svolili a když vyčepili své vlastní 
pivo, čepili pivo panské. To se záhy odrazilo 
i v závazcích města Bechyně, kdy vrchnost 
nařizuje: „Také povinni jsou (měšťané) 
napořád pivo ječné jeden každý soused po 
2 sudech bráti pod jistou pokutou míti mají.“ 
Kronika města k tomu dodává: „Po řadě tedy 
ve svých domech po 2 sudech pivo vyče-
povali, ale měšťané jeden po druhém do 
zámku za pivo dlužen ostával. Touto 

nešťastnou povolností, kdy městští občané 
brali od vrchnosti po dvou sudech ječného 
piva, naučili se pít lepší pivo ječné a 
zapomínali na prospěch svého vlastního 
měšťanského pivovaru, kde se bohužel 
mohlo vařit jen pivo pšeničné - bílé.“ Tak se 
naučili bechyňští občané z nařízení vrchnosti 
pít lepší pivo, čehož panští úředníci využili a 
rozhodli se zajistit pro zámek trvalý přísun 
peněz.“

Daně i nestřídmé pití piva umožnilo 
hraběnce Lidmile Benigně Kateřině nakoupit 
pozemky v Praze Tróji a společně se svým 
synem Václavem Vojtěchem ze Šternberka 
postavit zámek v Tróji. Dá se s nadsázkou 
říci, že záliba pití piva v Bechyni pomohla 
k vybudování letního sídla u Prahy. (Nemohli 
by tam Bechyňáci mít alespoň vstup 
zdarma?) A zde u Prahy nevlastnila jen Tróju 
– v té době jí totiž patřila i obec Vršovice.

Ale zpět k pivu.
Z bechyňských měšťanů se pitím ječného 

piva stali „fajnšmekři“ a po čase jim panské 
pivo přestalo chutnat a nějaký ten soudek 
cizího a lepšího piva si přivezli domů. Tím 
porušili vrchnostenské nařízení a krátili tak 
„důchod“ vrchnosti, proto se hrabě ze Štern-
berka obrací na město s tím, aby potrestalo 
každého lapeného hříšníka propadnutím 
a propitím tohoto piva. A ještě k tomu navrch 
odeslali do jeho hraběcí pokladny vybranou 
pokutu 3 kop grošů míšeňských. (V té době 
se kupovala kráva za 1 kopu grošů a 10 kr.)

V r. 1667 dokonce hrabě dovolil bezplatné 
pití piva konšelům a služebníkům města. 
Toto povolení prohloubilo lásku ke konzuma-
ci piva ve městě.

Tak se stalo, že po propitých nocích rušili 
své sousedy, prali se a vyzrazovali věci 
obecní. Hrabě musel rázně zakročit – do 
Domácího řádu magistrátu v Bechyni, který 
vydal 28. listopadu 1695, vložil tuto klauzuli:

„O čem se na radnici jedná, jest tajem-
stvím a nesmí se o tom mluviti při pivě v hos-
podě, doma se ženou a před čeládkou. 
Protože ty všecko povědí sousedkám a kle-
pou to dále.“

Láska měšťanů k pití piva byla vrchností 
dále podporována, vždyť přinášela zajímavé 
příjmy! Hraběcí úředníci nelenili a na náměs-
tí zakoupili dva domy. Ty přestavěli na 

hospodu, kde se čepovalo panské – tedy 
ječné pivo. Tak vznikla hospoda „Na 
Panské“– to bylo v roce 1701.

Zálibu pití piva neměli jen obyčejní 
obyvatelé, ale i kněží – to dokládá zápis v 
městské kronice – právo vařit pivo pro svoji 
potřebu měl i děkanský kostel v Bechyni. 
V 17. století měl právo uvařit k vlastnímu 
užitku 8 sudů piva, na něž se nevztahovaly 
žádné poplatky.    

Podle statistiky se za rok 1675 uvařilo 
v panském pivovaře na 648 sudů piva, měš-
ťanský pivovar měl výstav určitě daleko 
menší. Uvážíme-li, že Bechyně v té době 
byla sice krajským městem, ale měla jen 
necelých 700 obyvatel, spotřeba piva na hla-
vu byla veliká. Pro úplnost dodávám, že pod-
řízené České Budějovice byly v té době 
10krát větší 

Takto „propitou“ společnost nalezla v roce 
1713 i Zemská komise, která shledala, že 
vrchnost občany Bechyně ožebračila a tím 
měšťany zadlužila.

Kronika dodává: „Dluh ten nahromadil se 
dílem neúrody, dílem za panské pivo, jež 
uvolili se prodávati, ale neplatili. Panští si 
vzali od dluhujících občanů ta nejlepší a nej-
bližší pole kol města a připojili je k pozemkům 
panským – k Novému Dvoru. Jen některým 
měšťanům dali v náhradu pole horší a vzdá-
lenější, ale dlouhý čas nechali občany platit 
daň ze všech polí.“

Zemská komise však odhalila i druhou 
stránku bechyňských obyvatel:

„Po celých šest neděl, co jsme v Bechyni 
byli, dostatečně jsme se přesvědčili, že 
zdejší občané, jakmile nastane neděle neb 
svátek, všecko, co jen vydělati mohou, v hos-
podě propijí. Dejte lidu chudému bohatství 
a nebude větších marnotratníků nad něj, tak 
nás učí zkušenost z Bechyně….“

Tolik k historii…

Nevím, zda bychom se měli řídit tímto 
nařízením a pít dům od domu po dvou 
sudech piva, ale když máme „náš“ pivovar ve 
městě, měli bychom jej podpořit. Alespoň 
jeho návštěvou. Věříme, že nás kvalitou 
svého piva potěší.

PS: Tehdejší sud piva obnášel 248 litrů 
piva, ale měšťané na pití nebyli sami. 
Bechyně jako vyhlášené poutní místo něko-
likrát v roce přivítala až 12 000 poutníků… 
O tom snad někdy jindy.

Josef Štefl
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+ PRIMA ÚSPĚCH 
BECHYŇSKÝCH 
FOTBALISTEK

Tradičně v předvánočním čase 19. 12. se 
hrál už 12. ročník turnaje v dívčím fotbale. 
V krásné soběslavské hale si dala dosta-
veníčko stejná sestava jako loni, tedy Gympl 
Soběslav, ZŠ Chrášťany, Zdrávka Tábor, OA 
J. Hradec a SUPŠ Bechyně, jen EP Veselí 
chybělo. Hrálo se jako vždycky 4 hráčky 
v poli + brankářka a 1 × 20 minut.

Místo svižného uhánění se ploužíme po 
zmrzlé silnici, na bruslích bychom tam snad 
byli dřív. Všechno dobře dopadlo, v 8.00 je 
všechno připraveno, můžeme začít. Moc 
nás mrzí nemoc Elišky Bečkové a nevolnost 
Simči Makovcové, zato se radujeme z uzdra-
vení Terky Kopecké.

Po krátkém úvodním slově se turnaj hned 
rozjíždí. Začínáme s domácím gymplem 
a přes věčný obavy z prvního zápasu máme 
šance a hrajeme docela pěkný fotbal. Až na 
to tradiční proměňování šancí. Dokonce 
jsme nedali ani penaltu. Vzadu ale hrajeme 
naprosto spolehlivě. Pravidelně se střídá 
trojice Ivetka Matoušová, Terka Kopecká 
a Niki Kášková a všechno s naprostým 
přehledem jistí z brány Iva Šimečková. 
Nedovolily Sobíkům nic! Rozhodnutí při-
nesla 11. minuta. Eny frnkla obraně a po-
hotově zavěsila.

Ve druhým zápase jdeme na obchodku 
z J. Hradce. Vysoké urostlé holky zírají, jak 
se valí útok za útokem na jejich bránu. Sice 
dost dlouho bez efektu, v 9. minutě ale Eny 
báječně přistrčila mičudu Nikče Pazderové 
a ta to v pohodě zametla do brány. Klid 
přinesl až závěr zápasu, kdy se v 16. a 19. 
minutě prosadila Eny a bylo z toho krásných 
3:0.

Třetí kolo přineslo v podstatě finále. 
Vzhledem k tomu, že zdrávka senzačně 
remizovala s Chrášťanama a víře, že my je 
porazíme, stačila nám k výhře v turnaji 
remíza. Hned ve 3. minutě jsme ale dostali 
góla! Nepovedený odkop a nejlepší hráčka 
zdrávky sólo proměnila. Zdravotnice se ani 
nestihly doradovat a bylo vyrovnáno. Eny 
vlítla do mumraje před bránou a bylo 1:1. 
Přestože už gól nepadl, bylo to napínavé až 
do konce. My jsme úspěšně šance zaha-
zovali, zdravotnicím všechny naděje mařila 
skvělá Iva v bráně. Šance na výhru měly oba 
týmy, konečná remíza ale byla zasloužená. 

V posledním kole s Chrášťanama nes-
míme prohrát, ale obavy jsou pryč velice 
rychle. Ve třetí minutě potvrdila nejlepšího 
střelce turnaje Eny a za další tři minuty dala 
krásnou ránou z dálky svůj první soutěžní gól 
Niki Kášková. Tím bylo rozhodnuto a zápas 
mohly dohrát Adélka Ležáková a Katka 
Švecová, které se v průběhu napínavých 
předcházejících zápasů na hřiště nedostaly. 
A chybělo jen malinko a mohly se obě zapsat 
mezi střelce.

A co ostatní týmy? Sobíkům se nedařilo 
a Hradec taky neodehrál standart. Zdrávka 
až na nečekanou remízu s Chrášťanama 
hrála dobře. Naše maličké kamarádky 
z Chrášťan urputně bojovaly a vesele 
proháněly „velké“ holky. Prohrály jen s námi, 
s ostatními uhrály báječné remízy.

U nás byla v útoku jasnou jedničkou Eny 
Turková a výborně jí sekundovaly Barča 
Benešová, Niki Pazderová a Míša Bra-
bencová. Suprově zahrály holky v obraně 
Ivetka Matoušová, Niki Kášková a přede-
vším Terka Kopecká. Největší hvězdou ale 
byla jednoznačně Iva Šimečková v bráně.

Na 5. místě tentokrát skončili domácí 
Sobíci, na 4. místě šikulky z Chrášťan, 
3. místo jelo do J. Hradce, 2. místo si odvezla 
Zdrávka a pro vítězný diplom si šla naše 
nová kapitánka Terka Kopecká. Obhájit 
vítězství v tomto turnaji se nám povedlo po 
dlouhých devíti letech.

Na závěr byly ještě vyhlášeny i kategorie 
jednotlivců. Nejužitečnější hráčkou byla 
Sabina Domínová z Chrášťan, MISS turnaje 
Natálie Jindrová ze Soběslavi, nejlepší 
brankářkou naše Iva Šimečková a nejlepším 
střelcem naše Eny Turková (5 gólů).

Turnaj byl jako vždycky výbornou akcí. 
Přinesl náramnou snahu a bojovnost všech 
družstev. Všem holkám také patří uznání 
a poděkování. Všechny parádně repre-
zentovaly své školy.

Vratislav Šťastný

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
Po přečtení lednového čísla Bechyňského zpravodaje, v němž byly článek starosty města 

p. Houdka, jsme si uvědomili, že jsme dlužni městu poděkování za v loňském roce 
poskytnutou dotaci pro naši TJ Jiskru Bechyně. Pro nás to byla nejen významná pomoc, ale 
i ocenění, že naše snažení se setkává s kladným přijetím.

Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci

Za TJ Jiskru Bechyně Karel Wodinský, předseda TJ

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

PRODEJ  KUŘIC
                2018

 

FIRMA
          NOVÁK
                     RADOMYŠL

BECHYNĚ – 10.00 hod.
 U INFOCENTRA
DNE: 2. 3. || 4. 4. || 2. 5. || 30. 5. || 27. 6. ||

 27. 7. || 24. 8. || 21. 9. || 24. 10. || 21. 11.

červené, černé kropenaté, modré,
žíhané, bílé  – stáří 20 týdnů
                      cena 165 Kč/ks

tel.: 602 115 750
www.drubez-novak.cz

přijme na HPP 
– 4 hod. denně

Domácí práce pro částečné 
invalidní důchodce

Montáž elektrosoučástek

Mzda 81Kč/h

Tel.:728 683 637

Firma VEBA PLYN a.s.
Milevsko
 

+ PODĚKOVÁNÍ

+ FLOORBALOVÝ 
TURNAJ 2017

Dne 26. 12. 2017 se uskutečnil 15. ročník 
bechyňského floorbalového turnaje. Tento 
turnaj se svou popularitou a pravidelností 
řadí mezi nejprestižnější amatérské floor-
balové turnaje v jižních Čechách.

Turnaje se zúčastnilo 45 floorbalistů 
rozdělených do 9 týmů. Všechny zápasy 
měly výbornou sportovní úroveň. Dále bych 
chtěl poděkovat dvěma dívčím týmům 
z Týna nad Vltavou, které se zúčatnily tohoto 
turnaje již podruhé a byly příjemným 
oživením.

Vítězství 15. ročníku si odvezl tým z Čes-
kých Budějovic – Dřeváci z Besedy ve 
složení: Malecha, Rypl, Novák. Na druhém 
místě se umístil tým z Bechyně – Hnědky ve 
složení: Antl, Jošt, Koukol, Tupý, Šťastný 
a na třetím místě také tým z Bechyně – 
Sněhuláci ve složení: Toman P., Januka, 
Janovský, Toman V. Do statistiky nejlepších 
střelců se zapsali hráči: Malecha – 24 gólů, 
Januka – 20 gólů a Janovský 15 gólů.

15. ročník se uskutečnil s podporou ZŠ 
v Bechyni, za což organizátoři děkují jejich 
vedení.

Dále bych chtěl poděkovat firmě Kera-
mika Zdeněk Barták, který nám jako každý 
rok vyrobil originální ručně dělané medaile 
a krásný pohár pro vítěze.

Pořadatelé tímto děkují všem týmům za 
účast a přejí hodně floorbalových úspěchů 
v roce 2018.

Pořadatelé Vitha Petr 

a Brynych Ladislav
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Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Tel: 604 718 306

ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

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

TÁBOR – A. Berka 

Třebízského 839, tel:777 27 38 34

40 DRUHŮ 

SYPKOVIN

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY


