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LEDEN 2019

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYNSKÝB

+ Životní jubilea 
leden 2019

 101 let  Zíková Anežka 
 99 let  Ralbovský František 
 97 let  Sviták Ladislav 
 94 let  Kavanová Božena 
 93 let  Vanková Helena 
 90 let  Lukášová Ludmila
  Pokorný Bohumír 
 89 let  MUDr. Trnková Olga 
 88 let  Koliha Miroslav 
 85 let  Mašková Jaroslava
  Zavadilová Božena 
 84 let  Blažek Josef
  Dobiáš Jiří
  Doleželová Anežka 
 83 let  Janáková Anežka
  Mikšovská Marie 
 82 let  Bártová Marie
  Krejčová Kamila 
 81 let  Matějková Jarmila
  Nováková Milada 
 80 let  Kvarda Jan
  Lacinová Anna 
 79 let  Kmentová Jiřina 
 78 let  Tomek František 
 77 let  Vyhlidalová Mária 
 76 let  Baumgartner Jiří
  Ďurčeková Anežka 

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let. 

Paní Anežce Zíkové k jejím vzácným 
101. narozeninám srdečně gratulujeme.

+ VÝZVA PRO 
BECHYŇSKÉ 
JUBILANTY 

Sbor pro občanské záležitosti města 
Bechyně již tradičně zasílá gratulace 
jubilantům a také v případě zájmu manže-
lům, kteří oslaví zlatou či diamantovou 
svatbu. Občanům s trvalým pobytem na 
území města Bechyně, kteří dovršili 70, 75 
a  více let věku, zasílá blahopřání k naroze-
ninám. U občanů od věku 75 let je životní 

Příspěvky do únorového čísla 
posílejte nejpozději 18. ledna na 
propagace@kulturnidum.cz

ážení spoluobčané,V
Skončil rok, ve kterém jsme si připomněli 

100 let od vzniku Československé republiky, 
připomněli jsme si události z let 1938, 1968 
i  25 let od rozdělení ČSFR a vzniku České 
republiky. V Bechyni jsme oslavili 90 let od 
otevření mostu „Duha“ a 100 let vzniku Klubu 
českých turistů. 

Všechny tyto oslavy měly vzbudit pocit 
národní hrdosti, hrdosti ke svému městu. 
Odmalička jsme nějak vychováváni. Měli 
bychom se zamyslet nad tím, co nám naše 
země dala. Vzpomeňme si hlavně na to 
pozitivní z naší historie, naučme naše děti 
milovat místo, kde jsme jim dali život. 
Projevujme národní hrdost nejen při vítězství 
našich sportovců.

Rok 2018 byl také rokem voleb do 
městského zastupitelstva. Osobně kvituji, že 
u nás v Bechyni vše proběhlo korektně, bez 
osobního napadání. Poprvé máme v Radě 
města zástupce všech subjektů, které 
kandidovaly ve volbách, a věřím, že to bude 
ku prospěchu.

V Bechyni se v roce 2018 podařilo 
realizovat mnoho investičních akcí a větších 
oprav – rekonstrukce ulice Za Trubným, 
obnova vnitrobloku sídl. Na Libuši, obnova 
kanalizační stoky Parkány, oprava teplo-
vodu včetně vybudování předávacích stanic 
sídl. Obránců míru, opravy bytového domu 
Na Libuši. Rovněž započala intenzifikace 
ČOV, která bude pokračovat i v příštím roce 
s dobudováním kanalizace v ulici Čechova. 
Na tuto akci se nám podařilo získat dotaci ze 
SFŽP. Dále v roce 2019 jsou plánovány 
mimo jiné obnova vnitrobloku sídl Na Libuši 
(čp. 687–697), opravy bytového fondu, 
výstavba chodníku ke Kerasu, další etapy 
výměny oken v základních školách. V příš-
tím roce rovněž začne rekonstrukce bý-
valého domu služeb i díky tomu, že se 
Jihočeskému kraji podařilo získat dotaci na 
Muzeum keramiky. 

Stále se nám nedaří realizovat rekon-
strukci Michalské ulice a v současné době 
nevíme, kdy vůbec realizace proběhne. Je to 
z důvodu stále probíhajícího řízení.

Bohužel se potýkáme jako v jiných 
městech s faktem, že firmy nemají volné 
kapacity. Na zakázku, kde se nám v mi-
nulosti hlásilo 10 firem, se dnes přihlásí 
pouze dvě, někdy dokonce jenom jedna. Na 
některých akcích se tento fakt projevil více, 
na některých méně. Chtěl bych Vám proto 
všem poděkovat za shovívavost a trpělivost 
při různých omezeních, které vznikají při 
investičních a dalších akcích na území 
města Bechyně.

Nejen prací je ale člověk živ. Proto mi 
dovolte, abych na tomto místě poděkoval 
všem spolkům, které ve svém volném čase 
pro nás v Bechyni pořádají řadu sportovních, 
kulturních a společenských akcí. 

Zároveň chci poděkovat všem zastu-
pitelům, kolegům a kolegyním z MěÚ, 
příspěvkových organizací a společností, 
které vlastní město, za velice vstřícné 
jednání a spolupráci. 

Nám všem bych chtěl popřát nejen v roce 
2019 hlavně pevné zdraví, pozitivní myšlení 
a nadhled nad různými situacemi, které nás 
potkají.

Pavel Houdek,
starosta města

jubileum zveřejněno v Bechyňském měst-
ském zpravodaji. Jubilantům ve věku 80, 85 
a 90 let a dále vždy po pěti letech předávají 
členky Sboru pro občanské záležitosti 
blahopřání a drobný dárkový balíček. 
Obracíme se tímto na Vás, bechyňské 
občany, s prosbou. Máte-li zájem o drobnou 
pozornost od Města Bechyně, dovršíte 
v  letošním roce 70 nebo více let a zatím jste 
Městu Bechyni nedali souhlas, vyplňte 
prosím přiložený formulář na 2. straně 
a  svým podpisem potvrďte souhlas se 
zpracováním osobních údajů. Ve formuláři je 
možné vyškrtnout způsob gratulace, který si 
nepřejete. 

Vyplněný tiskopis poté doručte na 
Městský úřad Bechyně, matrika, nám. 
T.  G. Masaryka 2, Bechyně. Chceme 
jubilanty města Bechyně přáním potěšit 
a  vyjádřit úctu, a to lze pouze na základě 
vašeho předchozího písemného souhlasu.

SPOZ 
při MěÚ v Bechyni

Jak si nový rok upečeme, takový ho budeme mít



 

 

 

Souhlas	se	zpracováním	osobních	údajů 	

Já nıž́e podepsaný souhlasıḿ se zpracovánı ́osobnıćh údajů tykajıćıćh se mé osoby za následujıćıćh podmı́nek:  

 
· Správce	– Město Bechyně, se sıd́lem nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, IC� : 00252069 (dále jen „Správce“). 

 
· Účel: 

1. Evidence seznamu občanů za účelem rozesıĺ ánı ́gratulacı ́k životnıḿu výročı ́při dosaženı ́věku 70 let, 75 let a vıće 
a k přijetı́ dárkového balıč́ku při významném životnıḿ jubileu: 

� Souhlasıḿ � Nesouhlasıḿ 

2. Uveřejněnı ́ jména, přıj́menı́ a věku při dosaženı ́ věku 75 let a vıće v kulturnı ́ rubrice Bechyňského městského 
zpravodaje: 

� Souhlasıḿ � Nesouhlasıḿ 

· Kategorie	zpracovávaných	osobních	údajů:  Jméno, přı́jmenı,́ datum narozenı,́ bydliště, věk. Zvlášť může být zpra-
cována i fotogra�ie. 
 

· Pověřenec	 ochrany	 osobních	 údajů:	 V souvislosti s ochranou osobnıćh údajů jmenoval Správce pověřence pro 
ochranu osobnıćh údajů (dále jen „Pověřenec“). V přıṕadě jakýchkoliv dotazů a nejasnostı ́ohledně zpracovánı ́osob-
nıćh údajů se obracejte právě na Pověřence: 

Identi�ikace	pověřence:	NOVAK	SOFTWARE	s.r.o.		
IČ	26034166	se	sídlem	Branická	213/53,	Praha	4,	140	00		

Kontakt:	gdpr@nsw.cz,	Mantovská	697/1,	Praha	10,	109	00			
 

· Platnost	souhlasu	a	doba	zpracování:  Platnost souhlasu je 20 let. 
· Podmínky	 zpracování:	 	 Správce prohlašuje, že osobnı ́ údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem 

vyjádřeným v tomto souhlasu. K osobnıḿ údajům budou mıt́ přıśtup pověřenı́ zaměstnanci a spolupracujıćı ́osoby 
(Sbor pro občanské záležitosti, komise rady města a IT). U� daje budou zpracovány pouze na prostředcıćh Správce  
a uloženy v  prostorách Správce. U� daje nebudou předány do 3. zemı́ a mezinárodnı́m organizacıḿ. 

· Poučení	o	zpracování	osobních	údajů	dle	zákona:	 	Osobnı ́údaje o uchazeči Správce zpracovává v rozsahu, v ja-
kém je uchazeč poskytl, nebo v rozsahu, v jakém je Správce shromáždil v souladu s platnými právnıḿi předpisy, 
zejména se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobnı́ch údajů a také podle čl. 6 odst. 1 pıśm. a), e) NAR� I�ZENI� 
EVROPSKE� HO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (GDPR) . 	

 

· Poučení	o	právech: 
 

1. Požádáte-li Správce o informaci o zpracovánı ́svých osobnıćh údajů, Správce Vám takovou informaci bez zbyteč-
ného odkladu poskytne. Obsahem informace bude vždy sdělenı ́ o: účelu zpracovánı ́ osobnıćh údajů; osobnıćh 
údajıćh, přıṕadně kategoriıćh osobnıćh údajů, které jsou předmětem zpracovánı,́ včetně veškerých dostupných in-
formacı ́o jejich zdroji; o přıj́emci, přı́padně kategoriıćh přıj́emců. 

2. Máte rovněž právo: na přıśtup k osobnı́m údajům; požadovat opravu osobnıćh údajů v souladu se zákonem  
o ochraně osobnıćh údajů;  kdykoli svůj souhlas odvolat pı́semným oznámenıḿ doručeným Správci. 

3. Pokud se domnıv́áte, že Správce provádı ́zpracovánı ́osobnıćh údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého  
a osobnıh́o života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobnıćh údajů, zejména jsou-li osobnı ́údaje nepřesné  
s ohledem na účel jejich zpracovánı,́ můžete: požádat Správce o vysvětlenı;́ požádat, aby Správce odstranil takto 
vzniklý stav (zejména můžete požadovat blokovánı,́ provedenı ́opravy, doplněnı́ nebo likvidaci oso bnıćh údajů); 
obrátit se s podnětem na U� řad pro ochranu osobnıćh údajů. 

 

  
_______________________________________________ 
																								jméno	a	příjmení		

 
 
_______________________________________________ 
																						datum	narození		
	

 
_______________________________________________ 
																									bydliště 

 
__________________________________________________ 
																		datum	poskytnutí	souhlasu	
	

 
 
__________________________________________________	
																																							podpis			
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+ VYHODNOCENÍ 
PROGRAMU 
REGENERACE MPR 
A MPZ ZA ROK 2018

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 rám-
ci Programu regenerace městských památ-
kových rezervací a městských památkových 
zón. O dotaci z tohoto programu na rok 2018 
požádaly dva subjekty, a to na tyto akce:

Restaurování boční uliční fasády 
objektu Klášterní č.p. 37

Popis projektu: restaurování fasády včetně 
štukové výzdoby a barevné polychromie.
Vlastník kulturní památky: Mgr. František 
Janda.
Finanční náklady projektu: 
 dotace z MK  155.000,- Kč

 dotace města Bechyně  40.000,- Kč
 vlastní zdroje žadatele  203.713,- Kč

Restaurování náhrobků na 
židovském hřbitově, 4. etapa

Popis projektu: restaurování 30 ks kamen-
ných náhrobků na židovském hřbitově 
v  Bechyni.
Vlastník kult. památky: Židovská obec v Pra-
ze zastoupená společností MATANA a.s.
Finanční náklady projektu: 
 dotace z MK  40.000,- Kč
 dotace města Bechyně  11.000,- Kč
 vlastní zdroje žadatele  49.602,- 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 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 kul-
turní památky, nikoli na 
modernizaci a jiné úpravy 
prováděné v zájmu jejího 
vlastníka, ani na práce 
investiční povahy. Dotace 
je především určena na 
zvýšené náklady spojené 
se zachováním a obnovou 
autentických prvků a kon-
strukcí kulturní památky.

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

 ZDROJE MĚSTA, KRAJE FO, PO, CÍRKVE

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

Rozpočet města 0 min. 10%

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

Michal Šonka, 
referent investičního odboru

+ KRÁTCE Z  JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA  
28. 11. 2018

ź Schválen záměr prodeje části pozem-
ku par.č. 1190/89 v k.ú. Bechyně o výměře 

2
cca 83 m . Jedná se o svah nad nemovitostí 
na Plechamru čp. 972.

ź Neschválen záměr prodeje pozemku 
par.č. 2476 v k.ú. Hvožďany u Bechyně o vý-

2
měře 145 m  rozděleného dle žádostí na dvě 
části. Část pozemku tvoří příjezdová cesta 
k nemovitosti čp. 82 a část tvoří úzká ulička 
mezi nemovitostí čp. 16 a sousedící zahra-
dou.

ź Zastupitelé opakovaně neodsouhlasili 
záměr prodeje části pozemku p.č. 1994/1 
v  k.ú. Bechyně, konkrétně části, na které se 
nachází schody do domu čp. 157, dále 
travnatých částí, nacházejících se po obou 
stranách schodiště ohraničené hranou 
chodníku.

ź Schválena Obecně závazná vyhláška 
č. 1/2018 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů.
Vyhláška nabývá účinnost 1. 1. 2019 a  nově 
osvobozuje od poplatku děti do jednoho roku 
věku. Výše poplatku zůstává i pro příští rok 
beze změny.

ź Zastupitelstvo nově pověřilo Mgr. Ja-
na Pazourka k zastupování města Bechyně 
na valné hromadě vodárenského sdružení 
Bechyňsko. Dalšími zástupci města nadále 
zůstávají Ing. Pavel Houdek a  Mgr. Jaroslav 
Matějka.

ź Zastupitelstvo určilo členy osadního 
výboru ve Hvožďanech Vlastislava Hovorku, 
Ditu Klasnovou, Ing. Františka Vaníčka 
a  Václava Veselého.

ź Schválena změna pravidel pro usta-
vení a činnost osadních výborů v městských 
částech Hvožďany a Senožaty. Požadavek 
na změnu pravidel byl vyvolán situací, kdy se 
v Senožatech nepodařilo najít alespoň 
7  kandidátů, což byla nutná podmínka 
k  tomu, aby se uskutečnily v této městské 
části volby a byl zvolen pětičlenný osadní 
výbor. Nová pravidla umožní snížení počtu 
členů výboru na tři.

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

(fs) 

+ SEZNAM 
DISTRIBUČNÍCH MÍST 
ZPRAVODAJE

DpS, COOP (Na Libuši), Laufen, Tesco, 
čerpací stanice Oktan, Lázně, Městské 
muzeum (infocentrum), MěÚ, Soukromé 
infocentrum, Ellie's, Lékárna Panny Marie 
Pomocné, hotel Panská, Zuzana, Tabák 
U  Lososů, Lékárna Magistra, Galvína, 
Stánek Ondřejovi, Pekárna (Písecká), 
Italmarket, Městská knihovna, Zářečí.
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+ PARKOVACÍ KARTY 
NA NÁM. T. G. M.

Upozorňujeme občany, že s koncem roku 
2018 skončila 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 
vždy pro kalendářní rok, tj. od 1. 1. 2019 do 
31. 12. 2019 (nařízení 9/2012, čl. 7, odst. 2). 
Žádosti, stejně jako parkovací karty vám 
budou vydány na podatelně MěÚ Bechyně.

Jitka Chudlařská, 
podatelna

+ KATALOG FIREM

Počátkem roku 2019 bude probíhat 
aktualizace údajů v Katalogu firem, který je 
umístěn na webových stránkách Města 
Bechyně. Podnikatelé již zapsaní obdrží 
v průběhu měsíce ledna a února na uvedený 
e-mail, či adresu výzvu k aktualizaci údajů. 
Dále bychom chtěli vyzvat nové firmy, malé 
živnostníky, ale i ostatní občany OSVČ, kteří 
provozují služby či jinou podnikatelskou 
službu či jinou podnikatelskou činnost 
v  Bechyni a nejbližším okolí, aby využili 
možnosti zdarma umístit údaje o své činnosti 
na webové stránky Města Bechyně. Chceme 
tak usnadnit občanům Bechyně a okolních 
obcí najít například zedníka, švadlenu, 
elektrikáře či jiné živnosti. 

Žádost – registrační formulář si můžete 
vyzvednout na podatelně MěÚ Bechyně, 
nebo o něj požádat na e-mailové adrese:
chudlarska@mestobechyne.cz. 
Tento katalog mohou využít všichni z Bechy-
ně, Hvožďan, Senožat a okolních obcí – 
Březnice, Černýšovice, Dobronice u Bechy-
ně, Haškovcova Lhota, Hodětín, Hodonice, 
Radětice, Rataje, Sudoměřice u Bechyně či 
Záhoří. 

Jitka Chudlařská, 
podatelna

1/ Probíhá 3. etapa obnovy sídl. Na Libuši 
 – blok bytových domů č.p. 661–671.

2/ V listopadu 2018 byly zahájeny stavební práce na intenzifikaci ČOV.
 V současné době probíhají zemní práce a práce na základových
 konstrukcí kalového hospodářství 
 (pilotové založení, záporové pažení). 

3,4/ Dokončena rekonstrukce ulice Za Trubným.
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GALERIE 2+1
+ ZIMNÍ VÝSTAVA

Výstava žáků ZUŠ V. Pichla pod
vedením Mgr. Ivany Blažkové.
Výstava potrvá do 30. ledna 2019.

GALERIE U HROCHA
+ KRÁSY NOVÉHO ZÉLANDU
 Výstava fotografií Jany Jedličkové

GALERIE GALVÍNA
+ POVÍDÁNÍ O POEZII A AUTORSKÉ
 ČTENÍ s Jaromírem Matouškem
 Sobota 5. ledna / 15.00 hodin 

+ MOJE SEXUALITA 
 A OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI
 Vernisáž v sobotu 12. ledna / 15.00 hodin
 Výstava prací žáků SUPŠ. 
 Mládeži pravděpodobně přístupno. Potrvá do 30. ledna.

MĚSTSKÉ MUZEUM
Stálá expozice, věnovaná místnímu regionu od pravěku až po 
20. stol., otevřena celoročně dle pracovní doby informačního centra.
Vstupné 30 a 20 Kč.

+ 90 LET MOSTU DUHA V BECHYNI 
 Panely k výstavě jsou nyní umístěny v druhém patře Městského
 úřadu.

PRO DĚTI

GALERIE

KULTURNÍ KALENDÁŘKULTURNÍ KALENDÁŘ
Kulturní středisko města  Bechyně

PF 2019

Sobota 12. ledna / 10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Co se stane se sněhuláky, když v předjaří začne hřát sluníčko a sníh 
se začne rozpouštět? Ve výpravné pohádce manželů Kopeckých 
uvidíte poetický příběh o přátelství a uslyšíte i spoustu pěkných 
písniček. O půlnoci ožijí tři sněhuláci, kteří se snaží vybojovat si 
mezi sebou místo na ulici. Nakonec je spřátelí zaběhnutý pejsek, 
kterému umetli košťaty cestu domů.
Hraje Divadlo Matěje Kopeckého

MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA

PLESOVÁ SEZÓNA

Sobota 26. ledna 2019 / 20.00 hodin / 
Velký sál KD / Vstupné 120 Kč, 
rezervace jsou platné pouze 7 dní.
Čeká Vás bohatý program, soutěž 
o ceny a hudební doprovod skupiny 
Horváth Band.
Přivítáme sponzorské dary na ples, 
nabízíme možnost prezentace vaší 
firmy během akce i  bezplatnou inzerci v 
únorovém čísle Městského zpravodaje 
(v odpovídajícím rozsahu). 
Předprodej již probíhá v kanceláři KD, 

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

XV. PLES MĚSTA BECHYNĚ

RODIČOVSKÉ CENTRUM 
+  PRAVIDELNÉ HERNY: 
Pondělky  15.00–17.00 hodin
Středy  9.00–11.00 hodin  
Jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč / 10 vstupů

+  POHÁDKOVÁ DÍLNA
Sobota 12. ledna / 9.00 – 10.00 hodin / RC Hrošík
Výtvarná dílnička před pohádkou

+  MIMIPLES
Středa 23. ledna / 9.00 – 11.00 hodin / RC Hrošík

+  DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Čtvrtky / 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.

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

PF 2019



POHYBOVÉ AKTIVITY
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KURZY PŘIPRAVUJEME

TANEČNÍ PRO VŠECHNY
Zahájení 15. února 2019 / 19.00 h / Velký sál / Kurzovné 1300 Kč 
za osobu
Opět chystáme taneční kurzy pro všechny, pod vedením manželů 
Bolkových z Milevska. Hlaste se už nyní v kanceláři KD, na e-mail 
program@kulturnidum.cz a na telefonu 776 381 203. 

+  PILATES
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.

+ KRUHOVÝ TRÉNINK   
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)

+ 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.

+ BOSU CARDIO®  
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.

+ ZUMBA PRO DĚTI  
Úterky / 16.30–17.50 hodin / RC Hrošík
Je výrazně hravější než klasická Zumba pro dospělé a jsou 
eliminované určité pohyby, které by děti přijímaly rozpačitě a které 
nejsou vhodné pro jejich fyzickou konstituci.
Cílem je rozvinout u dětí zdravý životní styl a včlenit fitness jako 
přirozenou součást jejich života.
Info Nina Capouchová na tel. 737 825 662

+  SM SYSTÉM
Úterky a středy od 22. ledna do 6. března / út 18.00–19.00 
hodin, st 8.30–9.30 hodin / 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

Čtvrtky / 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

Čtvrtek 10. a 24. ledna / 9.00 hod. / Klubovna KD
Přijďte posedět a popovídat si při čaji nebo kávě. Poradíme vám, jak 
nejlépe absolvovat pohovory u nového zaměstnavatele, případně, 
jaké máte možnosti uplatnění.
Můžete absolvovat řidičské kurzy skupiny B, rekvalifikace, 
pomůžeme vám v návratu na trh práce. 
Kontaktujte nás se na tel: 778 508 548,
nebo prosperitapisek10@seznam.cz. 

Mgr. Alena Řezáčová, 
odborný poradce Assessment centra v Táboře a v Bechyni

Veškeré aktivity projektu jsou ZDARMA!!! 

ASSESSMENT CENTRUM 
NANEČISTO – poradna
Hledáte práci nebo změnu? 
Je vám více jak 50 let? 
Máte zdravotní handicap 
nebo nedostatečné vzdělání? 

KOLEGA MELA GIBSONA
Pondělí 18. března / 19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 190 Kč, 
230 Kč, 250 Kč
Jde o komorní příběh jednoho herce. Začíná ve chvíli, kdy je hlavní 
hrdina, druhořadý herec provinčního divadla, zatčen za loupežné 
přepadení banky a vyslýchán policií. Během necelé hodiny a půl 
nám povypráví svůj příběh, během něhož se dozvíme nejen o jeho 
pohnutém hereckém i osobním životě, ale i jak se jednou setkal 
v letadle z Kanady do Frankfurtu s Melem Gibsonem a to jej zasáhlo 
na celý život.

Divadelní spolek Frída, se souhlasem autora, připravil toto 
monodrama přímo na tělo protagonistovi Martinu Trnavskému. Text 
byl aktualizován a přenesen do českých reálií. S písničkami 
a  tanečními kreacemi je skvělým zážitkem s překvapivou pointou.

Již v předprodeji na www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD, v Městské 
knihovně a Městském informačním centru.

PERLENÍ
Pátek 1.– sobota 2. února 2019
Celostátní přehlídka klasické amatérské divadelní tvorby, která se 
nese v duchu „Za málo peněz hodně muziky“.

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
Sobota 16. února / 15.00–17.00 h / Velký sál KD / Vstupné 40 Kč
Odpoledne plné her, soutěží a zábavy.

RYBÁŘSKÝ PLES
Sobota 23. února / 20.00 h / KD / Vstupné 150 Kč v předprodeji, 
na místě 180 Kč
Program: předtančení, soutěž o ceny, půlnoční překvapení. 
Hraje kapela MIDI.
Ve spolupráci s KSMB, předprodej od 7. ledna 2019 v kanceláři KD, 
Městské knihovně, Městském informačním centru a on-line na 
www.kulturnidum.cz.

MAŠKARNÍ PLES 
PRO DOSPĚLÉ
na téma 
MÁME RÁDI 
ZVÍŘATA
Sobota 2. března / 
20.00 hodin / KD / 120 Kč



KINO BECHYNĚ LEDEN 2019 

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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5. SOBOTA V 17.00

ASTERIX A TAJEMSTVÍ 
KOUZELNÉHO LEKTVARU

Rodinný / Animovaný / Komedie – 
Francie

Sveřepí Galové se vracejí! Napětí 
stoupá, v kotlíku to vře!

105 minut, český dabing, mládeži 
přístupný, 100 Kč

11. PÁTEK V 17.00

RAUBÍŘ RALF 
A INTERNET

Animovaný / Komedie – USA
Známý videoherní záporák Ralf a jeho 
malá rošťácká kamarádka Vanilopka 
von Šmak musí podniknout riskantní 

cestu po světové počítačové síti a najít 
náhradní část do Vanilopčiny videohry s 

názvem Cukrkáry. 
112 min, český dabing, mládeži 

přístupný, 120 Kč

11. PÁTEK VE 20.00

CENA ZA ŠTĚSTÍ

Drama / Komedie – ČR
Film ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke 
svému štěstí někde ztratili a pokoušejí 

se ji znovu najít.
V hlavních rolích se představí Ivana 
Chýlková, Vanda Hybnerová, Tomáš 

Hanák, Pavel Řezníček, Jaroslav Plesl, 
Klára Pollertová-Trojanová, Josef 
Trojan, Olga Wdowiaková, Jana 

Šulcová…
99 minut, mládeži přístupný 

od 12 let, 120 Kč

24. ČTVRTEK V 19.00

SCHINDLERŮV SEZNAM
Drama / Historický / Životopisný – USA

Obnovená premiéra
Hluboce šokující, nemilosrdné drama o 

noční můře holocaustu, založené na 
skutečných událostech. Na záchranu 
1100 životů obětoval Oskar Schindler 

veškeré své jmění... 
195 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 110 Kč

25. PÁTEK V 17.00

MARY POPPINS SE 
VRACÍ

Rodinný / Fantasy / Muzikál – USA
Děti známé z původního filmu, Michal 

a Jana, jsou už dospělé. Poté, co 
Michal prodělá osobní ztrátu, objeví se 

v rodině Banksových opět tajemná 
chůva Mary Poppins.

130 min, český dabing, mládeži 
přístupný, 100 Kč

25. PÁTEK VE 20.00

SKLENĚNÝ

Thriller / Drama / Horor / Mysteriózní / 
Sci-Fi – USA

M. Night Shymalan uvádí zcela nový 
thriller inspirovaný komiksem, nazvaný 

Skleněný (Glass). Spojuje tak dva 
samostatné úspěšné filmy 

Vyvolený (2000) a Rozpolcený (2016). 
115 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 120 Kč

31. ČTVRTEK VE 20.00

ŽENY V BĚHU
Komedie – ČR

Věra (Zlata Adamovská) prožila s 
Jindřichem báječný život a je pevně 

rozhodnutá splnit i jeho poslední přání – 
zaběhnout maraton!  Emancipovaná a 
rázná matka tří dcer (Tereza Kostková, 
Veronika Kubařová, Jenovéfa Boková) 
v tom nevidí žádný problém. Prostě si 
trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch 

více než 42 kilometrů 
jako rodinná štafeta.

99 min, mládeži přístupný, 130 Kč

   Paní Jana Vydrová Schmausová 
poskytla redakci milou knižní drobnůstku, ze 
které budeme v následujících číslech 
zpravodaje předkládat ukázky. Jedná se 
o  knihu „Dvě ženy ze života českého 
Edisona“, kterou napsaly Milka Preissová 
roz. Procházková a Emilie Soukenková. 
Vyšla v roce 1938. Čtivým způsobem je zde 
nahlédnuto do života vynálezce Františka 
Křižíka (pradědečka iniciátorky). 

I. Matka jemu razila cestu

Jsme v Plánici, malém městě u Klatov. 
Leží v blízkosti tmavých lesů, snoubících se 
s jásavou barvitostí luk. Na vršku kostelíček 
se špičatou věžičkou, vedle stará škola. 
Jsme na začátku 19. století...

Evropu zneklidňují napoleonské války, ná-
sleduje devalvace, jejíž vliv pociťují i v tomto 
idylickém koutku Čech. Zchudla i plánická 
rodina Voráčkova, jejíž syn se stal děkanem 
v Nepomuku, dcera pak ženou plánického 
bednáře Bohůňka. Roku 1802 narodila se 
Bohůňkovým dcera Marie.

Přeskočíme nyní asi 20 let. Marie do-
rostla a vzbudila zájem téměř stejně starého 
obuvníka Křižíka z poutnického místa Nico-
va, vzdáleného jen asi půl hodiny. V Plánici 
složil Křižík mistrovskou zkoušku; co bude 
tvým „majstrštykem“, mladý mistře? Majstr-
štyk je hotov, jsou to vysoké parádní boty pro 
plánického pana faráře. Nato si obuvník 
Křižík založil v Plánici živnost. Jako dvaceti-
letý odvádí si Marii Bohůňkovou pod nízkou 
střechu své chaloupky...

Nebyla to bohatá nevěsta. Přes to, že 
Mariiny rodiče vlastnili jednopatrový dům 
(proti nynější měšťanské škole) se zahra-
dou, malým hospodářstvím a vlastními 
polnostmi – nepřipadlo na Marii z výtěžku 
tohoto rodinného majetku téměř ničeho, 
protože bratři František a Vilém, studenti 
klatovského gymnasia a později pražského 
semináře, z něhož však vystoupili, malý 
zbytek jmění postupně spotřebovali.

V chaloupce mladých Křižíkových se 
rozvíjí každodenní život: mladá láska a její 
starosti. Manželé se živili s počátku obuv-
nictvím, které Křižíkovou pílí vzkvétalo, 
takže mohl zboží rozvážeti i po výročních 
trzích. Ve volných chvílích pomáhali mladí 
Křižíkovi v polním hospodářství děkana 
Benedikta Grubera. Tímto způsobem si 
zahospodařili něco peněz – pár zlatek – 
takže si mohli sami koupit několik měr polí 
nad plánickým hřbitovem, která si sami 
obdělávali. Při práci, když neopatrně překra-
čovala strouhu, ublížila si Marie Křižíková 
tou měrou, že předčasně ztratila své první 
dítě. Po této neblahé příhodě zůstalo jejich 
manželství téměř 25 let bezdětným. Až 
teprve 6. července 1847 se jim narodil – 
František, později vynálezce. Marii Křižíkové 
bylo tehdy již 45 let. Celé teplo dlouho 
zadržené mateřské lásky věnovala v plné 
míře tomuto dítěti.

František Křižík ve svém dosud nevyda-
ném životopise vzpomíná: „Díky pracovitosti 
mých rodičů a zejména díky mé milé, pečlivé 
a rozšafné matce, bylo moje dětství šťastné 
a spokojené.“

Šestiletého Františka zavedla matka do 
plánické školy, kde ho odevzdala do rukou 
dobře známého děkana Grubera; vyučoval 
tam náboženství. Jak tomu tehdy bývalo; 
děti psaly nejdříve kaménkem na břidlicové 
tabulky, pak husím nebo krůtím brkem na 
papír, který bylo třeba kupovat za vzácné 
krejcary.

 																									  
2 Městský zpravodaj Bechyně /LEDEN 2019



+ PLÁNOVANÉ AKCE 
NA ROK 2019

Na jaře dáme prostor místní Střední 
umělecko průmyslové škole, která si letos 
připomíná významné výročí 135 let. V rámci 
těchto oslav také projevil zájem o výstavu 
v  galerii sochař Ladislav Janouch, absolvent 
zmíněné školy. Jeho dílo uvidíme v červenci. 

Od konce května až do září bude 
muzeum patřit kočárkům a hraní. Snad zde 
několikrát přivítáme hračkolnu, kde si děti 
budou moci vyzkoušet nejrůznější dřevěné 
hračky a pohrát si. 

JITEX 70 je název připravované již 
avizované výstavy Prácheňského muzea, 
na které spolupracujeme. Alespoň její část 
by měla být v muzeu k vidění v měsících říjen 
a listopad. 

Adventní trh a muzejní noc jsou již tradicí. 
Muzejní noc bude letos velkolepá, protože 
se připojí k Noci kostelů a zahájí snad 
plánovanou výstavu kočárků (ze soukromé 
sbírky paní Šárky Špačkové). Někdy ovšem 
člověk míní... Uvidíme, jak vše dopadne. 
Děkujeme za přízeň muzeu. 

JJ

V celé své 
obnovené 
kráse

Tu poznala matka Křižíková, že bude 
třeba zvýšiti příjmy na další vydání, spojená 
se vzděláním jejího syna. Její vynalézavý 
duch vymyslel nový zdroj příjmů. Tehdy 
nebyl ještě v Plánici pekař. Paní Křižíková 
chodila denně asi dvě hodiny cesty buď po 
silnici, nebo zkratkou přes Obici do Klatov, 
kde skoupila nůši rohlíků a v Plánici je s vý-
dělkem rozprodávala. Františka zanecháva-
la doma, starostlivě ho zavírala do domečku, 
z jehož nízkých oken se však kloučkovi 
přece jen podařilo dostat se na svobodu 
a  rozběhnout se matce vstříc. Jak Křižík 
sám podotýká: tentokrát dostal od maminky 
něco jiného než rohlík.

Byla to maminka resolutní. Sem tam 
dostal František nějaký ten štulec. Na 
otázku: „Zdalipak vás maminka také 
vyplácela?“ odpověděl Křižík záporně: „Ne, 
já se nepamatuji, že bych byl někdy dostal 
bití. Vyhubováno? To jo. To byla maminka. 
Tatínek mě vždycky hájil.“

V odloučenosti venkova byly velkými 
událostmi pouti a procesí. Směřovaly do 
blízkého Nicova s krásným mariánským 

kostelem od Dientzenhofera a zázračnou 
studánkou. Paní Křižíková, hluboce věřící 
člověk, se pochopitelně zúčastňovala těchto 
zbožných společenských událostí a brávala 
Františka s sebou. Tento František dodnes 
vzpomíná na kyselou okurku s douškem 
láku, jaké to bylo štěstí, když mu zbyl ještě 
krejcar na hrneček dalšího – jak sám říká – 
lákového nektaru.

Tři třídy plánické školy byly brzy vychoze-
ny. Křižíkovi rodiče, především to byla 
matka, rozhodli, že František půjde nyní do 
školy v Klatovech. V zápiscích Františka 
Křižíka čteme tuto vzpomínku: „Prázdniny 
tehdy trvaly od začátku srpna do konce září a 
tak poslední zářijový den odvedla mě 
maminka do Klatov k přijímací zkoušce. 
Vyšli jsme ještě za tmy, ale na obloze 
směrem nad Klatovy zářila nádherná velká 
kometa. Byla to první kometa, kterou jsem ve 
svém mladistvém věku spatřil, a myslím, že 
jsem již nikdy nespatřil tak zářivou kometu, 
jako byla ta první. Snad to byla moje šťastná 
hvězda...“ 

(pokračování příště)

SV. ZIKMUND 
JIŽ K VIDĚNÍ 
V MUZEU

Koncem roku byla dokončena první část 
zamýšlené realizace z vybrané částky 
veřejné sbírky vyhlášené muzeem, a to 
restaurování polychromované dřevořezby 
sv. Zikmunda. Sv. Zikmund byl syn bur-
gundského krále, žil v 6. století, později  sám 
jako král nechal zabít svého syna. Činu 
později litoval a uchýlil se do kláštera. 
Později se znovu vrátil na politickou scénu, 
byl zajat franckým králem, sťat a vhozen do 
studny. Jeho kult zavedl v našem prostředí 
Karel IV., který převezl do Prahy jeho ostatky 
a uvedl ho mezi české patrony. Bývá 
zobrazován s královskou korunou, žezlem 
a  jablkem, v bohatém oděvu, někdy s me-
čem. Podle údajů dochovaných v muzeu se 
má jednat o sochu původem z kostela 
v  Ratajích. Restaurátor odkryl v dřevě velké 
množství hlíny, byla snad socha nějaký čas 
zakopána v půdě? Očištění odkrylo zlatavou 
polychromii, socha nebyla nikdy přemalo-
vána. 

V muzejním a galerijním prostředí je 
v dnešní době preferován přístup autenticity. 
To jest v tomto případě byly očištěny a pre-
zentovány pouze takové barevné části, které 
se dochovaly. Socha pak nepůsobí jako 
barevná loutka, ale vypovídá opravdově 
o  svém původu. Práce restaurátora je velice 
obšírná a náročná. Na začátku musí být 
socha zářením či ponory a nátěry ošetřena 
proti dřevokaznému hmyzu. Následují tru-
hlářské práce, také řezbářské, kdy jsou 
dořezávány chybějící části. Po konzultaci 
s  odborníky bylo rozhodnuto chybějící 
dřevěné části, jejichž podoba je nejasná, 
nedotvářet. Na oděvu například chybí 
atribut, o jehož podobě nevíme. Následovaly 
barevné a pozlacovací retuše, pokládání 
plátů zlata, konečné zpevnění sochy a její 
umístění v muzeu. Můžete ji po dohodě 
s  personálem vidět bez vstupného v chodbě 
muzea. Výsledek je působivý. 

Díky patří všem dárcům (mezi nimi i ob-
čanům obce Rataje). 

Akce byla dofinancována grantem 
Jihočeského kraje. 

JJ

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ Stav před 

restaurováním 



+ GALVÍNA 
(nejen) V LEDNU

Kořeny novoročních předsevzetí jsou 
často zaklesnuty do nespokojenosti se 
starým rokem. Nejsem si vůbec jist, zda 
nespokojenost je tou nejvhodnější živnou 
půdou pro nové výhonky života. Co se 
minulosti týče, nezbývá nám nic jiného, než ji 
přijmout i s případnými dluhy. Nespoko-
jenost je nabitá zápornými emocemi, přijetí 
řídí rozum. Na rozum sázím. Srdce může 
něco napovědět (tak jako zlomyslný spo-
lužák), ale jenom rozum musí rozhodnout, 
zda je nápověda správná. Když už rozum 
bezpečně ví, je třeba povolat vůli. Bez ní to 
nejde. 

Mohu-li se roku 2018 podívat bez studu 
do očí, rok 2019 může začít dobře i bez 
předsevzetí. Apel na neustálé zlepšování mi 
připomíná hnutí úderníků. 

Tento úvod je pro mne něco jako 
rozpačité odkašlání před sdělením, které se 
bude týkat roku 2019. S panem Martinem 
Zelenkou jsme se domluvili, že rozšíříme 
kulturní akce v jeho Galvíně. V úvahu 
přicházejí autorská čtení, přednášky 
a  besedy se zajímavými lidmi, prezentace 
osobností v Bechyni žijících, nebo s ní 
spojených třeba i krátkodobým pobytem. 
První termín jsme určili na první sobotu 
v  lednu. Udělali jsme se ženou poměrně 
široký seznam a já začal volat. První nemohl, 
druhý nechtěl. V tu chvíli se ozvalo pro-
gramové oddělení kulturního domu, že 
nutně potřebují data do harmonogramu akcí. 
Po ruce jsem v tu chvíli měl jen sám sebe 
s  povídáním o poezii a autorským čtením 
básní z vyšlých sbírek a sbírky připravované.

V polovině minulého roku jsem se dohodl 
s některými studenty keramické školy, že by 
byla fajn výstava jejich prací v Galvíně. Pan 
Zelenka uvolnil termín na druhou lednovou 
sobotu 2019. Studenti přišli s nápadem 
tematické výstavy a vyhrál název „Moje 
sexualita.“ Počáteční nadšení bylo značné, 
neměl jsem tedy důvod ke strachu a věc 
jsem pustil ze zřetele. Nedávno jsem se 
skromně pozeptal na vývoj příprav. Důvod 
k  obavám vznikl. Studentstvo je národ 
nevyzpytatelný. A protože se i tato akce 
musela neprodleně nahlásit do harmo-
nogramu kulturních akcí, na vlastní pěst 
jsem z důvodu předběžné opatrnosti rozšířil 
a zamlžil název na „Moje sexualita a ostatní 
záležitosti.“ Případnou jinotajnost jsem srazil 
dovětkem o přístupnosti mládeži.

Zdá-li se některým čtenářům můj přístup 
k organizování věcí mírně řečeno nese-
riózní, rád bych je upozornil, že mi to vychází 
celý život. Kdyby náhodou některá z led-
nových akcí skončila fiaskem, možná si dám 
nějaké předsevzetí dodatečně. 

Pan Zelenka a i já Vás srdečně zveme:

5. 1. 2019 v 15.00 hod 
 – autorské čtení Jaromíra Matouška

12. 1. 2019 v 15.00 hod 
 – vernisáž výstavy Moje sexualita
 a ostatní záležitosti, 
 práce žáků SUPŠ.

Jaromír Matoušek

Turistická oblast Toulava, kterou vytvořily 
obce na Táborsku, Bechyňsku, Milevsku, 
Sedlčansku, Soběslavsku, Jistebnicku, 
Sedlecko-Prčicku a Mladovožicku, vstupuje 
do nové sezóny s novými lákadly.

V roce 2018 naše turistická oblast získala 
mezi prvními celostátní certifikaci od 
Ministerstva pro místní rozvoj a předehnala 
tak i třeba klasické oblasti jako je Český ráj 
nebo Šumava. Zakotvila tak pevně právě 
mezi těmito tradičními regiony, kam se 
v  České republice jezdí na dovolenou. 
Naším hlavním cílem totiž je, aby lidé náš 

krásný kraj poznali, líbilo se jim tu a rádi se 
sem vraceli. To podpoří zaměstnanost 
v  regionu v odvětví cestovního ruchu 
a  přispěje k tomu, že místní nebudou mít 
důvod stěhovat se za prací jinam.

Ale právě i místní mohou využívat vše, co 
v Toulavě pro turisty připravujeme. V uply-
nulém roce jsme tak vydali 4 druhy map – 
Srdce turistiky. Každá mapa se věnuje 
jednomu regionu (Táborsku včetně Bechyně 
a Soběslavi; Kopcovité oblasti Čertova 
břemene a Mladovožicka; Mi levsku 
a  Sedlčansku). A každá mapa obsahuje 
kolem 20 výletů pěšky zelenými krajinami 
podél řek Lužnice a Vltava, po kopcích 
Jistebnické vrchoviny nebo Sedlčanska, 
prostě celou tou nádhernou krajinou 
Toulavy. K dispozici jsou v každé mapě i tipy 
na výlety s kočárkem. Mapy jsou k dostání 
zdarma na infocentrech. V našem regionu je 
skutečně mnoho co poznávat při toulkách 
pěšky i na kole. A proto začínáme připravo-
vat v celé Toulavě moderní pěší turistické 
trasy, třeba právě údolím Lužnice, které nás 
dovedou do první ligy v celé Evropě.

Na své si přijdou i příznivci památek 
a  historie. Brožura Cesta do minulosti ma-
puje víc než 100 hradů, zámků, klášterů, 
lidových staveb i technických památek v celé 
Toulavě a zavádí turistu na cestu časem, na 
které se může setkat s udatnými rytíři, 
divokými husity i zámeckými pány. V cestách 
do minulosti budeme pokračovat řadou 
tematických pobytů a balíčků. Už teď se 
můžete vydat na Poutní stezku Toulavou, 
která propojuje klášter v Milevsku, v Bechyni 
a poutní místo Klokoty v Táboře. Stačí ujít 
alespoň 15 km a stát se oficiálním poutníkem 
Toulavy.

Šťastné toulání naší krásnou krajinou 
a mnoho zážitků na cestě v srdci turistiky 
vám přeje

Jan Sochor, 
produktový manažer, 

TOULAVA, o.p.s.

Turistické mapy i brožura Cesta do 
historie byly financovány s podporou 
Jihočeského kraje v rámci projektu „Když na 
toulky tak do Toulavy #srdceturistiky“

RADOST 
V KNIHOVNĚ

Skončily nejhezčí svátky 
v roce, svátky klidu, míru, spokojenosti 
a  úsměvů na tvářích. Již v době adventní 
nás pohlti la všudypřítomná sváteční 
atmosféra podmalovaná tradičními melo-
diemi, které jste mohli slyšet i z knihovny. 
Vždy ve středu nebo čtvrtek odpoledne 
zástupci bechyňských skautů muzicírovali 
mezi knížkami. Snad se jim u nás líbilo 
a  budou chodit cvičit na kytaru, harmoniku 
a  flétnu i v novém roce. Nápad zpestřit nejen 
nám, ale i čtenářům výpůjční dobu, dostal 
skautský vedoucí pan Procházka, kterému 
není lhostejné, že se někam ztratily písničky 
z vlaků, příjemných hospůdek a dokonce i od 
společných táboráků. Dnes kolem sebe 
vidíme spíš zábavu placatých mozků. Že 
neznáte tento termín? Jde o komunikaci 
pomocí chytrých přístrojů, které nás doslova 
pohltily a jsme ochotni této činnosti věnovat 
veškerý volný čas! Proto děkujeme za dobrý 
nápad. Je potěšující, že se najdou lidé, kteří 
přemýšlí, kde najít čas, který jsou ochotni si 
vzájemně věnovat. 

Za velmi vydařenou považujeme i před-
nášku Voňavá zima s esenciálními oleji 
spojenou s ukázkami nabízených produktů. 
Určitě nebyla poslední. Plni pozitivní energie 
jsme se vrhli do předvánočních příprav. Pro 
nás knihovnice to znamenalo sehnat žhavé 
knižní novinky, o které se čtenáři zajímali 
a  které chceme nabídnout ke čtení hned 
s  příchodem nového roku. Mysleli jsme na 
všechny. Zde jsou některé z nich: Husitská 
epopej VII., Holčičky, Jiný TGM, Modrá, 
Ostrý řez, Růženky, Sítě pavučin, Tiché lži, 
Veselí, Tatér z Osvětimi, Chladnokrevně, 
Jezte – hýbejte se – spěte, Pán hor V. a VI., 
Nejlepší víkend, Panský dům a jeho dědictví, 
Lazar, Druhá derivace touhy… 

Pro dětské čtenáře jsme pořídili knihy: 
Ňouma z áčka, Kuba nechce spát, Obejmi 
mě – prosím, Sám v muzeu a výpravy 
strojem času, Mizící hmyzíci, Slyšíš – jak 
mluví stromy, Kája a Claudie, H O a poklad 2

šíleného oka a další.
Věříme, že si každý najde tu svou. 

Připomínáme, že při první novoroční vý-
půjčce musíte uhradit registrační poplatek 
a nezapomeňte: Knihovna je tu pro Vás 
a  spokojený čtenář je pro nás důvodem 
k  radosti! 

EH
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+ PROSINEC V NAŠÍ 
ŠKOLE

4. prosince se žáci zúčastnili zájezdu na 
mistrovství světa ve florbalu, které se konalo 
v pražské O2 aréně. Naši žáci viděli dva 
zápasy, na které si připravili vlajky k podpoře 
hrajících týmů. A všichni společně vytvářeli 
vynikající atmosféru mistrovství světa.

Další akcí v prosinci je návštěva z nebes, 
k žákům na prvním stupni se přišel podívat 
Mikuláš se svojí andělskou družinou a slad-
kou odměnou, nechyběli ani čertíci. 

13. prosince při vánočních dílničkách si 
žáci s rodiči mohli vyrobit dárečky, posedět 
a  vánočně se naladit. Vyráběly se vánoční 
ozdoby z korálků i přírodních materiálů či 
z  papíru, přírodní svícny, zdobily se perníč-
ky, přáníčka, vánoční tašky. Pohoštění 
zajistili naši učitelé, všem chutnalo a nic 
nezbylo. Děkujeme za návštěvu všem 
dětem, rodičům i prarodičům. 

Přejeme hodně zdraví a spokojenosti 
nejen v roce 2019.

IM

BECHYŇŠTÍ 
RYBÁŘI 
INFORMUJÍ 

V úvodu roku 2019 si Vás 
dovoluji pozdravit a popřát vám do nad-
cházející rybářské sezóny mnoho zdraví, 
štěstí a dostatek času k rybařině. Zároveň si 
vám dovoluji nabídnout pár užitečných 
informací k výdeji povolenek v letošním roce, 
ke konání rybářského plesu a výroční 
členské schůzi:

Výše členského příspěvku (známka), ce-
na povolenky a brigádnická povinnost pro 
rok 2019 se nemění. Cena známky čítá 
500 Kč, územní povolenku koupíte za 
1.500 Kč a za celosvazový rybolov zaplatíte 
2.100 Kč. Zápisné pro nové členy zůstává na 
částce 600 Kč, pro dorost 300 Kč. Úhrada za 
neodpracované brigádnické hodiny předsta-
vuje částku 750 Kč. Prosím, nezapomeňte, 
že pro odevzdání řádně vyplněného úlovko-
vého lístku za rok 2018 je stanoven nejzazší 
termín 15. ledna 2019 a členskou známku 
musíte uhradit do 30. dubna 2019.

Výdej povolenek pro rok 2019 bude 
probíhat tradičně v rybářské klubovně 
naproti autobusovému nádraží (U Nádraží 
č. p. 610, Bechyně). Budeme zde pro vás 
vždy od 08:30 do 11:00 hodin, každou 
neděli  v termínech 6., 13., 20. a 27. ledna 
2019, dále 3., 10., 17. a 24. února 2019 
a nakonec 17. března a 28. dubna 2019. 

Evidence členské základny a výdeje po-
volenek je prováděna prostřednictvím 
elektronického systému LIPAN. Při výdeji 
vás požádáme o laskavé oznámení případ-
ných změn osobních údajů – v souladu 
s  platnými zásadami GDPR. Výdej povole-
nek zajišťuje jednatel MO ČRS pan Jaromír 
Lang, potřebné informace vám ochotně sdělí 
na telefonním čísle 604 489 025. 

Před nákupem povolenky vám doporu-
čuji zkontrolovat platnost vašeho státního 
rybářského lístku. Je-li propadlý, ochotně 
vám ho vydají ́na městském úřadě v místě 
vašeho trvalého bydliště. Jste-li držitelem 
platného průkazu ZTP/P, rozhodně ho 
přineste k výdeji povolenky s sebou na 
uplatnění požadované slevy. Dovoluji si 
připomenout, že věková hranice pro osvo-
bození od brigádnické povinnosti je pro 
muže stanovena na 63 let (ženy brigády 
neplatí). Pokud pobíráte starobní ́ důchod 
dříve, přineste s sebou potřebné potvrzení. 
Po zakoupení povolenky rozhodně věnujte 
čas podrobnému prostudování bližších pod-
mínek lovu! Letošní rok přináší řadu změn 
(zákaz chytání „na srkačku“, zákaz používá-
ní gafu, opětovné zavedení povinné výbavy - 
podběráku…), jejich dodržování bude 
rybářská stráž striktně vyžadovat.

Vážení rybářští přátelé, dovoluji si vás, 
vaše rodinné příslušníky, vaše kamarády 
a známé srdečně pozvat na tradiční rybářský 
ples, který pro vás připravujeme na sobotu 
23. února 2019 od 20:00 v kulturním domě 

v  Bechyni. Zahraje vám oblíbená kapela 
MIDI, připravujeme pro vás bohatou tombo-
lu, příjemný program a půlnoční překvapení. 
V malé tombole vyhrává každý z jednoho 
tisíce lístků, o velkou tombolu s hodnotnými 
cenami budete pokoušet své štěstí ve 
veřejném losování. Předprodej lístků na 
ples bude zahájen v pondělí 7. ledna 2019 
prostřednictvím on-line systému Kulturního 
střediska města na www.kulturnidum.cz, 
v  kanceláři Kulturního domu, v městské 
knihovně a infocentru v muzeu. Cena lístku 
v předprodeji čítá 150 Kč, na plese samot-
ném 180 Kč.

V neděli 24. března 2019 se od 08:30 
hodin v restauraci Lázně Bechyně koná 
výroční členská schůze MO ČRS Bechyně, 
na kterou si vás rovněž dovoluji pozvat.

Veškeré informace o aktuálním dění 
v bechyňské rybařině, kontakty na jednotlivé 
členy výboru, termíny brigád, školení a vý-
lovů najdete na webových stránkách 
www.rybaribechyne.cz, najdete nás i na 
facebooku. Rádi uvidíme vaše příspěvky – 
podělte se s námi o vaše podněty a návrhy, 
pochlubte se svými úlovky, využijte možnost 
inzerce…

Přeji vám hezký, klidný 
a pohodový rok 2019

Petrův zdar!

Ivan Horňák 
– předseda MO ČRS 

Bechyně
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MUDr. Olga Vačkářová

Postřehy z lázní

Odpoledne a večery v lednu
(2. patro LD Olga)

tento program je zdarma:  

7. 1. 
Léčení pránou  16.00 h
9. 1. 
Pránájáma – praktické dýchání  15.00 h
9. 1. 
Praktické rady pro zdraví + film  16.00 h
14. 1. 
Zajímavosti města Bechyně  14.30 h
14. 1. 
Pránájáma – vědomé dýchání  15.00 h
16. 1. 
Pránájáma – praktické dýchání  15.00 h
16. 1. 
Léčivé koření + film  16.00 h
21. 1. 
Pránájáma- vědomé dýchání  16.00 h
21. 1. 
Kouzelná Indie – cestopis + film  19.00 h
22. 1. 
Život E. Beneše + film  14.30 h
23. 1. 
Pránájáma – praktické dýchání  15.00 h
23. 1. 
Jóga pro lenivé  16.00 h
24. 1. 
NU Skin přednáška + film  15.00 h
25. 1. 
Rehabilitace u revmatic. chorob  14.30 h
28. 1. 
Pránájáma – vědomé dýchání  15.00 h
28. 1. 
Tajemství dávných léčitelů + film  19.00 h
29. 1. 
Tradice a zvyky na Blatech + film  14.30 h
30. 1. 
Pránájáma – praktické dýchání  16.00 h
30. 1. 
Akupresura přednáška, Ind Dr. Sandhu 
   19.00 h
31. 1. 
Kosmetika z kozího mléka – prezentace 
   14.00 h

Těšíme se na vás

Masáže

Masáž je stará léčebná metoda využívaná 
k  uvolnění a regeneraci těla i ducha. Může se 
provádět ručně nebo pomocí přístrojů. Vhodně 
zvolený druh masáže má na organismus 
okamžité účinky, ať už přímo na masírovaném 
místě, nebo na jiných orgánech, na které doputují 
tzv. reflexní cestou. Hlavním pozitivním účinkem 
je především prokrvení kůže, podkoží, svalů, 
které díky masáži urychluje přísun kyslíku a živin 
v dané části, čímž se zvyšuje a  zrychluje 
odplavení odpadních látek. Tím vede k celkové 
regeneraci organismu, pomáhá odstraňovat 
napětí a únavu, přispívá k fyzické i  psychické 
pohodě. 

Lymfodrenáž

Lymfodrenáž je speciální léčebná metoda, která aktivuje lymfatický oběh, přispívá 
k vyplavování odpadních látek z těla a tím detoxikuje tkáně, odstraňuje lymfatické otoky, 
podporuje i žilní návrat. Podílí na zkvalitnění vzhledu pokožky, je účinná při odstraňování 
celulitidy a dopomáhá k vyhlazování jizev a vrásek. Lymfodrenáž je vhodná také při léčbě 
migrény, bolestí hlavy, při únavě, po operacích a úrazech pohybového aparátu. 

Lymfodrenáž přístrojová 

Jde o opakovanou přerušovanou kompresi končetiny pomocí vícekomorových návleků 
postupně se naplňujících vzduchem.

Lymfodrenáž ruční 

Manuální drenáž lymfatického systému speciálními jemnými hmaty a pohyby pomalou 
frekvencí bez použití masážních prostředků provádí vyškolený pracovník (fyzioterapeut – po 
předchozí ordinaci lékařem, masér v ostatních případech). Je to procedura nebolestivá.
Provádí se buď jako částečná – na končetiny, hlavu, krk a obličej, nebo jako celková. Pro 
dosažení optimálního efektu je doporučena v sérii několika sezení.

Aromamasáž

Je to jemná, uklidňující, ruční masáž prováděná za pomoci za studena lisovaným olejem 
s  přírodními aromatickými silicemi získanými destilací různých bylin či jiných plodin. Terapeut 
individuálně zvolí typ i styl masáže dle charakteru Vašich obtíží a potřeb, kombinujících 
účinky dotyku se silou čichových vjemů. Masáží se uvolní napjaté svaly a zároveň se zlepší 
tělní metabolismus i celková energetická bilance organismu. Vonný olej se postupně aplikuje 
na pokožku a vstřebává se do organismu. Je to terapie pro mysl i tělo, působí blahodárně na 
nervovou soustavu, pomáhá podporovat imunitní systém a aktivovat i  stabilizovat psychiku. 
Provádí se buď aromamasáž částečná na horní nebo spodní polovině těla nebo celková. 
Speciální aromaterapeutická masáž malá nebo velká využívá navíc extraktů silic dle účinku a 
potíží klienta.

Antistresová masáž

V úvodu masáže vám bude nabídnuta sklenka sektu, poté následuje celotělová jemná masáž 
a na závěr použití relaxeru k relaxaci vlasové části hlavy, u žen jemná masáž obličeje 
kosmetickými štětečky. Procedura vám pomůže odstranit stres a uvolní celé tělo. Zároveň 
pozitivně upraví tok energie ve vašem těle a zklidní možné zdroje negativního svalového 
napětí. Je sestavená terapeutem pro každého pacienta individuálně.

Indická antistresová masáž

Procedura starého Egypta, Číny a zejména Indie s tisíciletou tradicí – pomáhá odstranit 
napětí a stres. Provádí se vsedě, nasucho bez masážního prostředku, masíruje se hlava 
i s vlasovou částí, šíje, ramena.

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

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

 19. 1. sobota Capella
 22. 1. úterý RM band
 26. 1. sobota AXA
 29. 1. úterý Duo Echoes

Taneční večery sál 19.30–22.30 hod. 
Vstupné 25 Kč

 18. 1. pátek AXA
 25. 1. pátek AXA
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+ 1. JIHOČESKÝ GOLFOVÝ 
KLUB BECHYNĚ – 
OHLÉDNUTÍ ZA 
SEZÓNOU 2018

Na golfovém hřišti v Sudoměřicích u  Be-
chyně bylo od dubna do října odehráno 40 
golfových turnajů za účasti 753 hráčů. 
Mistrem klubu ve hře na rány se stal Albert 
Syrovátka, mistry ve hře na jamky Miroslav 
Hemza a Jolana Rayová. Srdečně gratu-
lujeme.

V rámci projektu České golfové federace 
Se školou na golf uspořádal klub pravidelné 
kurzy golfu a dny dětí pro základní školy. 
Nadchly téměř 60 žáků z táborské a sobě-

+ STOLNÍ TENISTÉ PO 
POLOVINĚ SOUTĚŽÍ

Stolní tenisté Jiskry Bechyně v prosinci 
uzavřeli 1. polovinu svých dlouhodobých 
soutěží.

Největší pozornost byla samozřejmě 
upřena na družstvo A, které poprvé v historii 
oddílu bojovalo v celostátní třetiligové 
soutěži. Jelikož nedošlo k výraznému 
posílení kádru, neboť jsme chtěli zachovat 
zásadu, kdo si soutěž vybojoval, ať si ji také 
zahraje, neměli jsme před začátkem soutěže 
příliš velké naděje, že by se podařilo 3. ligu 
udržet. Tato prognóza se zatím potvrzuje, 
protože naše družstvo se po polovině 
soutěže nachází na 11., tedy sestupovém 
místě. Na druhou stranu jsme byli svědky 
mnohdy statečných výkonů našich hráčů se 
silnými soupeři, kdy jsme se dostali až na 
hranu svých tréninkových a výkonnostních 
možností. V úvodu soutěže nás silně 
poznamenala nezkušenost a zaplatili jsme 
nováčkovskou daň v zápasech s pražskými 
oddíly, kdy zejména Vršovice byly hratelným 
soupeřem. Snad jen vedoucí Strakonice, 
Rakovník a rezerva pražského El Niňa byly 
absolutně nad naše možnosti. V závěru 
podzimu se pak naše zvedající sebevědomí 
projevilo remízou 9:9 se Sokolem Plzeň (kdy 
jsme ještě 8:5 vedli) a v posledním zápase 
jsme na domácích stolech konečně zvítězili 
10:6 nad tradičním rivalem z Vodňan.

Z jednotlivců si udržel vysokou úroveň 
z divize Jiří Alexa, který se s úspěšností 61 % 
za 19 výher a 12 porážek pohybuje v první 
patnáctce celé soutěže. Ostatní hráči mají 
vyrovnané výsledky, takže kapitán P. Pučégl 
může točit sestavu podle časových a zdra-
votních možností zbývajícího kádru, který 
vedle něj ještě tvoří O. Kupilík, T. Soldát, 
M. Špeta a na střídavý start mladíci 
J. Syrovátka z Týna n.Vltavou a L. Dobiáš ze 
Soběslavi. 

Kromě sportovní stránky soutěže, kdy 
máme po dlouhé době možnost v Bechyni 
vidět opravdu kvalitní stolní tenis (jen škoda, 
že si na domácí zápasy ještě nenašla cestu 
širší divácká veřejnost), přináší pro náš oddíl 
tato soutěž obohacení i společenské, neboť 
řídící svaz ČAST přes delegované rozhodčí  
přísně dohlíží na jednotné dresy hráčů, jejich 
chování a vystupování za zelenými stoly, což 
by mohlo být příkladem pro všechny hráče 
i  v  nižších soutěžích. 

Soutěž samozřejmě přináší vyšší finan-
ční nároky na dopravu, rozhodčí i špičkový 
stolně-tenisový materiál (míčky, síťky, stoly, 
ohrádky), proto bychom touto cestou chtěli 
poděkovat vedení města Bechyně, které 
nám v krátké lhůtě po svém zvolení dokázalo 
poskytnout důležitý finanční příspěvek na 
základní fungování našeho oddílu. 

Za TJ Jiskra RUFA Bechyně 
M. Mikolášek

 zleva: Pučégl, Alexa, Kupilík, Špeta, Syrovátka a Soldát

+ ŠACHISTI

1. JIHOČESKÁ DIVIZE

21. října 2018 – 1. kolo 
ŠK Český Krumlov – ŠS Mild Bivoj 
Bechyně A 4,5:3,5
Body:  Houdek – 1; 
 Brom, Jandl, Malý P., Absolon, 
 Šťastný – 0,5

8. listopad 2018 – 2. kolo 
ŠS Mild Bivoj Bechyně A – QCC České 
Budějovice B 4:4
Body:  Houdek, Mazur, Marek – 1; 
 Malý P., Valtr – 0,5

25. listopad 2018 – 3. kolo
DDM Písek B – ŠS Mild Bivoj Bechyně A 
4,5:3,5
Body:  Brom, Valtr – 1; 
 Bernáth, Mazur, Alexa – 0,5

9. prosinec 2018 – 4. kolo
Sokol Tábor B – ŠS Mild Bivoj Bechyně A 
4,5:3,5
Body:  Brom, Absolon – 1; 
 Bernáth, Malý P., Marek – 0,5

Smolný začátek sezony. Tři ze čtyř 
úvodních zápasů jsme prohráli nejtěsnějším 
rozdílem, což nás usadilo těsně nad 
pásmem sestupu. Doufáme, že v novém 
roce budeme mít v boji o záchranu víc štěstí.

3. JIHOČESKÁ DIVIZE

13. října 2018 – 1. kolo
ŠS Mild Bivoj Bechyně B – Jiskra 
Třeboň 1,5:3,5
Body:  Malý J., Hrubant, Jírovec – 0,5

7. listopad 2018 – 2. kolo
Spartak Počátky – ŠS Mild Bivoj Bechyně 
B 3:2
Body:  Jírovec, Man – 1

24. listopad 2018 – 3. kolo
ŠS Mild Bivoj Bechyně B –Šachklub 
Tábor mládí 1
Body:  Hrubant – 1; 
 Malý J., Kukla – 0,5

Béčko se potkává s papírově výrazně 
silnějšími družstvy, přesto se našim hráčům 
podařilo získat několik cenných výher 
a  remíz. Důležité je především zapojení 
našich dětských nadějí.

Členové Šachového spolku Mild Bivoj 
Bechyně přejí všem příznivcům šachové hry 
do nového roku hodně úspěšných, šťast-
ných a láskou naplněných dnů. 

Štefan Bernáth

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

slavské školy a spolupráci se nám daří 
nadále rozšiřovat, nově o základní školu 
v  Plané nad Lužnicí.

Bechyňskou golfovou školu, kterou ve-
dou naši zkušení trenéři, navštěvovalo 12 
dětí. Během jarního a podzimního semestru 
se naučily novým dovednostem 
zeleného sportu a zdokonalily svou 
dosavadní hru.

Družstvo našich mužů repre-
zentovalo bechyňský klub při II. lize 
v soutěži družstev, a to ve dvou 
kolech v Kynžvartu a v Českém 
Krumlově. Štěstí družstvu moc 
nepřálo a sestoupili do krajské 
soutěže. Nicméně vizí pro rok 2019 
je opět návrat do II. ligy.

Novou sezónu tradičně zahájíme 
tzv. NOVOROČNÍM ODPALEM 
a přátelským setkáním v úterý 
1. ledna 2019 od 14 hodin.

Děkujeme všem stálým i novým hostům 
za jejich přízeň a do nového roku 2019 
přejeme hodně zdraví a úspěchů nejen 
v  golfovém prostředí.

Monika Řeháková
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+ BEZ MAPY ČI BUZOLY

„Jen ve zpěvu, jen ve zpěvu, my našli 
sladkou úlevu!“, notují si ve druhém dějství 
známé opery Antonína Dvořáka, při spo-
lečném duetu „My cizinou bloudili“, Bohuš 
z Harasova a jeho choť Julie.

Na rozdíl od trpkého prožitku manžel-
ského páru, těkavšího v obavách kdesi za 
humny u cizáka, my, obyvatelé zdejšího DpS, 
jsme měli situaci nepoměrně jednodušší. 
Aniž bychom tápali kdesi v neznámu, spo-
léhajíce na orientační prostředky, odebrali 
jsme se po schodech svépomocí či s využi-
tím výtahů do sálu zdejší jídelny, abychom 
též letos podpořili akci „Česko zpívá koledy“. 

Ušlechtilý počinek tento pořádají Deníky 
z vydavatelství Vltava Labe Press už osmým 
rokem. Půvab podvečerního dostaveníčka 
tkví v prožitku pospolného sdílení nálady, 
zjihlé slavnostním adventním časem. Ve 
stejnou chvíli se lidé shromáždí na pros-
transtvích, návsích, ryncích, náměstích, 
arciže i v kostelích či školách, aby kolektivně 
zapěli, co jeden chór, známé koledy. 

Vloni se zpěvu oddali na více než osmi 
stovkách míst. Letoškem se nepochybně 
číslo ještě navýší. Jelikož Vánoce zname-
nají fenomén téměř globalizovaný, nevšední 
událost skýtá i zahraniční přesah. Zpívá se 
rovněž tam, kde žijí naši krajané. 

Namátkou, v německém Mnichově, v  Itá-
lii, Španělsku, ve Velké Británii nebo za 
mořem, v texaském Dallasu. Repertoár tvoří 
šestice těch nejhezčích a nejoblíbenějších 
vánočních nápěvů, v čele s koledou „Nesem´ 
vám noviny“. A co nemůže chybět? „Vánoce 
vánoce přicházejí”, zajisté. Písnička, jakkoliv 
umělá, ze skladatelské dílny Jaromíra Vo-
máčky (text Zdeněk Borovec), s jednodu-
chou melodií a veselými verši náleží k těm 
vpravdě zlidovělým. Stala se již vánočním 
evergreenem.

Na letošním „koledování“ jsme s potě-
chou opět přijali spoluúčast i my, obyvatelé 
DpS. Základní takt stanovil a rytmus udržo-
val ansámbl z členek vedení DpS. Postupně 
se přidávalo i ad hoc sestavené vokální 
těleso, pěvecký sbor „Senioráček“. Sice 
občas neintonoval dokonale, leč s velikým 
nadšením a vervou se snažil každý. Hlasy 
možná neškolenými, však radostiplnými z pří-
chodu adventu. Z poselství i příslibu, který 
Vánoce zvěstují. Jako bonus z „pilnosti“ si 
všichni zanotovali několik koled navíc. 

Za všeobecný zdar celého večera náleží 
poděkování velmi veliké všem, kdož se 
podíleli na organizačním zabezpečení akce. 
Příjemně strávený čas v družné pospolitosti 
zavdává důvodu k opětnému setkání v rámci 
dalšího ročníku nanejvýše prospěšného 
počinku s koledním prozpěvováním. Krédo 
vánočních svátků „pokoj lidem dobré vůle“ 
tímto naplnilo svůj nadčasově platný obsah.
P. S. Otázka pro znalce.

Ze které opery Ant. Dvořáka pochází 
dvojzpěv citovaný v úvodu?

Vylosovaný výherce obdrží fotografii 
kulturního domu. :-) 

+ MĚĎ A CÍN

„Zvonky, zvonky zvoňte,“ prozpěvoval na 
stejnojmenném debutovém albu Pavol 
Hammel s kapelou Prúdy. Ano, zvony, zvon-
ky zvonečky. Kolik jen podnětů a inspirace 
přinesly umělcům – básníkům, spisovatelům 
či malířům. Nevěříte? Motiv zvonu užil 
Ernest Hemingway, zmínku o něm nalezne-
me i v básnickém odkazu Františka Halase. 
O zvonu zpíval Karel Gott, opěvovali jej 
australští rockeři AC/DC či britský hudebník 
Mike Oldfield. V neposlední řadě, krásný 
zvon můžeme spatřit i v průčelí goticko-
renesančního domu v Praze na Staroměst-
ském náměstí.

Odedávna zvony sloužily co prostředky 
společenské komunikace. Svolávaly do 
kostela na mši, odzváněly čas, oznamovaly 
denní a noční dobu.

Uplatnily se i při mimořádných spole-
čenských událostech, nejčastěji úmrtích 
osob (umíráček), ovšemže i při svatbách 
a  narozeninách významných osob nebo 
korunovacích panovníků. Výstražné zvo-
nění bývá využíváno jako poplachový signál 
při požárech a povodních. Nedosti, zvony 
a  zvonky slýcháme v symfonické hudbě jako 
zvláštní, pozoruhodný bicí nástroj. 

Počátky zvonařství lze písemně doložit 
z  doby třetího tisíciletí př. n. l. Pravděpo-
dobně tehdy nejstarší nález zvonu pochází 
z  Ninive v Mezopotámii. Rozličné modlitební 
zvonky užívala též starověká Palestina, 
Čína a Egypt. V Evropě si první odlévané 
zvony pořizují pro své kláštery křesťanští 
mniši od 5. století. Do kostelů ve městech se 
rozšiřují od 10. století. Ve 12. století získávají 
zvony svůj charakteristický zvonovitý tvar. 
Od 16. století už mají dnešní podobu včetně 
tvaru koruny a systému zavěšení. První 
zvony, odlévané a visící na věžích kostelů, 
jsou spojeny se vznikem křesťanské církve. 
V katolických kostelích bývají obvykle poj-
menovávány po světcích. Musí být náležitě 
vysvěceny. Mezi významné památky patří 
rovněž hudební nástroje složené z většího 
počtu zvonů – zvonkohry.

Největším zvonem v České republice je 
zvon Zikmund. Nachází ve věži svatovítské 
katedrály na Pražském hradě. V literatuře se 
uvádí jeho hmotnost 13,5 tuny. V Česku 
nejznámější zvonkohra je instalovaná na 
pražské Loretě.

Pro srovnání – největší zvon na světě se 
najdeme v Moskvě. Známý Car kolokol váží 
193 tun a je vysoký 6 metrů. Ironií je, že tento 
zvon nikdy nezazvonil. Než mohl být za-
věšen, při požáru Kremlu v roce 1737 se 
rozžhavil a pukl poté, když jej lidé polili 
vodou.

Největším dosud funkčním zvonem na 
světě je zřejmě zvon v japonském městě 
městě Mingun. Váží 88 tun. Mezi známé 
zvony patří pařížský Savoyarde a londýnský 
Big Ben. Patrně nejproslulejší světová 
zvonice se nachází v italském městě Pisa, 
slavná „Šikmá věž“. 

Poznatky o zvonech se zabývá věda 
„kampanologie.“ Nejčastějším materiálem 
pro jejich výrobu představuje jednoduchá 
směs mědi s cínem, tzv. zvonovina. Podob-
né složení má i „dělovina“, slitina užití již, 
povýtce, neblahého.

Jakkoliv je základní poměr mědi a cínu ve 
zvonovině znám, přesné složení si každý 
výrobce střeží jako oko v hlavě. Záleží i na na 

účelu daného zvonu. Čím je vyšší obsah 
cínu, tím je zvonovina tvrdší a křehčí.

V tuzemsku své výrobky tvoří dvě nejzná-
mější zvonárny, dílny rodiny Manoušků 
v  Praze-Zbraslavi a Dytrychových z Brodku 
u Přerova. Obě mají světové uznání a do-
dávají i do zahraničí. Mnoho objednávek je 
určeno pro Slovensko, kde zvonárnu nemají.

Zvony znamenají téma nepochybně 
obsáhlé. O těch jihočeských přišel povyprá-
vět k nám do DpS redaktor pan Jan Kopřiva 
z  českobudějovického rozhlasu, spolu se 
svým kolegou, mistrem zvuku Markem 
Svobodou. Společně připravují pořad „Hlasy 
jihočeských zvonů“. Den co den tak v roz-
hlasovém vysílání oznamují poledne hlasy 
jihočeských zvonů. Vyzvánění zvonu z jed-
noho jihočeského města či obce se po 
rozhlasových vlnách line vždy po dobu jed-
noho týdne. Český rozhlas České Budějovi-
ce tím chce připomenout vazbu člověka 
a  zvonu. Přispět k pocitu sounáležitosti 
s tradicí, domovem a celým regionem. 

Po úvodu a přivítání dostali slovo již oba 
protagonisté. Pan redaktor Kopřiva nás 
seznámil s výsledky své chvályhodné snahy. 
Z více než desetileté činnosti, tj. více, než 
500 záznamů rozličných míst, zvolil ty 
nejzajímavější a pozoruhodné příklady. Ke 
každé ukázce doplnil podrobnosti – historic-
ké a technické údaje. Svými přípodotky 
o akustice a nahrávání průběžně povídání 
doplňoval pan Svoboda. Výběr kladl důraz 
na Bechyni a její bezprostřední okolí, resp. 
táborský region. 

Seznámili jsme se se zvukem zvonu na 
místním kostele sv. Matěje, zprostředkova-
ně navštívili kostel sv. Františka Xaverského 
v Opařanech, nevynechali ani barokní 
Klokoty v Táboře, usilující o povýšení na 
statut baziliky. Minout jsme nemohli, díky 
panu Kopřivovi, ani milevský neorománský 
kostel sv. Bartoloměje a rovněž zdejší 
premonstrátský kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, z období pozdní gotiky. Málo se ví, že 
v nedalekých Sudoměřicích se v kostelíku 
na návsi nacházejí dva zvony, původem až 
ze 16. stol. 

Přibližně hodinka uběhla. Pověst o odlé-
tání zvonů do Říma se víže k Velikonocům, 
leč k nám do DpS naopak zvony přilétly – 
vprostřed adventu. V pátečním rendez-vous 
se zvony nám pan redaktor Kopřiva předsta-
vil přibližně patnáct svědků minulosti, otisk 
práce dávných mistrů umění zvonařského. 
Poutavé a zasvěcené vyprávění na nevšed-
ní téma ve všech přítomných zanechalo 
hluboký dojem. Snad každý si v tu chvíli 
uvědomil, jak důležité je sdílené, nadčasově 
platné, vědomí společného kulturně-
historického odkazu minulých generací.

Oběma pánům, redaktoru Janu Kopřivovi 
i mistru zvuku Marku Svobodovi, tedy 
přináleží náš obdiv a poděkování veliké, a to 
velmi, za jejich přínosnou badatelskou čin-
nost. Těm, kdož setkání umožnili a pomocí 
podpořili, patří dík nemenší. A všem nechť 
stále znějí písničkové „Zvonky štěstí“!

Po skončení besedy jsem se pana 
redaktora Kopřivy zeptal, jak připadl na 
nápad uskutečnit projekt, zaznamenávající 
hlasy zvonů.

 
JK: „S mým kamarádem Radkem Lungou 

jsme přemýšleli, že by mělo význam pro 
povědomí dalších generací postihnout 
a  uchovat zvukovou stopou, „otiskem“, 
všechny zvony v českobudějovické diecézi. 
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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

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

Hledám ke koupi dům v Bechyni 
a okolí. Tel: 737 562 619

Střední odborná škola ekologická a potravinářská Veselí nad Lužnicí pořádá pro 
uchazeče o studium a jejich rodiče Den otevřených dveří, který se koná

 v pátek 18. ledna 2019 od 14.00 do 18.00 hodin.

Program:
ź prohlídka školy a domova mládeže
ź informace o studijních oborech a přijímacích zkouškách
ź prohlídka školního terária s chovem hadů a ještěrek
ź prohlídka školního akvária s chovem exotických ryb 
ź exkurze do školního minipivovaru, ochutnávka nealkoholických

a alkoholických piv
ź ochutnávka mléčných výrobků ze školní minimlékárny 
ź prezentace akciové společnosti Madeta, závod Planá n. L., 

ochutnávka sýrů

Zveme všechny uchazeče a jejich rodiče k návštěvě školy!

Bližší informace na: www.sos-veseli.cz

Ing. Ladislav Honsa, ředitel školy

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
EKOLOGICKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ

VESELÍ NAD LUŽNICÍ
BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 600/I

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Firma Erding a. s. Brno 
hledá pracovníka 
na pozici

Obsluha a údržba 
energetických zařízení – topič

Náplň práce: obsluha kotlů v nízkotlaké 
plyn. kotelně a kotle na biomasu, 
výměníkových a předávacích stanic, 
účast na provádění oprav při provádění 
revizí.

Nepřetržitý provoz

Požadujeme: SŠ, SOU technického 
směru, zkoušky obsluhy nízkotlaké 
plynové kotelny, tlakových nádob 
a vyhl. 50/1978 § 6 výhodou.
Praxe v oboru min. 3 roky. ŘP sk. B.

Místo výkonu Bechyně. Nástup ihned.
Kontakt: p. Novotný 603 149 771

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

SOUKROMÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM 

náměstí T. G. Masaryka č. 5 v Bechyni

oznamuje, že od 1. 1. 2019 znova začne, 
kromě prohlídek zámku, kláštera, okruž-
ních jízd Bechyní, prohlídek města 
a výletů, s prodejem zahraničních 
pobytových i poznávacích zájezdů.

Provozní doba cestovní agentury: 
po–pá 11:00–17:00

Provozní doba infocentra 
zůstává stále denně 9:00–17:00, 
včetně sobot, nedělí a svátků.

Cestovní agentura iDestinace

Široká nabídka zájezdů českých 
a slovenských CK na jednom místě

 prodejní místo:  Týn nad Vltavou
Horní Brašov 257 (u OD BILLA)
 kontakt:  724 690 656
  info@idestinace.cz
  www.idestinace.cz

NOVĚ OTEVŘENÁ 
ZUBNÍ ORDINACE
MDDr. Veronika Petýrková

Nabízím Vám:
§ individuální přístup ke 

každému pacientovi
§ příjemné a moderní prostředí 

zubní ordinace
§ nejnovější technologické 

postupy a materiály

Provozní doba:
 pondělí–pátek 7.00–15.00 hod.
Tel:  776 464 940

 www.zubni-tyn.cz
Adresa:  Poliklinika Sakařova 755 
 Týn nad Vltavou 2. patro

Momentálně nemám smlouvu 
s žádnou zdravotní pojišťovnou.

Provádím stomatologické výkony 
pouze za platbu v hotovosti.
Ceník výkonů je uveřejněný na 

webových stránkách.

Měli jsme jen obrysovou představu, jak 
mnoho jich je. S natáčením jsme začali 
v  roce 2008. Radek je věci znalý odborník, 
kampanolog. V současnosti žije v Německu, 
ovšem pravidelně přijíždí, aby mi pomáhal 
radami, vyhledává informace, dává tipy 
a  celý projekt i odborně zaštítil.“

„Zjistili jste během vašich výjezdů něco 
nového a pro vás překvapivého?“, zajímá 
mne dále. 

JK: „Na Šumavě, v malém kostelíku sv. 
Petra a Pavla ve Zdíkovci, jsme objevili zvon 
prazvláštního tvaru. Vypadá jako homole 
cukru. Má ruční pohon a stará se o něj zvoník 
pan Bláhovec. Po bližším prozkoumání 
Radek stanovil stáří zvonu mezi roky 
1255–60. Čili naprostý unikát, nejstarší 
v  Čechách.“

Pana Svobody se ještě táži na jeho úkoly 
v rámci projektu.

MS: „Starám se o veškeré technické 
zajištění. Tedy sleduji průběh nahrávání, 
neboť přístroje mají někdy své vrtochy. Dále 
hlídám vyváženost všech složek zvuku, aby 
nahrávka zachovávala věrnou barvu hlasu 
zvonu, jak ho znají z poslechu místní 
obyvatelé. Posléze ve studiu vše sestříhám 
do výsledné vysílatelné podoby. Přiznám se, 
že vynášet nahrávací techniku nahoru až na 
věž bývá pro mne slušný sportovní výkon.“

Zaznamenal: Karel Klaška
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ŠKODA PLUS
   MĚNÍME MINUSY
OJETÝCH VOZŮ
     NA PLUSY

Prodejci certifi kováni 
ŠKODA AUTO

Roční vozy Se značkovým fi nancováním 
povinné ručení za 1 000 Kč/rok

Nejlepší nabídka fi nancování 
se ŠKODA Financial Services

Bonus při výkupu
Vašeho stávajícího vozu

Díky programu ŠKODA Plus se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, které mají najeto maximálně 30 000 km, 
a navíc prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo sáhněte po široké nabídce vyzkoušených 
ojetých vozů s garancí prověřené historie a technického stavu.

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

skodaplus.cz

AUTOSERVIS NOVOTNÝ
Táborská 568
375 01  Týn nad Vltavou
Tel.: 385 732 616
www.autoservisnovotny.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:


