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PROSINEC 2019–LEDEN 2020

+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
PROSINEC 2019

96 let Jelínek Jiří
92 let Hladká Jiřina
88 let Chladová Milada, Langová Lydie
87 let Haškovcová Marie, Šutka Ernest
86 let Holubová Božena, Římanová Marie
85 let Motyčková Marie, Pollák Štefan
84 let Neškodná Marie
83 let Vystrčilová Ladislava
82 let Jaroš Josef, Škorecová Hana, 
 Zelenka Josef
80 let Bínová Milada, Fáberová Marie,
 Novotná Marie
78 let Drdová Marie
77 let Dyndová Marie
75 let Šenfeld Jan, Wolfová Eva

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

Dovolte mi, abych za redakci Zpra-
vodaje popřála všem našim věrným 
čtenářům, aby našli pod stromečkem 
365+1 dárek, tedy spokojený, šťastný 
a úspěšný každý den roku 2020.

Za sebe mám neskromné přání, 
abyste stále netrpělivě očekávali každé 
vydání, jako dosud. O to víc dává naše 
práce smysl a přináší nám radost.

Krásné Vánoce!

Marie Jahnová 

+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
LEDEN 2020

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

+ DIAMANTOVÁ SVATBA

Před 60 lety 4. 12. 1959 na Staroměstské 
radnici v Praze si své ANO pro celý život řekli 
Magda a Bedřich Kubešovi.

Gratulujeme

ážení spoluobčané,V
Končí rok 2019. Stejně jako loni i letos 

jsme si připomínali historické události, 
tentokrát s devítkou na konci. 80 let 
smutného výročí okupace českých zemí 
nacistickým Německem a 50 let od úmrtí 
Jana Palacha. Slavíme 20 let vstupu ČR do 
NATO a před pár dny jedno z nejvýznam-
nějších výročí letošního roku, 30 let od tzv. 
Sametové revoluce 17. listopadu 1989, která 
u nás vedla k pádu komunistického režimu, 
započala cestu ke svobodě a demokracii 
a  přinesla radikální změny do života kaž-
dého z nás.

Prof. Tomáš Halík ve svém článku 
„DLOUHÁ CESTA UZDRAVOVÁNÍ“ uvádí, 
že demokracie není pouze politický systém, 
stojí nejen na existenci ryze politických 
struktur, nýbrž také na jisté kultuře komu-
nikace, kvalitě vztahů mezi lidmi. 

Někdy mi připadá, že se někam vytrácí 
respekt k druhému, ale i k sobě samému. 
V  životě však nic není tak jednoduché jako 
na papíře, ale zakotvíme-li v sobě základní 
pocit úcty k sobě i druhým, nalezneme 
instinktivně tu správnou polohu ve vztahu 
a  vyhneme se extrémům. Zdravé vztahy pak 
budou znamenat mnoho v našem základním 
pocitu životní spokojenosti a štěstí. 

I svoboda potřebuje svou rovnováhu. 
Touto rovnováhou se rozumí, že usilujeme 
o  svobodu svou, ale nechceme a nesmíme ji 
ubírat ani druhým. A se svobodou jde ruku 
v  ruce také převzetí zodpovědnosti za svá 
rozhodnutí. Na to nezapomínejme.

Dovolte mi, abych Vám všem touto ces-
tou popřál, ať naleznete takovou rovnováhu 
a prožijete klidné svátky vánoční a rok 2020 
v pevném zdraví a spokojenosti v osobním 
i pracovním životě.

Hodně štěstí nám všem...

Pavel Houdek, starosta města

ECHYNSKÝB



+ PARKOVACÍ KARTY 
– NÁMĚSTÍ T. G. M.

Upozorňujeme občany, že s koncem roku 
2019 skončí také platnost parkovacích karet 
na náměstí T. G. Masaryka. Žádost je ke 
stažení na webových stránkách Města 
Bechyně, nebo ji lze osobně vyzvednout na 
podatelně MěÚ Bechyně. Cena a podmínky 
jsou stanoveny Nařízením č. 9/2012, čl. 7, 
odst. 1).

Připomínám, že karty jsou platné vždy 
pro daný kalendářní rok, tj. od 1. 1. 2020 
do 31. 12. 2020 (nařízení 9/2012, čl. 7, 
odst. 2). Žádosti, stejně jako parkovací karty 
vám budou vydány na podatelně MěÚ 
Bechyně. 

Jitka Chudlařská, 
podatelna

+ TRVALÝ POBYT, JEHO 
ZMĚNA 
A VYŘÍZENÍ NOVÉHO 
OBČANSKÉHO 
PRŮKAZU

Trvalý pobyt je adresa, kterou si občan 
zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, 
rodiče, byt nebo zaměstnání. S přihlášením 
k trvalému pobytu na určitou adresu však 
nelze spojovat s právem nemovitost obývat, 
na základě přihlášení k trvalému pobytu 
nevzniká právo na konkrétní adrese bydlet. 
Právo užívat objekt (byt, dům, část domu 
apod.) vyplývá například z vlastnictví 
objektu, nájemního a podnájemního práva, 
členství v bytovém družstvu, služebnosti 
bytu a podobně. 

Změnu trvalého pobytu provádí ohlašov-
na obecního úřadu. Pokud se chcete přihlá-
sit k trvalému pobytu v Bechyni, ohlašovnou 
je pracoviště evidence obyvatel Městského 
úřadu Bechyně, nám. T. G. Masaryka 2, prv-
ní patro budovy, číslo dveří 210. K provedení 
změny trvalého pobytu budete potřebovat 
platný občanský průkaz nebo jiný doklad, 
který byl vydán jako veřejná listina nahrazu-
jící občanský průkaz, a doklad o právu užívat 
dům nebo byt na adrese, na kterou se chcete 
přihlásit k trvalému pobytu. Dokladem 
osvědčujícím užívací právo k bytu nebo 
domu může být např. výpis z katastru 
nemovitostí – u vlastníka (ohlašovna může 
bezúplatně ověřit veřejným dálkovým přístu-
pem v katastru nemovitostí), platná nájemní 
smlouva, případně úředně ověřený souhlas 
vlastníka nemovitosti s přihlášením k trvalé-

mu pobytu (úředně ověřený souhlas vlastní-
ka nemovitosti s přihlášením nemusí být 
ohlašovně předložen, potvrdí-li souhlas s při-
hlášením vlastník před pracovníkem ohla-
šovny na přihlašovacím tiskopisu). 

V místě ohlašovny pobytu vyplníte přihla-
šovací lístek k trvalému pobytu, osoby starší 
15 let zaplatí správní poplatek 50 Kč. Po 
zadání nové adresy vašeho trvalého pobytu 
do informačního systému začnou orgány 
veřejné moci (správní orgány, soudy apod.) 
díky základním registrům vaši novou adresu 
trvalého pobytu samy využívat. Soukromo-
právní subjekty (zaměstnavatel, banky, 
pojišťovny, dodavatelé energií apod.) nemají 
do základních registrů přístup a jim musíte 
sami novou adresu trvalého pobytu oznámit. 

Po přihlášení se k trvalému pobytu vám 
pracovník ohlašovny ustřihne roh občanské-
ho průkazu a vydá vám potvrzení o změně 
trvalého pobytu, které je třeba předkládat 
společně s občanským průkazem do té 
doby, než vám bude vydán nový občanský 
průkaz. Povinností občana je požádat o vy-
dání nového občanského průkazu do 15 pra-
covních dnů po dni, kdy došlo ke změně 
trvalého pobytu. Pro vyřízení nového občan-
ského průkazu je potřeba se dostavit na 
kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, např. na Městský úřad Tábor 
nebo Týn nad Vltavou. Nemůže-li se občan 
dostavit k převzetí občanského průkazu ze 
závažných důvodů osobně, zejména z dlou-
hodobých zdravotních důvodů, zabezpečí 
předání občanského průkazu obecní úřad 
obce s rozšířenou působností, v jehož 
správním obvodu se občan zdržuje, a to 
cestou tzv. mobilního pracoviště. Služeb 
mobilního pracoviště využívají občané, pro 
které je obtížné cestovat a osobně vyřizovat 
záležitosti vydání občanského průkazu na 
příslušném úřadě. 

Vždy je možné se předem poradit 
a  domluvit na ohlašovně Městského úřadu 
Bechyně, telefonní kontakt 381 477 028, 
381 477 029.

D. Cibulková, referentka odboru VaSV

ÚŘEDNÍ HODINY 
V POSLEDNÍM TÝDNU 2019

NA MěÚ BECHYNĚ 

23. 12. 7.30–11.00 12.00–17.00

27 12. Zavřeno

30. 12. 7.30–11.00 12.00–17.00

31. 12. Zavřeno

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
NA PŘELOMU ROKU

+ JAK ZLIKVIDOVAT 
OLEJ A TUK PO 
SMAŽENÍ? 
A KAM S NÍM?

Město Bechyně uzavřelo smlouvu se 
společností EKO – PF s.r.o., která se týká 
odvozu upotřebených potravinářských olejů 
a tuků z Bechyně. Po Bechyni bude v prů-
běhu prosince rozmístěno celkem 10 zele-
ných nádob na použité oleje a tuky. 

S tuky a oleji po smažení se musí na-
kládat jako s odpadem. Občané mohou 
použité oleje z kuchyní doma nalévat do 
použitých plastových obalů (PET lahve atd.), 

které uzavřou a následně uloží do určených 
separačních nádob – označené 240 litrové 
zelené plastové popelnice. Tyto nádoby 
najdete na některých místech určených ke 
sběru tříděného odpadu. Do nádob  nepatří
motorové oleje. Nádoby jsou určeny pro 
použité potravinářské oleje a tuky z do-
mácností, ne z provozoven! 

Tuky nevylévejte do WC ani dřezů, do 
kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad.

Poznámka redakce: Pouhý litr oleje v od-
padních vodách znečistí až milion litrů čisté 
vody. Jen pro představu – milion litrů vody 
člověk používá v průměru 14 let. Tak se za-
myslete, než olej vylijete do dřezu nebo WC.

Dobrá zpráva: 

ZÁŘEČÍ ZALOŽILO 
SPOLEK ZÁŘEČÁCI,

 

který byl dne 12. 11. 2019 u Krajského 
soudu v Českých Budějovicích zapsán 

do spolkového rejstříku.
Spolek bude pokračovat 

v tradicích Zářečí.

Pouť bude 13. 6. 2020 
od 14 hod.

 Lubomír Kubera,
 předseda spolku

 2.,4., 6., 7., 9., 11.12. OTEVŘENO

 13. 12. (pátek) ZAVŘENO

 14., 18., 20., 21. 12. OTEVŘENO

 23. 12. (pondělí) ZAVŘENO

 27. 12. OTEVŘENO

 28. 12. (sobota) ZAVŘENO

 30. 12. 2019 (pondělí) ZAVŘENO

 1. 1. 2020 (středa) ZAVŘENO

 od 3. 1. 2020 BEZ OMEZENÍ
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Probíhá oprava chodníku v Písecké ulici před č.p. 723 a 724, včetně 
veřejného osvětlení.

Pokračuje intenzifikace ČOV v Bechyni. V současné době probíhají 
práce na montáži nové technologie a úpravě stávajících nádrží. 
Stavba je financovaná z rozpočtu města a z operačního programu 
životní prostředí.

Je dokončena 4. etapa obnovy sídl. Na Libuši – blok bytových domů 
č.p. 687–697.
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+ ZHODNOCENÍ INVESTIC 
MĚSTA BECHYNĚ 
ZA ROK 2019

Na podzim roku 2018 byla zahájena 
největší investiční akce pro rok 2019, a to 
intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace 
v  Bechyni v lokalitě Čechova – stadion. 
Dostavba kanalizace byla dokončena v čer-
vnu 2019, intenzifikace ČOV by měla být 
ukončena na jaře roku 2020. Stavba je 
financovaná z rozpočtu města a Operačního 
programu životní prostředí. 

V měsících květnu až listopadu probíhala 
4. etapa obnovy sídl. Na Libuši, která zahr-
novala blok bytových domů č.p. 687–697. 
Spočívala ve výměně vodovodních řadů, ka-
nalizačních stok včetně splaškových a deš-
ťových přípojek od bytových domů, v úpravě 
stávajících komunikací, parkovišť, přístupo-
vých chodníků k bytovým domům, zpevně-
ných plochách pro kontejnery na tříděný 
a  komunální odpad a sadových úpravách. 

V období dubnu až červnu byla provede-
na dostavba kanalizace a vodovodu v Če-
chově ulici v úseku od křižovatky s ulicí Za 
Trubným po č.p. 899 včetně veřejných částí 
přípojek a následně byla provedena oprava 
místní asfaltové komunikace v celé šíři.

V měsících dubnu až červenci byla 
prováděna oprava kanalizace na horním 
Plechamru – výměna ve stávající trase. 

V květnu až říjnu probíhaly stavební úpra-
vy na bytovém domě č.p. 701–703 na sídl. 
Na Libuši, které spočívaly ve výměně oken, 
dveří a opravě fasády.

O letních prázdninách byla realizována 
pátá závěrečná etapa výměny špaletových 
oken na budově ZŠ Františka Křižíka (jihový-
chodního průčelí) a oprava fasády a výměna 
oken dílen ZŠ Školní. 

V měsících květnu až listopadu probíhala 
výstavba a rekonstrukce chodníku a veřej-
ného osvětlení v Písecké ulici v úseku od kři-
žovatky s ulicí Fáberova po křižovatku s ulicí 
Čechova. 

V období září až říjen probíhala výměna 
oken a vnitřních parapetů v nájemních by-
tech města bytových domů na sídl. Na Libuši 
č.p. 621–623, 629–630 a 698–700.

V roce 2019 byly dále realizovány tyto 
stavební akce města:
- oprava části ohradní zdi na starém 

hřbitově v Michalské ulici 
- zpevněné plochy pro kontejnery pro třídě-

ný a komunální odpad v ulici za Trubným 
a  na sídl. Na Libuši

- regenerace volejbalového hřiště v areálu 
městského sportovního stadionu 

- zpevněné plochy pro umístění laviček 
v Libušině ulici 

- oprava sociálního zařízení u jeviště v kul-
turním domě 

- oprava schodiště u kulturního domu 
- oprava chodníku u areálu Služeb města 

Bechyně
- oprava výtluků komunikací 
- opravy bytových jader v uvolněných ná-

jemních bytech města 

V obcích Hvožďany a Senožaty byly v ro-
ce 2019 realizovány mimo jiné tyto akce:
- oprava mostku k Obůrce (Hvožďany)
- rozšíření veřejného osvětlení na návsi 

(Hvožďany)
- vyčištění spodního rybníka a oprava hrá-

ze (Hvožďany)
- oprava kapličky (Senožaty)

Kateřina Skaláková, 
vedoucí investičního odboru 
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+PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych tímto poděkovat Městskému 
úřadu v Bechyni za vybudování nájezdu 
u  vchodových dveří v mém bydlišti. 

H.Š.

+MÍSTNÍ POPLATKY 
NOVĚ

Dnem 1. ledna 2020 nabývá účinnosti 
novela zákona č. 595/1990 Sb. o místních 
poplatcích. Tato novela mění některé místní 
poplatky, které obce zavádějí svými obecně 
závaznými vyhláškami. Zásadní změna 
nastává u místního poplatku za lázeňský 
nebo rekreační pobyt a u místního poplatku 
z  ubytovací kapacity. Oba tyto poplatky 
zákon ruší a nahrazuje jedním poplatkem, 
a  to místním poplatkem z pobytu. Tomuto 
poplatku podléhá úplatný pobyt trvající 
nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních 
dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. 
Poplatníkem je osoba, která v obci není při-
hlášena, plátcem poplatku je poskytovatel 
úplatného pobytu, který je povinen tento 
poplatek od poplatníka vybrat. Zákon stano-
ví řadu osvobození od poplatku. Maximální 
výše poplatku z pobytu může být v roce 2020 
až 21 Kč, v letech následujících až 50 Kč za 
každý i započatý den pobytu. 

V případě poplatku ze psů nastává změ-
na v tom, že zákon nově stanoví maximální 
výši poplatku za psa pro držitele staršího 
65 let na 200 Kč, naproti tomu ovšem ruší 
některá dosavadní osvobození. 

U místního poplatku za odpad výrazné 
změny nenastávají, pouze se mění formu-
lace u některých osvobození. Stejně je tomu 
i u poplatku za užívání veřejného prostran-
ství. 

Společný všem místním poplatkům je 
pak způsob podávání ohlášení, lhůty pro 
podání ohlášení, pro ohlašování změn, pro 
uplatnění nároku na osvobození či úlevy. 
Tyto záležitosti jsou řešeny v konkrétních 
obecně závazných vyhláškách města a je 
třeba, aby se s nimi všichni poplatníci sezná-
mili a povinnosti a lhůty v nich stanovené 
nebrali na lehkou váhu. Zákon stanoví, že po-
platník ztrácí nárok na osvobození či úlevu v 
případě, že ve lhůtě, stanovené obecně 
závaznou vyhláškou nesplní povinnost ohlá-
sit údaj rozhodný pro osvobození či úlevu. 

Zastupitelstvo města upravilo obecně 
závazné vyhlášky o místních poplatcích tak, 
aby byly v souladu s novým zněním zákona. 
S  účinností od 1. ledna 2020 budou tedy 
v  Bechyni platit tyto nové obecně závazné 
vyhlášky: OZV č. 2/2019 o místním poplatku 
ze psů, OZV č. 3/2019 o místním poplatku 
z  pobytu, OZV č. 4/2019 o místní poplatku 
za užívání veřejného prostranství a OZV 
č. 5/2019 o místním poplatku za provoz sy-
stému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Zastupitelstvo je schválilo na svém 
zasedání dne 27. listopadu 2019. 

V době uzávěrky tohoto čísla městského 
zpravodaje 18. listopadu 2019 nebylo 
schválené znění vyhlášek k dispozici. 
Vyhlášky jsou zveřejněny na úřední desce 
městského úřadu, na webových stránkách 
a  jsou samozřejmě k dispozici na městském 
úřadě.

JUDr. Anna Hrušková
vedoucí majetkového a právního odboru

+ BETLÉMY U ŠEDINŮ

Jihočeské městečko Be-
chyně láká své návštěvníky 
nejenom do proslulých lázní, 
ale také na betlémy. Díky 
působení keramické školy 
a  díky jejím absolventům 
zde vzniklo hned několik za-
jímavých keramických betlé-
mů a vyprofilovala se také 
řada tvůrců zabývajících se 
tvorbou těchto betlémů, a to 
nejenom v Bechyni. Připomenout můžeme 
třeba Zdeňka Bartáka, Helenu Shooner-
Schmausovou a další. 

V Bechyni ale najdeme ještě jeden betlé-
mářský skvost. Jsou to betlémy u Šedinů, 
které jsou k  vidění v nenápadné bechyňské 
vile, vždy v závěru roku, kdy se přízemí vily 
promění v jesličkové království, kam přichází 
každoročně stovky návštěvníků, jak z řad 
laické, tak i odborné veřejnosti. Ti se kochají 
betlémy, jejichž autory jsou otec Karel a syn 
Libor Šedinovi. Oba pánové jsou hlavně řez-
báři, ale i sběratelé historických i součas-
ných betlémů. Betlémy jsou dle hodnocení 
odborníků z muzei a galerií na velmi vysoké 
úrovni.

Jesličky zde vystavené jsou z různých 
konců republiky, ale i ze světa a jsou zho-
toveny z různých materiálů.

Sám Karel Šedina se tvorbou dřevěných 
betlémských figurek zabývá prakticky celý 
život. Lásku ke dřevu a řezání podědil od své-
ho dědečka a tatínka, neboť se jedná o sta-
rou betlémářskou rodinu. V této rodině se 
umění, řezba dřevěných betlémových figu-
rek, předává z otce na syna, již několik 
generací.

Dědeček pana Šediny, mistr řezbářský, 
byl v minulém století uznávaným řezbářem, 
který zhotovoval svá díla pro kostely a chrá-
my na Šumavě i v zahraničí. Jeho díla byla 
ukázkou umu českého řezbářství na konci 
19. století a počátkem 20. století u nás i ve 
světě.

Jeho řezbářská škola se dále promítá do 
další řezbářské tvorby desítek řezbářských 
tovaryšů na Šumavě a hlavně do tvorby jeho 
syna Ladislava, tatínka Karla Šediny. 

Karel Šedina se věnuje tvorbě betlémů 
z  lipového dřeva, které ponechává v přírod-
ním vzhledu. Vedle miniaturních betlémků 
řeže již několik let velký betlém, který 
představuje nejenom tradiční jesličkové 
scény, ale i běžný život se zobrazením jemu 
známých lidí, zajímavých řemeslníků a také 
tradičních lidových zvyků.

Lásku k betlémům – řezbářskému umění, 
zdědil i syn Libor, který se učil řezbářskému 
umění již od svého dědečka a posléze od 

svého otce, který v duchu staleté rodinné 
tradice tvoří s láskou a pílí svá díla. Spolu 
s  otcem vystavují svá díla a část své sbírky 
každoročně na výstavách s názvem 
„BETLÉMY U ŠEDINŮ“ v bechyňské vile 
U Stadionu 356 o bechyňském adventu 
v době od 14. 12. 2019 do 6. 1. 2020, a to 
vždy od 10.00 hod. do 17.00 hod.

Karel a Libor Šedinovi jsou nadšenými 
propagátory betlémské myšlenky na jihu 
Čech a jejich díla rozhodně stojí za pozor-
nost.

Tímto jsou všichni příznivci tradičních 
českých Vánoc a vánočních zvyků, srdečně 
zváni na jejich vánoční výstavy betlémů.  

Jiří Bílek ml. 
Za Spolek rodáků 
a přátel Bechyně 

 

 

 

 

Blíží se čas vánoční a jako 
každoročně Vás 

Spolek rodáků 
a přátel Bechyně 

zve na přátelské posezení.
Přijďte 11. prosince v 17.00 hodin do 
„Hrošíku“ v Kulturním domě posedět 
a  popovídat si u vánočního punče.
Najdete tam i malé překvapení.

Za SRPB
Jiřina Trčková

4 Městský zpravodaj Bechyně / PROSINEC 2019–LEDEN 2020

„Betlémy 
ve stodůlce“
Hvožďany č.p. 2, Bechyně

od 14. 12. 2019 do 5. 1. 2020 
denně od 10 do 17 hodin.

Vernisáž proběhne 
14. 12. 2019 od 10 hod.

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2020
přeje rodina Pokorných

www.betlemyvestodulce.unas.cz

Dovolujeme si Vás pozvat 
na 24. ročník výstavy



MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

MĚSTSKÉ MUZEUM 
ROZŠIŘUJE NABÍDKU 
PUBLIKACÍ

V souvislosti s probíhající výstavou 
nabízíme publikaci JITEX 70, vytvořenou 
kolektivem autorů z Prácheňského muzea 
v Písku. 

Výhledově se chceme zaměřit na roz-
šíření nabídky artefaktů z keramiky a na-
bídky publikací, které se tomuto tématu 
věnují. Nyní nabízíme: Graniton, umělecká 
a  užitková keramika 1907–1928, J. Hořava, 
dále První dáma české keramiky Helena 
Johnová 1884–1962 a Keramika z Bechyně, 
tentýž (týká se bývalé manufaktury KERAS 
do roku 1942). K dispozici je stále brožura 
Slavné vily a významné domy v Bechyni, 
také ročenka Spolku rodáků a přátel 
Bechyně na rok 2019. Zajímavým darem 
mohou být publikace, které reprezentují 
obce Rataje, Hodonice, Radětice. 

Dále zaměstnanci muzea shání k zapůj-
čení knihu o Mons. Dvořákovi s  názvem Čím 
to je, že jste tak klidný, jestli ji vlastníte, 
ozvěte se. 

JJ

VÝROČÍ 30 LET OD 
REVOLUCE

V minulém měsíci jsme si 
připomněli 30 let od sametové revoluce. 
V  archivu muzea nyní nejsou žádné fo-
tografie související se zmíněným děním 
v  Bechyni či v okolních obcích. Máte 
nějaké? Jedinou připomínkou polistopado-
vých událostí u nás je fotografie zachycující 
Vladimíra Dlouhého, místopředsedu první 
porevoluční vlády Mariana Čalfy, při náv-
štěvě v Bechyni. Ten zde spolu s panem 
Josefem Dyndou ku příležitosti založení 
Občanského fóra v Bechyni zasadil pamětní 
lípu na místním náměstí. 

V levé části fotografie vidíme p. Rado-
vana Pospíšila, profesora keramické školy, 
bývalého správce muzea, který byl též 
aktivní v místním listopadovém dění. 

Na významné dny naší historie odkazují 
tedy na náměstí dvě lípy. Pokusíme se 
napojit na projekty Stromy svobody 
(zapojeny Sudoměřice u Bechyně, Březnice, 
Rataje, Koloměřice) či Lípy republiky a vložit 
je do map těchto projektů. 

JJ

PŘIKLÁDÁME PF

V letošním roce naše novoroční „pobla-
hopřání“, jak je překládáno franzouzské pour 
féliciter (PF), nese s sebou poselství, podě-
kování všem za podporu muzea ve veřejné 
sbírce ve prospěch restaurování dvou dře-
věných plastik sv. Zikmunda a sv. Jana 
Nepomuckého. Sbírka byla uzavřena kon-
cem tohoto roku s krásným výsledkem 
100 222 Kč. Obě sochy se již restaurované 
nachází v muzejním depozitáři, na jejich 
opravu dále přispěl zřizovatel (město 
Bechyně) a Jihočeský kraj v grantové 
agendě. Společně s dalšími v posledních 
letech konzervovanými či restaurovanými 
předměty budou plastiky vystaveny v jarních 

KAM PRO 
DÁREČEK?

Třeba k nám do Městského infocentra. 
Dovolujeme si vám na fotografii předsta-

vit výrobky Střední uměleckoprůmyslové 
školy – obor grafický design. Nově v nabídce 
máme malá zrcátka do kabelky s originálním 
vzhledem, pohledy a bločky. 

Najdete u nás i zajímavé knihy, knoflíky 
pro štěstí či jiné textilní drobnosti, dřevěné 
hračky, aroma lampy, vinuté šperky a také 
smolnou mast na problematickou pokožku.

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních 
svátků a do nového roku prosíme vstupte 
s úsměvem.

JS

měsících. Nečekali jsme takový krásný 
výsledek. Je úžasné, že se nejen kolem 
Vánoc otvírají srdce občanů této země 
nejrůznějším charitativním projektům (a jak 
je známo, v naší zemi nadmíru úspěšně), 
přičemž pochopitelně mají přednost lidské 
osudy. Výsledek této sbírky a zápal ně-
kterých pravidelných dárců buďto financí 
nebo i věcí do provizorního muzejního 
bazaru (manželé Urbánkovi, Jana Vydrová, 
Vlasta Drdová, aj.) ukazují, že dokážeme 
podpořit i  zachování kulturního dědictví. Na 
tento počin přispěly též místní firmy (K&K 
Poker, penzion U Pichlů, Micro-Epsilon, 
Zahradnictví Beneš, Galvína a obec Rataje, 
z které údajně sv. Zikmund pochází). 

Novoročenka prý často nahrazovala 
nemožnou soukromou návštěvu přejícího 
u  obdarované osoby. Posíláme ji namísto 
osobního kontaktu zároveň všem, kteří vy-
jadřují podporu muzeu návštěvou, sledová-
ním naší sociální sítě, apod. nebo prostě jen 
myšlenkou, že muzeum do našeho města 
patří. 

JJ

Kdypak máme pro vás otevřeno?

Městské muzeum 
a Městské informační centrum
Pondělí  8.00–12.00 a 12.30–17.00
Úterý 8.00–12.00 a 12.30–16.00
Středa 8.00–12.00 a 12.30–17.00
Čtvrtek 8.00–12.00 a 12.30–16.00
Pátek 8.00–12.00 a 12.30–16.00

Vánoční svátky 24., 25. a 26. 12. 2019
 ZAVŘENO
Nový rok 1. 1. 2020
 ZAVŘENO
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NE 1. 12.  I. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
13.00 ADVENTNÍ TRH
V městském muzeu dílničky pro děti
13.00–16.30 registrace malých andělů u hlavní andělky Petronely
14.00 JOSEF VESELÝ – vánoční písně
17.00 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU starostou města,
vystoupí NUZICKÝ ZVONEK

PO 2. 12.  JANEK LEDECKÝ 
  – Vánoční turné 2019
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 490 Kč
Vstupenky on-line na www.kulturnidum.cz.

ST 4. 12.  MIKULÁŠSKÁ HERNA
9.00 – 11.00 hodin / RC Hrošík

ST 4. 12.  ADVENTNÍ SETKÁNÍ
17.00 hodin / Velký sál KD / Zdarma
Určeno pouze pro bechyňské seniory. Vstupenky je nutné si 
vyzvednout v kanceláři kulturního domu. Počet míst je omezen. 
Občerstvení je zajištěno. Bližší info na tel. 778 545 507.

SO 7. 12.  MIKULÁŠSKÁ JÍZDA S BOBINKOU
Nádraží ČD a Remíza / Jízdné 100 Kč, děti do 6 let 25 Kč, děti 
6–15 let 50 Kč
Tábor   15.25 19.35
Bechyně  16.32 18.26 
Jízda po naší nejstarší elektrifikované trati společně s Mikulášem, 
čertem a andělem. V remíze v Bechyni vás čeká modelové 
kolejiště, lokomotiva Prasátko, betlém, čaj a punč.

NE 8. 12.  II. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
17.00 hodin / ZUŠ Václava Pichla 
TŘI CESTY – vystoupí všechny obory ZUŠ V. Pichla.

ST 11. 12.  ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
  s regionálním deníkem
18.00 hodin / Náměstí T. G. M.
I letos si společně zazpíváme s žáky ZUŠ V. Pichla Bechyně a ZUŠ 
Vodňany pod vedením Romany Redlové.

KULTURNÍKULTURNÍ

Vážení spoluobčané, 
prožíváme čas Adventu, čas zklidnění, usebrání se, ztišení 
a rekapitulace událostí končícího roku. Rád bych Vám za 
Kulturní středisko města Bechyně popřál, aby Vám tento čas 
přinesl klid a pohodu ve vašich rodinách a světlo, které bude 
nejenom svítit, ale také hřát.

Štěpán Ondřich

PROSINEC  –  2019

NE 15. 12.   III. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
17.00 hodin / Zámek
ADVENT NA ZÁMKU – POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Hraje Marešova divadelní společnost.

ST 18. 12.  PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
9.00 – 11.00 hodin / RC Hrošík
Vánoční herna pod vánočním stromečkem. Prosíme maminky, aby 
přinesly něco dobrého na zub. Poslední herna roku 2019.

PÁ 20. 12.  ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
  – J. J. RYBA
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné v předprodeji 170 Kč (sleva 
bude odečtena automaticky), na místě 200 Kč
Symbol českých Vánoc v podání orchestru Virtuosi di Praga, 
sólistů, farního sboru, varhany Jiří Emmer. Exkluzivní host Michell 
Katrak – zpěv, dirigent – Oldřich Vlček.
Předprodej v kanceláři KD, v Městské knihovně, Městském 
informačním centru a on-line na www.kulturnidum.cz.

NE 22. 12.  IV. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
17.00 hodin / Náměstí T. G. M.
TROUBENÍ Z VĚŽE – tradičně v podání Swing Band Tábor.

PO 6. 1.  PRVNÍ HERNA V NOVÉM ROCE
15.00 – 17.00 hodin / RC Hrošík

SO 11. 1.  POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA
9.00 – 10.00 hodin / RC Hrošík
Výtvarná dílnička před pohádkou.

SO 11. 1.  VOKOŇOVI
10.00 hodin / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Co má společného kůň a palačinky? Kde se bere olej? Může koník 
letět letadlem? Co je to brloh? Odpovědi na tyto otázky a jiné koniny 
se dozvíte v představení Vokoňovi. Hraje Divadlo U plotny.

SO 25. 1.  XVI. PLES MĚSTA BECHYNĚ
20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 150 Kč / Rezervace platné 
pouze 7 dní
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 Městském zpravodaji (v odpovídajícím rozsahu).
Předprodej od 2. prosince v kanceláři KD, v Městské knihovně, 
Městském informačním centru a on-line na www.kulturnidum.cz.

PÁ 31. 1. – NE 2. 2.  PERLENÍ (XXVI.)
Prostory KD / Permanentka na celou přehlídku 200 Kč, 
jednotlivá představení 40 Kč
Celostátní přehlídka klasické amatérské divadelní tvorby.

PŘIPRAVUJEME

PO 3. 2.  SM SYSTÉM
Pondělky 18.00–19.00 hodin / a úterky 8.30–9.30 hodin / 
od 3. února do 17 března , Klubovna KD
SM = stabilizační a mobilizační systém. Aktivní cvičení s elastickým 
lanem vhodné pro každý věk. Kurz 7 lekcí, info a objednání 
M. Bambasová, tel. 608 223 271.

PÁ 7. 2.  TANEČNÍ PRO VŠECHNY
19.00 hodin / Velký sál KD / Kurzovné 1300 Kč za osobu
Taneční kurzy pro všechny pod vedením manželů Bolkových. 
Hlaste se v kanceláři KD, na email program@kulturnidum.cz nebo 
na tel. 776 381 203.



KALENDÁŘKALENDÁŘ

www.kulturnidum.cz

LEDEN 2020

PO 10.–NE 16. 2.  MODELÁŘSKÁ VÝSTAVA
   LMK BECHYNĚ
9.00–18.00 hodin /  Přísálí 
U příležitosti 60. výročí svého vzniku pořádá Leteckomodelářský 
klub Bechyně výstavu volných i rádiem řízených modelů. Uvidíte 
také letecké simulátory a ukázky halových RC modelů.

SO 15. 2.  DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
15.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 40 Kč
Odpoledne plné her, soutěží a zábavy.

SO 22. 2.  MAŠKARNÍ SCI-FI PARTY
20.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 120 Kč
Předprodej od 6. ledna v kanceláři KD, v Městské knihovně, 
Městském informačním centru a on-line na www.kulturnidum.cz.

SO 29. 2.  RYBÁŘSKÝ PLES
20.00 hodin / KD / V předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč
Předtančení, soutěž o ceny. Hraje kapela MIDI.
Předprodej od 6. ledna v kanceláři KD, v Městské knihovně, 
Městském informačním centru a on-line na www.kulturnidum.cz.

ST 4. 3.  RADŮZA S KAPELOU
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 280 a 350 Kč
Zazní nejen písně z nového alba Muž s bílým psem (říjen 2018), ale 
i písničky z prvních desek. Její zpěv hřmí, ale i jemně vypráví 
dojemné příběhy.
Předprodej od 2. prosince v kanceláři KD, v Městské knihovně, 
Městském informačním centru a on-line na www.kulturnidum.cz.

ÚT 17. 3.  CAVEWOMAN
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 340 Kč
Pokračování kultovní one man show Caveman. Pobaví Vás trochu 
jiný pohled na lásku a partnerské vztahy.
Předprodej od 2. prosince v kanceláři KD, v Městské knihovně, 
Městském informačním centru a on-line na www.kulturnidum.cz 
a  www.ticketportal.cz.

ČT 23. 4.  OLYMPIC 
  PERMANENTNÍ TOUR 2020
19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 590, 650 a 690 Kč
Jedinečný koncert legendy české hudební scény. Skupina Olympic 
ve složení Petr Janda, Milan Broum, Jiří Valenta a Martin Vajgl.
Předprodej od 2. prosince v kanceláři KD, v Městské knihovně, 
Městském informačním centru a on-line na www.kulturnidum.cz.

DLOUHODOBÉ AKCE

VÝSTAVY

GALERIE 2+1
ZIMNÍ VÝSTAVA
Výstava žáků ZUŠ V. Pichla pod vedením Mgr. Ivany Blažkové. 

MĚSTSKÉ MUZEUM
JITEX 70 (Dozvuky v Bechyni)
Pokračování letošní výstavy Jitex 70 (k výročí založení národního 
podniku), která se konala v Prácheňském muzeu v Písku. 
Výstava potrvá do března roku 2020. Vstupné 40 a 30 Kč.

GALERIE GALVÍNA
PRODEJNÍ VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY 9+
Vystavují pedagogové SUPŠ Bechyně a jejich hosté. 
Výstava potrvá do 11. ledna 2020.
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RC HROŠÍK

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

DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Čtvrtky nebo pátky dle rozpisu / 9.30–10.00 hodin děti 0,5–1 
rok / 10.00–10.45 hodin děti 1–3 roky / RC Hrošík / 
Vstupné 15 Kč (zvýhodněná permanentka 100 Kč / 10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

KURZY, PŘEDNÁŠKY

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
Čtvrtky / 16.00 hodin / Klubovna KD
Kroužek „ANGLIČTINA HROU“ pro školkové děti ve věku 3–7 let. 
Bližší informace Lenka Táchová, 
email: tachova.lenka@gmail.com, popřípadě tel. 605 111 802.

ASSESSMENT CENTRUM 
NANEČISTO – poradna
Hledáte práci nebo změnu? Je vám více jak 50 let? 
Máte zdravotní handicap nebo nedostatečné vzdělání? 
Čtvrtek 12.prosince, 9. a 23. ledna / 9.00 hodin / Klubovna KD
Tel. 778 508 548, e-mail prosperitapisek100@seznam.cz.
Mgr. Alena Řezáčová, odborný poradce Assessment centra.
Veškeré aktivity projektu jsou zdarma!!!

NOVÝ START
Pondělky a středy od 6. ledna / od 8.00 hodin / Klubovna KD / 
Zdarma
Profesionální pomoc prostřednictvím rekvalifikačních kurzů řeší ne-
zaměstnanost a pomáhá ženám na MD/RD v návratu na trh práce.
Zájemci kontaktujte Bc. Lenku Bečkovou na telefonu 723 449 409 
nebo přes e-mail: centrummilisek@email.cz.

POHYBOVÉ AKTIVITY

SM SYSTÉM
Pondělky / 18.00–19.00 hodin / a úterky / 8.30–9.30 hodin / 
od 3. února do 17. března, Klubovna KD
Info a objednání M. Bambasová, tel. 608 223 271.

JÓGA 50 PLUS 
Úterky / 8.30–9.30 hodin / 9.45–10.45 hodin/ RC Hrošík / 
Lekce 80 Kč
Info Kristýna Topinková, tel. 731 584 824.

ZUMBA PRO DĚTI
Úterky / 16.30–17.50 hodin / RC Hrošík
Info Nina Capouchová na tel. 737 825 662.

PILATES
Pondělky / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 80 Kč

KRUHOVÝ TRÉNINK
Úterky 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 80 Kč

DYNAMIC YOGA
Středy / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 80 Kč

BOSU CARDIO®
Čtvrtky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík, / Lekce 80 Kč

Permanentka na 10 lekcí 700 Kč (platnost 3 měsíce). 
Info Romana Honsová, tel. 721 111 541. 
FB Cvičení s Romčou Bechyně.
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3. 12. ÚTERÝ VE 20.00

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie – ČR, SR

Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) 
získá díky svým šlechtickým předkům 
dávné rodové sídlo – zámek Kostka. 

Potomek emigrantů se tak po více než 
čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií 
(Yvona Stolařová) a temperamentní 

ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na 
velký návrat do Čech.

110 min, mládeži přístupný, 100 Kč

7. 12. SOBOTA V 17.00

PAT A MAT: KUTILSKÉ 
TRAMPOTY

Animovaný / Rodinný – ČR
Pat a Mat se vracejí!

60 min, mládeži přístupný, 120 Kč

7. 12. SOBOTA VE 20.00

LE MANS ’66
Akční / Drama / Životopisný – USA

Strhující příběh o tom, jak konstruktér aut 
Carroll Shelby a britský jezdec Ken Miles 
postaví pro automobilku Ford revoluční 

závodní auto Ford GT40, aby s ním mohli 
zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu 24 

hodin Le Mans ve Francii roku 1966.
153 min, české titulky, od 12 let, 130 Kč

11. 12. STŘEDA VE 20.00

ŠPINDL 2
Komedie – ČR

Pokračování úspěšné české komedie.
107 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

13. 12. PÁTEK V 17.00

SNĚŽNÁ MELA
Animovaný / Rodinný – Kanada, Velká 

Británie, USA, Jižní Korea
Napínavé a zároveň veselé dobrodružství 

polárního lišáka Bleska, který má velký 
sen, stát se nejlepším arktickým kurýrem.

95 minut, český dabing, mládeži 
přístupný, 120 Kč

13. 12. PÁTEK VE 20.00

ČERNÉ VÁNOCE
Horor – USA

Když do univerzitního městečka dorazí 
na Vánoce místo Ježíška maskovaný 
zabiják, budou si jeho obyvatelky přát 

jediný dárek – přežít.
98 min, české titulky, od 15 let, 120 Kč

18. 12. STŘEDA VE 20.00

LAST CHRISTMAS
Komedie / Romantický – Velká Británie, 

USA
Hvězda Hry o trůny Emilia Clarke září, 
baví a dojímá ve vánoční  komedii. V 
jejím příběhu se spojil autorský um 

herečky a oscarové scenáristky Emmy 
Thompson s nadčasovými písničkami 

George Michaela.
103 min, české titulky, od 12 let, 130 Kč

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

21. 12. SOBOTA V 17.00 – DABING
21. 12. SOBOTA VE 20.00 – TITULKY

STAR WARS: VZESTUP 
SKYWALKERA

Sci-fi / Dobrodružný / Akční / Fantasy – 
USA

Lucasfilm a režisér J. J. Abrams znovu 
spojují síly, aby diváky vzali na epickou 
výpravu do předaleké galaxie ve filmu 
Star Wars: Vzestup Skywalkera. Ve 

strhujícím závěru stěžejní Ságy 
Skywalkerů se zrodí nové legendy a 
odehraje se konečný boj za svobodu 

galaxie.
155 minut, mládeži přístupný, 130 Kč

8. 1. STŘEDA VE 20.00

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Komedie / Romantický – ČR, SR

Láska má mnoho podob a nakonec si 
najde každého, vzkazuje zimní 

romantická komedie Šťastný nový rok, 
jejíž příběh začíná těsně před Vánocemi 

a končí na Nový rok.
95 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

10. 1. PÁTEK V 17.00

ZAKLETÉ PÍRKO
Pohádka – ČR

Nová pohádka Zdeňka Trošky vypráví 
příběh odvážné dívky, která se vydá do 

světa vysvobodit zakletého prince.
94 min, mládeži přístupný, 120 Kč

10. 1. PÁTEK VE 20.00

CATS
Muzikál – USA, Velká Británie

Legendární muzikál Cats se dočkal 
filmového zpracování.

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

15. 1. STŘEDA VE 20.00

MŮJ PŘÍBĚH
Romantický / Drama – ČR

Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na 
úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové 
lásce. Muž jejího srdce má však dvojí 

tvář, a tak Elizabeth v jediném okamžiku 
ztratí úplně vše, na čem jí v životě 

záleželo.
99 min, přístupný od 12 let, 120 Kč

18. 1. SOBOTA V 17.00

ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
Dobrodružný / Animovaný / Komedie – 

USA
Když nejlepší špión hledá dokonalé 

maskování, může narazit na určité potíže. 
Zejména, pokud jej dostane do parády 
geniální vynálezce, který je schopen 
pěkných úletů. A to někdy doslova.
100 minut, český dabing, mládeži 

přístupný, 110 Kč

18. 1. SOBOTA VE 20.00

MIZEROVÉ NAVŽDY
Akční / Komedie / Krimi / Thriller – USA

Mike Lowrey (Will Smith) a Marcus 
Burnett (Martin Lawrence) jsou zpátky 
a před nimi poslední společná jízda.

120 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 12 let, 120 Kč

22. 1. STŘEDA VE 20.00

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Krimi / Komedie – ČR

Nová česká komedie od scénáristy a 
režiséra filmu Probudím se včera.

99 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

24. 1. PÁTEK V 17.00

DOLITTLE
Komedie / Rodinný / Fantasy – USA

Příběh výjimečného muže, 
pozoruhodného zejména tím, že si 
mnohem víc než s lidmi rozuměl se 

zvířaty. A to doslova. Náš doktor Dolittle 
ovšem není nudný veterinář, nýbrž 

stoprocentní dobrodruh.
102 minut, český dabing, mládeži 

přístupný, 130 Kč

24. 1. PÁTEK VE 20.00

CHARLIEHO ANDÍLCI
Akční / Dobrodružný / Komedie – USA

Nová generace Andílků (Kristen 
Stewartová, Naomi Scottová a Elly 

Balinská), kteří pracují pro tajemného 
Charlese Townsenda.

119 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 12 let, 120 Kč

29. 1. STŘEDA VE 20.00

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie – ČR, SR

Adaptace stejnojmenného bestselleru 
slovenské spisovatelky Evity Urbaníkové 

(Všechno nebo nic).
99 min, přístupný od 12 let, 130 Kč

30. 1. ČTVRTEK V 17.00

TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES
Dobrodružný / Animovaný – Norsko, 

Kanada
Od pradávna leží kdesi v  hlubokých 

lesích království trollů.
90 min, český dabing, přístupný, 110 Kč

30. 1. ČTVRTEK VE 20.00

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
Akční / Dobrodružný / Komedie / Fantasy 

– USA
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět 

do hry, aby našli Spencera, který 
záhadně zmizel. Zjistí však, že se hra 
změnila, a že přežít ve světě Jumanji 
bude mnohem náročnější. Jumanji už 

totiž není jen džungle, jsou to i rozpálené 
pouště či zasněžená pohoří plné nových 

nebezpečných nástrah.
123 min, český dabing, mládeži 

přístupný, 100 Kč
Změna programu vyhrazena



VÁNOCE 
V KNIHOVNĚ

Předvánoční čas je dobou 
zklidnění a zamyšlení nad tím, 

co jsme stihli nebo nestihli v uplynulém roce 
vykonat. Takže malé ohlédnutí. 

První akcí knihovny bylo vyprávění o si-
biřské expedici Chárius. Následovala 
setkání se žáky základních škol, s kterými 
jsme si povídali o zvířatech v knížkách, 
kolem nás i o těch, které končí v záchran-
ných stanicích. Zábavnou formou se děti učí 
vyhledávat tituly v on-line katalogu i v poli-
cích. Pravidelně nás navštěvují i předškoláci 
z mateřské školy. I pro ně jsme připravili 
hravé seznámení s knížkami a knihovnou. 

V rámci projektu Knížka pro prvňáčka děti 
malovaly pohádkové postavičky na chodník 
a závodily kolem knihovny. Musely prokázat 
dobrou znalost pohádek a čtení. Násle-
dovalo slavnostní pasování na čtenáře, kdy 
získaly knížku ze zmiňovaného projektu 
a  čestnou průkazku do knihovny, kterou v do-
provodu rodičů aktivovaly do prosince letoš-
ního roku. Malí čtenáři se mohli zapojit do 
probíhající celoroční čtenářské soutěže 
Lovci perel. Vždy v březnu vyhlašujeme ty 
nejpilnější. 

Odvahu, postřeh, soutěžního i sportovní-
ho ducha prokázali nocležníci během tajem-
né14. Noci s Andersenem. Tentokrát jsme si 
vzali na pomoc příběhy Ferdy mravence 
a jeho kamarádů. 

V květnu se knihovna změnila ve volební 
místnost voleb do Evropského parlamentu. 

Letní prázdniny přinesly obvyklou změnu 
výpůjční doby a opět horké léto. Naši náv-
štěvníci ocenili nabízenou vodu k osvěžení. 
Dětem z příměstského tábora jsme připravili 
knihovnické hrátky, abychom jim zpříjemnili 
letní čas trávený v Bechyni. V provozu jsme 
udržovali i naše knihobudky na náměstí, na 
plovárně a na nádraží. Velmi vyhledávanou 
zůstává police před knihovnou, která si žije 
svým životem. Knihy se tu objevují, mizí 
a  nahrazují jinými. Dostávají další šanci! 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat za 
darované časopisy, kterými zpestřujeme 
naši nabídku a za darované brýle, po kterých 
dost často návštěvníci sáhnou, když své 
zapomenou doma. Do knihovny pravidelně 
chodíte pro Městský zpravodaj, když už 
nikde jinde není k mání. 

Spolupracujeme s Domovem pro seniory, 
kam půjčujeme soubor knih pro klienty. 
Nabízíme na objednání donáškovou službu 
pro znevýhodněné bechyňské občany. 
Pomáháme návštěvníkům s obsluhou počí-
tačů, tiskem, kopírováním i skenováním. 

Během loňského roku jste se v knihovně 
setkávali se studentkou, která u nás vykoná-
vala odbornou praxi a nyní se připravuje na 
maturitu. Přejeme hodně štěstí! Poděkování 
si jistě zaslouží i naše mladá posila, která 
zastoupila v době nemoci jednu z knihovnic 
a navíc nám dlouhodobě zapůjčila houpací-
ho kohouta, který děti pořád baví! Díky 
posíláme i našemu muzikantovi, na jehož 
předvánoční odpolední písničky se všichni 
těšíme. A co jsme nestihli? Nestihli jsme asi 
sehnat všechny knižní novinky, ale o to se 
pokusíme v novém roce!    

Na závěr od nás přijměte srdečné díky za 
Vaší přízeň a věrnost a přání příjemného 
prožití vánočních svátků! A stavte se, co 
nejdřív, protože od 23. prosince do 6. ledna 
máme dovolenou…

EH

+MILÍ ČTENÁŘI 
BECHYŇSKÉHO 
MĚSTSKÉHO 
ZPRAVODAJE,

každoročně se opakující svátky Narození 
Božího Syna vyžadují od nás takovou 
přípravu a takový přístup, aby se tato 
jedinečná událost nikdy nestala samo-
zřejmostí a odolala banalizaci, jakou ji zavalil 
tento svět. Bůh nemiluje humbuk. Vždy 
znovu nás musí šokovat skutečnost, jak 
málo záleželo Bohu na tom, aby svým 
příchodem ohromil svět. Boží Syn, skrze 
něhož všechno bylo stvořeno, přichází mezi 
nás jako bezdomovec a informace o tom 
byla sdělena jen několika příslušníkům 
nejnižší společenské třídy, kteří sotva budou 
platit před světem za spolehlivé svědky. 
Anděl, který oznámil pastýřům zprávu o no-
vorozeném Králi, dal jim jen nejprostší a nej-
lidštější indicie: jedná se o dítě v plénkách, 
uložené do žlabu, ze kterého se jinak krmí 
zvířata. To jim stačilo, aby byli nasměrováni 
nikoliv někam do paláce nebo do lidských 
příbytků, ale aby vyhledali jeskyni určenou 
pro dobytek. V místě samém panovala nej-
vyšší prostota a žádné jiné divy na svědectví 
narozeného Božího Syna se tu nekonaly. 
Příchod a vyprávění pastýřů byly dokonce 
pro samotné přechodné obyvatele neobvyk-
lého příbytku velkým překvapením.

Jelikož však pastýři uvěřili, dostalo se jim 
milosti, že spatřili všemohoucího Boha jako 
Novorozeně, dokonale nemotorné, bezbran-
né, které má k dispozici jen své neohrabané 
pohyby a svůj dětský pláč. Je velká škoda, 
že vánoční doba trvá tak krátce od 25. pro-
since 2019 do 12. ledna 2020, kdy svátkem 
Křtu Páně končí. U postavy Boha v osobě 
dítěte stojí za to setrvat trochu déle.To není 
sentimentální záležitost, ale docela funda-
mentální katecheze, čili základní katecheze, 
ve které k nám Nemluvně promlouvá velice 
výmluvným způsobem o nejhlubší podstatě 
křesťanství. To co bude Boží Syn později 
formulovat jako takřka kategorický imperativ 
„Nebudete-li jako maličcí…“, tomu se jako 
náš Vzor a Učitel s předstihem třiceti let 
podřídil jako první. Bůh Otec se v lásce 
k  nám nenechá překonat tím, co je z forem 
lásky zde na zemi nejkrásnější, a to láska, 
jakou známe mezi matkou a dítětem. Tento 
vztah totiž nejvíce odpovídá vztahu, který 
má panovat mezi Bohem a jeho tvorem: dítě 
všechno má, přijímá od své matky, která ho 
bezmezně miluje, protože v něm oprávněně 
vidí plod a obraz sebe samé. Její dítě je na ní 
zcela závislé a ona pokračuje v tom, co 
dosud dělala, a i nadále mu dává sama sebe 
za pokrm.

To, co děťátko jen instinktivně cítí a proží-
vá, to všechno jako Boží děti můžeme a má-
me prožívat s plným vědomím. Nikdy nejsme 
vystaveni nebezpečí, že bychom Boží 
otcovsko-mateřskou lásku přecenili, že by-
chom se mohli zklamat v tom, v čem jako děti 
na svého Otce spoléháme. Problémem je 
spíše to, že zatímco dětské lásce, odevzda-
nosti a důvěře k vlastní matce s rostoucím 
sebevědomím a osamostatňováním se od-
růstáme a svým způsobem vzdalujeme, vůči 
Bohu máme tento stav dětství naopak stále 
uvědoměleji prohlubovat a prožívat. „Dospí-
vání“ Božího dítěte se neprojevuje v osamo-
statňování, ale v uvědomělém upevňování 
a  stále hlubším ponoření do onoho „dětské-
ho“ vztahu k nejlepšímu Otci. S tímto Bohem 
chtěným stavem a  vztahem těsně souvisí 

dar Eucharistie. To je nejgeniálnější „vyná-
lez“ Boží moudrosti a všemohoucnosti, který 
dokonale odpovídá a slouží stavu našeho 
trvalého dětství. Při svatém přijímání, při této 
nejvznešenější chvíli našeho božského 
„kojení“ máme nejživěji a nejhlouběji proží-
vat stav svého nezaslouženého dětství.

Milí čtenáři, my potřebuje Vánoce a vá-
noční dobu, protože to je prožívání nikoliv 
nějakého kouzla, ale největšího vpravdě 
světodějného průsečíku, kdy se Bůh spojuje 
s člověkem a člověk s Bohem. Potřebujeme 
dostatek času, abychom si mohli stále uvě-
domovat a prožívat, že velikost, ke které 
jsme v tom průsečíků pozdviženi, nás musí 
vést k nejhlubší pokoře, ale že to je pokora, 
která nás nesnižuje, ale povyšuje, to je 
průsečík, ve kterém je NIC pozvedáno k nej-
důvěrnějšímu osobnímu styku s Tím, který je 
VŠECHNO. To je pravý a skutečný zdroj 
opravdové křesťanské radosti, která je tak 
hluboká a pevná, že ji pak nemůže nic zkalit 
a zadržet, ani mučednická smrt. Proto si 
Církev může dovolit ten veliký, zdánlivě 
absurdní kontrast, že hned první den vánoč-
ního oktávu se odívá do rudého roucha, aby 
oslavila krev prvomučedníka.

Přeji vám k letošnímu Adventu a letošním 
Vánocům i do příštího roku 2020 hojnost 
Božího požehnání! To vám všem přeje, prosí 
o Vaši modlitbu a Vám žehná P. Tomáš 
Hajda, administrátor farnosti Bechyně.

V sobotu 7. a 14. a 21. prosince 2019 jsou 
RORÁTY v 7.00 ve farním kostele sv. Matěje 
v Bechyni se zpěvem chrámového sboru. Po 
mši svaté je společná snídaně na faře. 
Všichni jste srdečně zváni.

RORÁTY (z latinského rorate “rosu 
dejte“) představují podobu ranní mariánské 
mše v době adventní.
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VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ 
BOHOSLUŽBY 2019/20 

V BECHYNI

Klášter 24. prosince 22.00 h

sv. Matěj 25. prosince 9.30 h

 26. prosince 9.30 h

 31. prosince 16.00 h

 1. ledna 2020 9.30 h

 5. ledna 2020 9.30 h



+ SLAVNOSTNÍ NÁSTUP 
PĚŠÍ ROTY AKTIVNÍ 
ZÁLOHY

V Českých Budějovicích na náměstí Pře-
mysla Otakara II. proběhl v pátek 25. 10. 
2019 Slavnostní nástup Pěší roty AZ při 
Krajském vojenském velitelství, a to z důvo-
du oslavy 15. výročí vzniku této roty a ke Dni 
vzniku samostatného československého 

+ NÁVŠTĚVA 
HEŘMANOVA MĚSTCE

Dne 12. listopadu se uskutečnila návště-
va našeho partnerského města Heřmanova 
Městce. V rámci vzájemné kulturní spoluprá-
ce vystoupil v krásném prostředí synagogy 
barytonista Josef Veselý v doprovodu 
klavíristy Miroslava Navrátila s programem 
operních árii a písní. Za bechyňský Spolek 
rodáků navštívila město paní Jiřina Trčková. 

Delegaci přivítal pan starosta města 
Heřmanův Městec Josef Kozel a pan ředitel 
městské organizace Spokul HM Dalimil 
Nevečeřal a za pěvecký sbor Vlastislav 
Marek Výborný. Večer se nesl v příjemném 
duchu a úžasné vystoupení Josefa Vese-
lého vzbudilo dlouhý aplaus. Návštěvu 
zakončil příchod Martina na bílém koni, který 
zahalil město do tiché noci. 

Věříme, že se i v budoucnu budou naše 
města setkávat v dalších obdobných 
projektech.

Za Kulturní středisko města Bechyně 
Mgr. Štěpán Ondřich 

+ VOKŮV SÁL BYL ZASE 
PLNÝ ROŽMBERKA

V úterý 19. listopadu se konala před-
náška historika a historika umění PhDr. Jana 
Ivanegy, Ph.D o slavném rodu Rožmberků 
s  titulem Pijácké zábavy na bechyňském 
dvoře posledního Rožmberka.

Přednáška se konala v nádherném 
prostředí Vokova sálu na zámku Bechyně. 
Víc jak 50 lidí přes hodinu poslouchalo, co je 
legenda a co je pravda o panování slavného 
rodu, který před 450 lety přišel do Bechyně. 
A  ti si mimo jiné vyslechli v atmosféře 
evokující dobu Rožmberků, že nejen pitkami 
ale i na kolbišti rytířských turnajů se Petr Vok 
proslavil. Děkujeme Panství Bechyně 
a  všem, kteří přišli.

Štěpán Ondřich

státu. Celé oslavy se zúčastnili i příslušníci armády, policie, hasičů a celníků. V této jednotce 
jsou muži a ženy různých civilních profesí z našeho kraje, kteří se dobrovolně zavázali, že by 
v případě potřeby dokázali ochránit náš stát, svou vlast a spoluobčany. Při této příležitosti 
někteří členové této jednotky a pozvaní hosté obdrželi Pamětní medaili Ředitele KVV. 
Součástí této roty je už od roku 2011 i pracovník příspěvkové organizace Služby města 
Bechyně Ing. Ladislav Janda. Foto Lukáš TÁCHA
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V OBRAZE

UDÁLOSTI 
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TOULAVA PŘIPRAVILA 
V  BECHYNI NEJLEPŠÍ PĚŠÍ 
STEZKU V EVROPĚ

Pěší Stezka údolím Lužnice z Plané 
nad Lužnicí přes Tábor a Bechyni do 
Týna nad Vltavou se stala díky turis-
tické oblasti Toulava první dálkovou 
pěší trasou, která bude zařazena na 
seznam nejlepších stezek v Evropě.

Toulava s Klubem českých turistů totiž 
připravila trasu pod názvem „Stezka údolím 
Lužnice Toulavou“ tak, aby jí byla udělena 
značka „Leading Quality Trails Best of 
Europe“, tedy v překladu „Stezky 
špičkové kvality, nejlepší v Evropě“. Na 
Starém kontinentu je v současnosti 16 tako-
vých tras, a to především v Německu, 
Řecku, Rakousku, či Nizozemsku. V České 
republice to bude úplně první stezka s 
tímto označením. Značku uděluje Evropská 
asociace turistických klubů – tedy jakýsi 
spolek klubů turistů z jednotlivých evrop-
ských zemí.

Aby mohla evropské označení získat, 
musí splňovat řadu náležitostí, které zaručí 
turistovi patřičnou kvalitu. A to především – 
většina trasy jde mimo asfaltové povrchy 
přírodními pěšinami, po celé délce nabízí 

přírodní a další atraktivity, člověk tu najde 
informace o tom, kde se najíst a napít, kde 
přespat, a také má možnost nechat si 
převézt svá zavazadla do místa, kde bude 
nocovat. 

„Je to vlastně takové turistické UNESCO. 
Zkušenosti ze zahraničí přitom ukazují, že 
právě taková nabídka je nástroj, jak nalákat 
do regionu turisty, kteří v něm zůstanou delší 
dobu, nepřehlcují zavedená turistická cen-
tra, utratí tam peníze a především prodlouží 
turistickou sezónu na méně exponované jar-
ní a podzimní měsíce,“ říká produktový ma-
nažer Toulavy Jan Sochor.

55 km dlouhá pěší trasa je rozdělena 
do 4 denních etap. Na trase leží historická 
města Tábor a Bechyně, zříceniny Příběnice 
a Dobronice, Stádlecký řetězový most, 
zámek Koloděje nad Lužnicí, ale především 
překrásné hluboké údolí Lužnice. V Bechyni 
končí třetí denní etapa a začíná čtvrtá, která 
přes bechyňské výhledy dovede turisty do 
Týna nad Vltavou.

Stezka je vedena po stávajícím značení 
KČT, které se kvůli certifikaci v některých 
místech muselo upravit a přeložit na jiné 
cesty.

Celou trasou provedou také informační 
cedule o zajímavostech kolem řeky (těch je 
celkem 18), jejichž součástí je i vědomostní 
kvíz, aby spolu turisté mohli během cesty 
soutěžit.

Duchovním průvodcem na stezce se 
potom stal spisovatel Zdeněk Šmíd 
(1937–2011), autor legendární vodácké 
knížky Proč bychom se netopili, jehož 
poetické citáty z knihy Lužnice – putování 
s řekou provázejí turisty po celé trase. Citáty 
byly použity se svolením syna pana Šmída – 
Darka Šmída.

Projekt navazuje na trasu Stezka po-
dél Lužnice nás spojuje, která byla vyzna-
čena od pramene až k soutoku Klubem 
českých turistů v roce 2014. Trasa na sezna-
mu Best of Europe bude finální čtyřdenní 
etapou této 230 km dlouhé trasy.

Slavnostní předání certifikátu proběhne 
6. prosince v Táboře, Toulava stezku 
oficiálně otevře na jaře roku 2020. Projekt 
„Stezka Lužnice Toulavou“ finančně 
podpořil Jihočeský kraj a vznikl s pod-
porou města Bechyně, dalších měst a obcí 
podél řeky Lužnice a KČT.

 JS

Foto: Petr Mareš

V LISTOPADU VYŠLA 
OBRAZOVÁ KNIHA 
TOULAVA, OD TÁBORA AŽ 
K NÁM..., JEJÍMŽ AUTOREM 
JE ZNÁMÝ FOTOGRAF 
PETR MAREŠ

Kniha je krásným dárkem a suvenýrem 
z  turistické oblasti Toulava. Najdete v ní více 
než 200 úchvatných fotografií krajiny, 
památek a zákoutí Toulavy. Kniha je roz-
dělena do osmi částí. Každá z nich ukazuje 
jeden z regionů turistické oblasti – Táborsko, 
Bechyňsko, Milevsko, Sedlčansko, Čertovo 
břemeno, Mladovožicko, Soběslavsko a Pod 
horou.

Obrazová publikace byla slavnostně 
pokřtěna 16. listopadu ve Špejcharu Želeč 
ředitelkou Toulavy Štěpánkou Barešovou, 
starostou města Tábor Štěpánem Pavlíkem, 
ředitelem kulturního střediska v Bechyni 
Štěpánem Ondřichem a dalšími hosty. 

K dostání bude na infocentrech a knih-
kupectvích v Toulavě.
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Prosincová a lednová 
odpoledne a večery 
v 2. patře LD Olga 

tento program je zdarma:

   2. 12. Bechyňské lázeňství,
  historie a součastnost 14.30
   3. 12. Karitol 
  – okamžitá úleva od bolesti 15.00
   5. 12. Kosmetika z kozího mléka 
  – prezentace 14.00
   6. 12. Osteoartroza – prevence a pohyb 14.30
   9. 12. Stavba bechyňského mostu 
  „Duha“+ film 14.30
 10. 12. Karitol 
  – okamžitá úleva od bolesti 15.00
 11. 12. Kouzelná Indie s cestovatelkou 
  + film 19.00
 16. 12. Jihočeské selské baroko + film 14.30
 16. 12. Pránájáma není jen dechové 
  cvičení 16.00
 16. 12. Jóga prstů – léčivá síla rukou 19.00
 17. 12. Manželé Benešovi v Sez. Ústí 
  + film 14.30

   20. 1. Rok na Blatech + film 14.30
   20. 1. Pránájáma 
  – přirozená cesta ke zdraví 16.00
   20. 1. Filmový večer I. 19.00
   21. 1. Léčíme přírodou, rašelina a Karitol 
  + film 15.00
   22. 1. Pránájáma 
  – meditace uzdravuje, rady 16.00
   22. 1. Filmový večer II. 19.00
   24. 1. Osteoporoza 
  – prevence a pohyb 14.30
   27. 1. Jihočeské rybníky a jejich stavitelé 
  + film 14.30
   27. 1. Pránájáma – vědomé dýchání 16.00
   27. 1. Ájurvéda – umění bytí 16.00
   29. 1. Pránájáma – léčba dechem 15.00
   29. 1. Koření pro zdraví –  přednáška 19.00
   31. 1. Páteř z rehabilitačního hlediska 14.30 
 

   Těšíme se na Vás

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

PROGRAM

PROSINEC–LEDEN
Taneční večery kavárna:
19.30–22.30 hod.  Vstupné 40 Kč

   3. 12. úterý Duo Echoes
   7. 12. sobota Prot Studio
 10. 12. úterý Capella
 14. 12. sobota Capella

 21. 1. úterý INYCH – kytara
 24. 1. pátek Capella
 25. 1. sobota Capella
 28. 1. úterý RM band
 31. 1. pátek Capella

Taneční večery sál:
19.30–23.00 hod. Vstupné 50 Kč

 Mikulášská zábava
  6. 12. pátek Duo Echoes

Už koncem ledna zahoří Galerie Záliv barvami tapisérií a leskem 
keramických artefaktů, které budou představovat reprezentativní 
výběr z tvorby Renaty Kubínové – Novákové. 

Autorka, narozená v roce 1948 v Českých 
Budějovicích, absolventka Střední prů-

myslové školy keramické v Bechyni (1963-1967), šířila lásku 
k  umění také jako galeristka (provozovala v krajském městě 
galerii Zlatá reneta) a udržovala čilý společenský kontakt 
s  mnoha významnými výtvarníky, malíři a grafiky. Mimo 
výstav na domácí půdě, především v Jihočeském kraji, 
vyvezla svá díla do Německa a Švýcarska v rámci kolektivní 
prezentace prací českých tvůrců a celá desetiletí se věnovala 
také pedagogické činnosti. Renata Kubínová už s námi 
nezasedne ke skleničce vína, před dvěma lety odešla na 
věčnost, ale zanechala nám tu celé své srdce v podobě 
tisícovky krásných výtvorů. Až se oněch tapisérií a keramiky 
dotkneme vlastníma očima, až je lehce pohoupeme v dlaních, 
přivoláme si umělkyni zpátky. Bude to úžasné setkání 
s  nevšedností. 

Pavel Šmidrkal

PROMLUVÍ NEVŠEDNĚ TKANINA A HLÍNA

Anonce na jaro

KRÁSA 
JIHOČESKÉ 
KRAJINY

Obrazy Vlastislava Boháče, 
rodáka z nedalekých Mal-
šic, odpočívaly půl století 
v  půdním ateliéru jeho do-
mu, jakoby vyčkávaly na 

pravý čas svého příchodu mezi lidi. Kdekoliv se vystavily, v Praze nebo v Želči, či na 
Komorním Hrádku, vyvolaly velký zájem a dočkaly se ocenění, prodaly se. Jedna kolekce 
Boháčových pastelů, kde se vyzpovídal ze svých citů k jihočeské krajině, nikdy ještě nebyla 
vystavena, premiéra ji čeká na jaře v Galerii Záliv. A k tomuto souboru se přidruží ještě několik 
obrazů z Paříže, vytvořených v šedesátých letech minulého století.

KRÁSNÁ PŘÁNÍ Z CELÉHO SVĚTA 

Vystavovat zjara vánoční a novoroční přání je podivnost, ale pokud jde o blahopřání 
z Japonska, Číny, Ceylonu, Ameriky, Indie, můžeme tenhle vrtoch Galerii Záliv odpustit. Přání 
jsou zdobena kůží, kovem, látkou a jsou ze sbírky bývalého podniku zahraničního obchodu, 
kam přicházela po dobu mnoha desítek let. Jsou inspirativní (mnohý grafik zajásá), 
nadčasová (s motivy které nestárnou) a hlavně nesou v sobě poselství slušnosti, vděku 
a přátelství. 
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Vážení rodiče a děti,

zveme Vás na tradiční 

vánoční dílničky. Přijďte 

ve čtvrtek 12. prosince od 17 hodin 
do školní jídelny vyrobit si drobné 
vánoční dekorace. 

Je pro Vás připraveno malé pohoštění.

Vedení školy

+ KROUŽEK SKETCHUP

SketchUp je software pro tvorbu 3D mo-
delů, navržený pro profesionální architekty, 
stavební a strojní inženýry, ale i například 
pro filmové tvůrce a vývojáře počítačových 
her. Součástí programu je aplikace 3D 
Warehouse, tedy „zásobárna“ uživatelsky 
vytvořených komponent z celého světa.

Kroužek SketchUpu máme jednou týdně. 
Trvá pouhé 2 hodiny, ale i v tak omezené 
době toho lze stihnout mnoho. Všem těm 
kouzlům, například jak z ničeho vznikne le-
tadlo, náš učí pan Kreidl, zkušený a vášnivý 
modelář letadel a různých dalších modýlků. 
Během počátečních 4–6 hodin jsme se 
naučili základy SketchUpu a dnes si již 
někteří z nás modelují například tanky. 
Přesto že se zatím příliš realitě nepodobají, 
časem nám to určitě půjde lépe. Pokud si 
někdo neví rady s nějakou částí nebo tva-
rem, pan Kreidl rád poradí. Na kroužek nás 
chodí obvykle 8 kluků.

Myslím si, že je to zábavný způsob, jak 
získat zkušenosti s modelovacími programy, 
které se nám budou v budoucnosti hodit. 
Díky tomuto kroužku začalo dokonce vedení 
školy uvažovat nad zakoupením 3D tiskárny. 
Škola by tak zvýšila svojí technickou úroveň 
a pomohla by tím budoucím modelářům 
realizovat jejich nápady a získat zkušenosti, 
užitečné pro budoucí studium nebo po-
volání.

Matyáš Vilím, 9.A

+POZVÁNKA NA 
ADVENTNÍ TRHY

Rádi bychom vás pozvali na adventní trh, 
který se bude konat v neděli 1. prosince 
2019 v parku na nám. T. G. M. Přijďte se 
podívat a zakoupením vánočních dekorací 
podpořit žáky školy. Připravili jsme pro vás 
krásné adventní věnce, suché trvalé dekora-
ce a výrobky žáků – dřevěné domečky. 
Děkujeme a přejeme krásné prožití vánoč-
ních svátků.

ZŠ Bechyně, Školní ul. 

+FLORBALOVÝ TURNAJ 

Dne 12.11. 2019 se starší žákyně naší 
školy zúčastnily okresního kola turnaje ve 
florbalu v Sezimově Ústí. Jejich nasazení, 
obětavost a především týmový duch je do-
vedl až k vítězství ve skupině. Ve finálových 
bojích přesvědčily ostatní soupeřky o svých 
kvalitách a jedna jediná prohra je dělila od 
postupu do krajského kola. Přesto je jejich 
celkové druhé místo velkým úspěchem 
a  zaslouží si obdiv a velkou gratulaci. 

„Tak holky děkujééééém.“

Markéta Kodadová

+FLORBALOVÁ 
SOUTĚŽ OČIMA 
HRÁČEK

Dne 12. listopadu jsme my holky z 8. a 9. 
třídy vyrazily do Sezimova Ústí na okresní 
florbalovou soutěž. Jakmile jsme přijely, 
musely jsme se vejít do maličké šatny, kam 
se s námi musely vejít další dva dívčí týmy. 
Zabraly jsme si koupelnu a doufaly, že nikdo 
omylem nezapne sprchu a nenamočí naše 
věci. Hned po převlečení jsme byly pozvány 
na hřiště na naší první hru, kterou jsme po 
vynaloženém úsilí vyhrály. Po prvním vyda-
řeném zápase jsme vyhrály další a pak dva 
zápasy remizovaly. Nakonec jsme ze dvou 
skupin postoupily a hrály o medaile. Byly to 
nervy až do konce, souboje jsme společně 
zvládly a vybojovaly krásné 2. místo. 

Myslím, že největší radost měla naše 
paní učitelka Kodadová, která nás celou 
dobu podporovala a dobře nám radila, za 
což jí moc děkujeme. Domů jsme se jely po-
chlubit druhým místem. Přes nervozitu jsme 
si celý den všechny společně užily.

Iveta Vondroušková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ RODILÝ MLUVČÍ NA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 
BECHYNĚ

Díky projektu Map II v ORP Tábor může 
naše výuka angličtiny probíhat trochu jinak – 
s rodilým mluvčím z Velké Británie Fran-
cisem Goodacrem, který nás bude nav-
štěvovat každou středu po dobu pěti měsíců. 
Rozvrhy jsou naplánované tak, aby během 
dvou návštěv všechny děti, které mají 
povinnou angličtinu, měly příležitost užít si 

hodiny pod jeho vedením. Již proběhla 
seznamovací setkání a hned na to byl 
anglosaský svět pohlcen oslavami Hallo-
weenu, kterým p. Goodacre věnoval jeden 
ze svých bloků těsně před samotným 
svátkem. 

Další setkání zahrnovalo hodně kon-
verzačních aktivit a tak se děti musí mnohem 
více snažit, protože s češtinou v nich nijak 
neobstojí – děti tu výzvu přijaly; pracují 
s  nadšením a využívají svých znalostí 
a  dovedností na maximum. Už dostaly 
i  patřičnou pochvalu za vzorné chování 
a  skvělou spolupráci od pana Goodacrea, 
který má dlouholetou zkušenost s výukou 
anglického jazyka dětí a dospělých po 
Evropě. 

Těšíme se na další setkání a doufáme, že 
žákům výuka hodně přinese a bude je 
motivovat v dalším studiu.

Aneta Petrunova
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ZPRÁVIČKY 
Z JAHŮDKY

Po tématických pod-
zimních vycházkách do 

přírody, např. „Za jezinkou 
Bezinkou“, kdy děti plnily 

úkoly a především vnímaly 
krásy podzimu, došlo na pouš-

tění draků a úklid školní zahrady. 
Jsme rádi, že můžeme navštěvovat 

tělocvičnu v  ZŠ, zhlédli jsme výstavu 
v Galerii 2+1. V prosinci očekáváme 

návštěvu Mikuláše, andělů a čertů, kterou 
organizujeme ve spolupráci se studenty 
SUPŠ Bechyně. Očekávání Vánoc nám 
přiblíží pohádka v KD „Vánoční čas“. 
Vánoční atmosféru si užijeme spolu s rodiči 
při vánočních besídkách v jednotlivých 
třídách.

Provoz MŠ bude přerušen 
od 23. 12. 2019 do 31. 12. 2019.

Přejeme dětem „bohatého Ježíška“, 
rodičům příjemné a klidné prožití vánočních 
svátků a do nastávajícího roku mnoho zdraví 
a pohody.

KS

+  5. A A 5. B VE 
VESMÍRU

V rámci projektu – Moderní vzdělávání 
v ZŠ Františka Křižíka Bechyně II. – se 
vydaly třídy 5. A a 5. B do Hvězdárny a pla-
netária v Českých Budějovicích. Na úvod 
jsme zhlédli v kinosále padesátiminutový 
dokumentární film „Náš vesmírný domov“, 
který poutavě komentoval odborný lektor. 
Všichni jsme se tak dozvěděli velmi mnoho 
zajímavých údajů o naší sluneční soustavě, 
zejména o Slunci, jednotlivých planetách 
a  jejich měsících. Součástí diskuse byly také 
informace o kometách, planetkách i trans-

neptunických tělesech (Pluto, …). Vše bylo 
doplněno krásnými snímky z kosmických 
sond NASA a ESA. 

Na druhou část návštěvy jsme se pře-
sunuli do planetária, kde jsme měli možnost 
pozorovat reálnou podobu planet a Slunce 
v  naší soustavě, hvězdy viditelné pouhým 
okem i celou Mléčnou dráhu. Model této 
umělé oblohy byl vytvořen přímo v navští-
vené hvězdárně. 

V rámci projektu jsme si tak zopakovali 
a  prakticky doplnili učivo přírodovědy. 
Představy o vesmíru jsme také zachytili na 
papír v rámci hodin výtvarné výchovy. 
Exkurzí byli žáci nadšeni.

Mgr. I. Vozábalová

+ DALŠÍ SETKÁNÍ 
PROJEKTU 
ERASMUS+ A 
MESSAGE IN 
A BOTTLE

Ze sychravého českého podzimu utekla 
naše tříčlenná školní výprava do příjemněj-
šího počasí jižní Evropy, neboť nás (a tím 
myslím všechny školy z projektu) v prvním 
listopadovém týdnu čekalo školení v portu-
galském Alcains. Zde jsme byli řádně 
seznámeni s fungováním a vypracováváním 
online dotazníků, které budeme potřebovat v 
příštím pololetí projektu. Nechyběly ani 
přednášky o vlivu Portugalska na světový trh 
s rostlinami a kořením či kuriozity z obje-
vování světa portugalskými mořeplavci, kteří 
raději volili cestu do neznáma po ploché 
Zemi, kde mohli dle svých představ kdykoliv 
přepadnout přes okraj, než aby kamkoliv 
cestovali přes Španělsko.

Jelikož další výjezd projektu bude 
tentokrát již s dětmi a zase do Alcains, 
ukázali nám naši partněři vesničku Monsan-
to, která se pyšní titulem „nejportugalštější 
vesnice Portugalska,“ kde se všechno na-
chází na a v obrovských žulových balvanech 
a kde se naše vybraná dítka budou snažit při 
svém pobytu nezabloudit a nenechat se 
zamáčkout nějakým kamenem, protože je 
zde pro ně připravena zapeklitá týmová hra. 
To jestli to naši žáci zvládli, se dočtete po 
jejich pobytu v únoru. 

 A. Němcová

+ LISTOPAD VE ŠKOLE

Listopad bývá zpravidla velmi hektický. 
Probíhají burzy škol, veletrh Vzdělání 
a  řemeslo v Českých Budějovicích, jehož 
jsme se zúčastnili, dny otevřených dveří 
a  přípravné kurzy k talentovým zkouškám. 
Ty se v druhém termínu konaly v sobotu 
9. 11. 2019 a účastnilo se jich 67 zájemců 
o  studium, což je jednoznačně nejvíc za 
celou dobu jejich konání. Další akcí byla 
celostátní točířská soutěž, účast školy na 
výstavě Cesty svobody v Mladotově domě 
na Pražském hradě, návštěva divadelního 
představení Frida K. v Táboře a přednášky 
v  rámci prevence patologických jevů. 
Zároveň za plného provozu probíhá 
rekonstrukce školy, což je samozřejmě velmi 
náročné. K některým zmíněným akcím se 
vracíme podrobněji.

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019
Ve dnech 7.–8. 11. 2019 proběhl již 

23. ročník točířské soutěže pro studenty 
keramických maturitních oborů na středních 
výtvarných školách. Pozvání přijaly školy 
z Ostravy, Luhačovic a ze Světlé nad 
Sázavou; čtvrtou zúčastněnou byla naše 
škola.
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Soutěž měla dvě části, a to 
povinnou (džbán a mísa podle 
výkresu) a volnou (váza podle 
vlastního návrhu). Předsedou 
hodnoticí komise byl v letošním 
roce absolvent školy a význam-
ný designér MgA. Petr Novák 
(Novague). Letošní ročník obo-
hatila opět vložená soutěž, 
tentokrát nazvaná Slepý točíř, 
v  níž šlo o vytočení co největší 
mísy se zavázanýma očima. 
Součástí soutěže byl i doprovod-
ný program, a to společenský ve-
čer v pivovaru Keras, kde zahrál 
a zazpíval absolvent školy pan 
Karel Dvořák s přáteli, a  přednáška Petra 
Nováka pro studenty oborů keramický 
a  průmyslový design v pátek 8. 11. 2019.

Vloženou soutěž Slepý točíř, která 
proběhla na závěr prvního soutěžního dne, 
vyhrála Markéta Halbichová ze SOŠ Luha-
čovice (průměr mísy 44,5 cm), druhý byl 
Ondřej Stoček ze SUŠ Ostrava (42,5 cm), 
třetí místo obsadila naše reprezentantka 
Sára Netíková (40,5 cm), čtvrté místo Miro-
slav Martínek, rovněž z naší školy (40,5 cm) 

a na pátém místě skončila Aneta Pečenková 
ze SUŠ Ostrava (34 cm).

Druhý den soutěž vrcholila dokončová-
ním povinných i volných prací, jejich hodno-
cením a vyhlášením výsledků. Vítězkou se 
stala Markéta Halbichová z Luhačovic, 
druhé místo obsadil náš Miroslav Martínek, 
třetí byla luhačovická Nikola Kudrnáčová, 
čtvrtá naše zástupkyně Sára Netíková.

Soutěž sponzorsky podpořil Městský 
úřad Bechyně, Micro-Epsilon, s.r.o. Bechy-
ně, Juraj Vanya Sedlčany, Petr Uhlíř České 
Budějovice, Reality Horňák Bechyně, 
Elexpres-elektroservis Bechyně, Ursíny-
optik Bechyně, Zahradnictví a květinářství 
Beneš Bechyně, Elektro Zelenka Bechyně 
a  W partner, s.r.o. Bechyně. Všem sponzo-
rům patří velké poděkování.

Stejně tak si poděkování zaslouží orga-
nizátoři soutěže Mgr. Milan Vágner a Jan 
Vančura, všichni, kdo se na zdárném 
průběhu soutěže podíleli, soutěžící a jejich 
pedagogický doprovod a předseda hodno-
ticí komise MgA. Petr Novák (Novague). 
Stejně jako v minulých letech byla soutěž 
příjemným setkáním lidí naladěných na 
stejnou strunu a dokladem toho, že keramika 

PROTIDROGOVÁ 
PŘEDNÁŠKA ROMANA 
POVALY

Přednášky z oblasti prevence patolo-
gických jevů a mezlidských vztahů jsou již 
řadu let pevnou součástí činnosti naší školy. 
V pondělí 11. 11. 2019 se konala přednáška 
pro první ročníky, kterou výborně vedl lektor 
Roman Povala. Žáky varoval před závislostí 
na drogách. Označil závislost jako zloděje, 
který náš život postupně okrádá o životní 
příležitosti i přátele. Žák dostal otázku, kdo 
rozhodne o tom, zda si drogu vezme. 
Odpověď je vždy v zrcadle. Roman Povala 
vedl v přednášce žáky k uvědomování si 
bohatosti života, snění i cílů, za kterými má 
smysl jít. Poukázal na pravou svobodu, která 
se projeví schopností říkat ANO, i když to 
přinese potíže, a NE i přes tlak většiny. 
Zdůraznil, že důležitý je výběr přátel – první 
dávku ti nejčastěji nabídne kamarád. Začneš 
brát drogy? Okamžitě se stáváš hrozbou 
svým nejbližším. Tvůj život vždy ovlivní 
spoustu lidí okolo tebe. Nepřivodíš peklo jen 
sobě, ale svým nejbližším. Tvá závislost 
nikdy není soukromou věcí. Na závěr vyzval 
žáky, aby nežili život pouze na 100 %, ale 
aby jej žili na 150 %. Matematicky nemožné, 
filozoficky ano. Ale dodal, aby jej žili tak, že 
se kdykoli budou moci ohlédnout a nebudou 
prožívat výčitky svědomí.

Tato přednáška není jedinou, která 
v  listopadu proběhla. Další pro první ročníky 
byla na téma Sex, AIDS a vztahy (18. 11. 
2019), dále Kybernetová šikana (22. 11. 
2019) a poslední pro druhé ročníky na téma 
Netolismus – závislost na internetu, počí-
tačových hrách, chatování, ale také televizi 
(22. 11. 2019).

Mgr. Otakar NovákMgA. ROMAN ŠEDINA 
VYSTAVOVAL V TURECKU

Ve dnech 3.–6. 10. 2019 se MgA. Roman 
Šedina zúčastnil výstavy Shapes and 
Shapers v turecké Ankaře. Šlo o prezentaci 
českého designu, jehož je náš absolvent 
dnes již pevnou součástí.

Časopis Reflex (č. 40/19, str. 57) k vý-
stavě uvedl: „Obří galerie CerModern Art 
Center v Ankaře se nachází na místě 
bývalých nádražních hal. Syrovost prostoru 
dává až do konce října vyniknout českému 
designu, jenž se tam představuje hned 
v  třífázové výstavě. První část shrnuje jeho 
historii od kubismu po současnost, druhá se 
soustřeďuje na nové i starší kolekce slav-
ných tuzemských značek Lasvit, Rückl, 

Bomma či TON a třetí se věnuje tvorbě 
mladých talentů a výrazných nových tváří 
českého designu. Výstavu pořádají české 
velvyslanectví v Ankaře a České centrum 
Sofie ve spolupráci s UMPRUM, kurátorkou 
výstavy SHAPES AND SHAPERS je Tereza 
Porybná.“

Účast MgA. Romana Šediny spočívala 
nejen v prezentaci jeho unikátních autor-
ských váz, ale také v ukázkách točení na 
kruhu z porcelánové hmoty. Výstavu nav-
štívil velvyslanec České republiky v Turecku 
pan Pavel Kafka. Roman Šedina tak 
popularizoval nejen svou tvorbu, ale i školu, 
město a mladý český design, za což mu patří 
poděkování.

Jiří Novotný

A CO PŘIPRAVUJEME?
8. 12. 2019 proběhne v hotelu Palcát 

v  Táboře dobročinná aukce pro táborský 
hospic Jordán, jíž se účastní také naše 
škola, někteří výtvarní pedagogové a také 
bechyňští výtvarníci. Poprvé jsme se této 
akce (v pořadí druhé) účastnili v roce 2013 
a  od školy a bechyňských výtvarníků přišlo 
na konto hospice více než 15.000 Kč 
(celkově pak s účastí táborských výtvarníků 
160.000 Kč). Věříme, že letošní již čtvrtá 
aukce bude ještě úspěšnější.

Od 23. 11. 2019 do poloviny ledna 2020 
budou mít návštěvníci Galerie Galvína 
možnost vidět adventní výstavu výtvarné 
skupiny 9+ a jejích hostů.

Pro školu to nejdůležitější proběhne 
6.–7. 1. 2020, a to první kolo talentových 
zkoušek pro školní rok 2020/2021. Zájem 
o  školu je na vzestupné úrovni, těšíme se na 
nové talenty a také na to, že se s nimi 
setkáme nejen u zkoušek, ale hlavně v září 
ve třídách a ateliérech. Na konci února, 
případně na začátku března, se bude konat 
druhé kolo zkoušek na obory, které nebudou 
naplněny po kole prvním. O termínu budeme 
informovat.

O aktuálním dění ve škole informujeme 
na www.supsbechyne.cz. 

Jiří Novotný

je stále živým řemeslem a že stojí za to 
v  tomto rukodělném oboru pracovat. Těšíme 
se na další ročník příští rok ve stejnou 
(možná nepatrně jinou) dobu.

Jiří Novotný

Miroslav Martínek

Sára Netíková
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Klub českých turistů Bechyně a Asociace 
sportu pro všechny si vás dovoluje pozvat na 

novoroční odpolední turistický výšlap 

NOVOROČNÍ 
ČTYŘLÍSTEK

Termín: 1. 1. 2020, sraz účastníků 
ve 13:00 h před hotelem „U Draka“. 

Pro účastníky jsou připraveny dvě trasy 
v délce cca 6 a 15 km.
Akce je spojená s veřejnou sbírkou na pod-
poru aktivit pro zdravotně postižené občany.
Hodně zdraví a pohybu na čerstvém vzduchu 

v nastávajícím roce přejí 

Petr Chaloupek 
za Klub českých turistů 

a Jitka Wodinská 
za Asociaci sportu pro 

všechny

MÍSTNÍ ORGANIZACE 
TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 

přeje všem svým členům a seniorům 
v Bechyni příjemné prožití vánočních 

svátků a hodně zdraví do nového roku.

+ Z KULEČNÍKOVÝCH 
DVORCŮ

V sobotu 4. listopadu proběhlo v restau-
raci Kulturák vyhlášení karambolového 
turnaje ve hře na 4 koule. Tento turnaj 
pořádal již čtvrtým rokem Karambolový Klub 
Bechyně.

Turnaj probíhal v průběhu celého léta 
a  přinesl spoustu krásných zápasů i pře-
kvapení. Překvapením ale nebylo umístění 
na nejvyšší příčce, kterou obhájil dosavadní 
vítěz všech ročníků Jenzák. Již po pár zápa-
sech bylo jasné, že půjde pouze o boj o další 
místa v pořadí. Celkové umístění na nejvyš-
ších příčkách bylo:  1. místo Jenzák, 2. místo 
Štofi, 3. místo Císi. Tímto bych chtěl pobla-
hopřát všem účastníkům za předvedenou 
hru a poděkovat všem, kteří nás podporují, 
a  to hlavně restauraci Kulturák.

Současně byl zahájen 4. ročník Zimního 
turnaje KKB ve hře na 4 koule. Turnaj je otev-
řen pro širokou veřejnost z Bechyně a nej-
bližšího okolí. Zveme všechny nadšence 
této hry k účasti v novém ročníku a přihlášení 
do turnaje. Počet účastníků je omezen, 
a proto dlouho neotálejte. Jednotlivé zápasy 
se odehrají v průběhu listopadu až března. 
Přihlásit se můžete v místě turnaje v restau-
raci Kulturák u obsluhy. Budeme se těšit na 
nové karambolové kamarády.

Za pořadatele Kadli

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
+ ŠACHOVÝ SPOLEK 

MILD BIVOJ BECHYNĚ

1. JIHOČESKÁ DIVIZE

20. říjen 2019 – 1. kolo
Šachový spolek Mild Bivoj Bechyně A – 
Slovan Jindřichův Hradec 6,5:1,5
Body: Jandl, Mazur, Bernáth, Šťastný, 
Marek – 1; Houdek, Absolon, Alexa – 0,5

Nečekaně vysoká výhra se nerodila 
snadno a zápas byl dlouho vyrovnaný.

10. listpad 2019 – 2. kolo
Sokol Tábor B – Šachový spolek Mild 
Bivoj Bechyně A 5,5:2,5
Body: Jandl, Houdek, Mazur, Absolon, 
Alexa – 0,5

Proti jednomu z favoritů celé soutěže 
jsme tentokrát neměli nárok.

3. JIHOČESKÁ DIVIZE

19. říjen 2019 – 2. kolo
Royal České Budějovice B – Šachový 
spolek Mild Bivoj Bechyně B 3:2
Body: Král – 1; Hrubant, Strouhal – 0,5
9. listopad 2019 – 3. kolo
Šachový spolek Mild Bivoj Bechyně B – 
Royal České Budějovice C 2:3
Body: Kukla – 1; Malý J., Jírovec – 0,5

Členové Šachového spolku Mild Bivoj 
Bechyně přejí do nového roku 2020 všem 
příznivcům této královské hry a především 
svým fanouškům hodně úspěchů, pohody, 
zdraví a štěstí.

Štefan Bernáth

+ KARATISTICKÁ 
SEZÓNA ZAČALA

Sotva skončily letní prázdniny, vrhli se 
bechynští karatekové do práce. Podzim je 
tradičně nabitý mnoha závody od těch 
regionálních pro začínající cvičence, přes 
národní pohár pro ty zkušenější až po 
mistrovství České republiky nebo i mistrov-
ství světa pro ty nejlepší (psali jsme v minu-
lém čísle). Ve všech závodech má Bechyně 
své reprezentanty. Aby to tak zůstalo i do 
budoucna, je potřeba nejenom hodně píle, 
potu a vytrvalosti, ale i závodních zkuše-
ností. Ti nejmladší si poprvé v letošním 
školním roce poměřili síly na turnaji mlá-
deže, který se konal 19. 10. v Táboře. 
Výsledek 17 medailí je úctyhodný, některým 
se ale dařilo obzvláště dobře. Respekt 
trenérů si získal Tobiáš Obertol, který 
nejenže svoji kategorii vyhrál, ale předvedl 
tak parádní výkon, že ho trenér Petr Cibulka 
okamžitě nominoval na účast v národním 
poháru v roce 2020. Velký úspěch se povedl 
i nováčkovi soutěží Kateřině Novotné, která 
teprve s bílým páskem a  při svém úplně 
prvním závodním startu v  souboji porazila 
sokyni o tři technické stupně výše (fialový 
pásek). To se hned tak nevidí. 

Další příležitost ukázat, co Bechyňáci 
umí, bude 7. 12. na mikulášském turnaji 
v  Českém Krumlově. 

Fryšová Kateřina

Shotokan karate klub Bechyně děkuje 
panu Eriku Machartovi za poskytnutí dočas-
ného zázemí pro tréninky po dobu trvání 
rekonstrukce tělocvičny v keramické škole. 

Petr Cibulka 

+ PODĚKOVÁNÍ

Jménem Martina a Tomáše Hánových 
děkuji představitelům města Bechyně za 
všestrannou podporu pro závodní činnost 
synů, řediteli ZŠ Františka Křižíka p. Mgr 
Kožíškovi za velmi vstřícný přístup k řešení 
nutnosti individuálních tréninků v prostorách 
ZŠ, M. Polaneckému za podporu a mediální 
prezentaci. Díky zájmu a vstřícnému jednání 
všech zúčastněných získali kluci kvalitní 
zázemí umožňující jejich další rozvoj v ka-
rate. 

V oblasti sportovní přípravy děkuji S. Bí-
lému, P. Cibulkovi, Z. Petržílkovi, vedení 
státní reprezentace a svazu JKA ČR za 
maximálně individuální přístup, soukromé 
tréninky, tréninkové plány a rozvoj závodní 
činnosti ve sportovním centru Shotokanu  
Neratovice. Obětavost, profesionalita a féro-
vý přístup těchto lidí umožnily klukům dosáh-
nout dosavadních vynikajících výsledků.

Pavel Hána
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+ RODINNÉ DOMY 
S TÉMĚŘ NULOVOU 
SPOTŘEBOU ENERGIE 
– OD LEDNA 2020 
POVINNĚ

Každý, kdo bude od ledna 2020 žádat 
o  stavební povolení, musí počítat s tím, že 
ho získá pouze v případě, když jím přiložená 
projektová dokumentace bude splňovat 
požadavky pro budovu s téměř nulovou 
spotřebou energie.

Co je to „téměř nulová spotřeba 
energie“?

Jedná se o budovu s velmi nízkou ener-
getickou náročností, jejíž spotřeba energie 
je ve značném rozsahu pokryta z obnovi-
telných zdrojů. Definice vychází z evropské 
legislativy a je záměrně velmi obecná, aby 
umožnila členským státům nastavení vlast-
ních kritérií tak, aby byly pro jednotlivé státy 
schůdné a co nejefektivnější.  

Jaké jsou tedy nároky dle českých pod-
mínek? Zjednodušeně řečeno, dochází 
k  zpřísnění požadavku na obálku budovy 
a  zároveň je kladen důraz na dobře regulo-
vatelné systémy vytápění, větrání i osvětlení 
s vysokou účinností.

Co se týče obálky budovy, nedochází 
k žádnému velkému zpřísnění, neboť dnešní 
novostavby jsou již navrhovány na takové 
úrovni, že bez problémů nové požadavky 
splní. Standardem je dostatečné zateplení 
konstrukce obvodových stěn, podlah a střech 
a u výplní otvorů použití izolačních trojskel. 
Problém však může nastat u nekvalitních 
developerských projektů, které se snaží 
postavit stavbu co nejlevněji.

Čím takový dům vytápět?
Druhou rovinou požadavků jsou technic-

ké systémy, tedy zdroje vytápění, přípravy 
teplé vody a třeba i řízeného větrání. Zde je 
na jednu stranu tlak na využití obnovitelných 
zdrojů energie, např. tepelného čerpadla, 
kotle na biomasu nebo solárního systému, 
ale na druhou stranu splní kritéria i dobře 
zateplená budova, která vytápí a ohřívá 
vodu plynovým kondenzačním kotlem. 
Stejně jako plyn, ani elektřina mezi obnovi-
telné zdroje nepatří. Nízké pořizovací 
náklady na elektrokotel a na boiler na ohřev 
teplé vody jsou pro mnohé investory finan-
čně zajímavé a absence komínu navozuje 

dojem absence škodlivých emisí. Opak je 
však pravdou. Výrobu elektrické energie 
v  ČR zajišťují především fosilní zdroje 
(cca 55 %), a když se započítají ztráty v roz-
vodných sítích, tak je vytápění elektřinou 
považováno za zdroj nejméně ekologický. 
Aby investor splnil požadavky vyhlášky, volil 
doposud k elektřině další zdroj vytápění, 
nejčastěji kamna na dřevo. Od nového roku 
tato kombinace možná nebude.

Je nutné řízené větrání?
Další oblastí, která je často zmiňována, je 

instalace řízeného větrání s rekuperací. 
Pořízení tohoto systému do nového domu 
není nutné, nicméně přispívá k úspoře 
energie (může napomoci ke splnění podmí-
nek) a ke zlepšení kvality vnitřního prostředí.

V ECČB poradí zdarma a nezávisle
Pokud řešíte otázku výstavby nového 

domu, můžete využít bezplatného a nezá-
vislého poradenství v poradenském stře-
disku Energy Centre České Budějovice 
(ECČB). Tato poradna funguje již více než 
20 let a je financována Ministerstvem 
průmyslu a obchodu a dalšími granty. Kromě 
výstavby domů poskytuje informace o re-
konstrukci domů, využívání obnovitelných 
zdrojů, vytápění, úsporách energie, vyúčto-
vání tepla a vody, PENB a dalších souvise-
jících tématech. Poradenství je poskytováno 
formou osobních konzultací (je dobré se 
dopředu objednat), písemného poradenství 
(nejčastěji e-mailem přes portál www.mpo-
efekt.cz) nebo telefonicky. 

Kontakt: , tel.: 387 312 580, www.eccb.cz
mobil: 773 124 580, bezplatná linka (zázn.): 
800 38 38 38, .eccb@eccb.cz

18 Městský zpravodaj Bechyně / PROSINEC 2019–LEDEN 2020

http://www.mpo-efekt.cz
http://www.mpo-efekt.cz
http://www.eccb.cz
mailto:eccb@eccb.cz


ČIŠTĚNÍ 
PEŘÍ

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

www.persaltus.cz

+420  605  512 451 

NEJLEVNĚJŠÍ 

PALIVOVÉ DŘÍVÍ

 
400 Kč/prm

bříza   800 Kč/prm

dub
    

850 Kč/prm 

borovice, smrk

osika 500 Kč/prm

NÁKUP A PRODEJ 
LESNÍCH POZEMKŮ

Chcete znát cenu Vašeho lesa? 
Tržní ocenění zdarma.

druh dřeva     neš�pané (2m)    š�pané (33cm)

650 Kč/

950 Kč/sprm  

 1000 Kč/sprm

 
 

PÉŘOVÉ 
VÝROBKY
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VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK ELEKTRO
- VŠ elektrotech. zaměření, popř. SŠ elektrotechnic. 
zaměření s praxí

KONTROLOR MECHANICKÝCH DÍLŮ 
- nejlépe vyučen ve strojním oboru
- velmi dobrá orientace ve výkresové dokumentaci
- zkušenost s 3D a 2D měřením, tvorbou měřících 
programů

OBSLUHA A SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ 
- nejlépe vyučen ve strojním oboru
- orientace ve výkresové dokumentaci

PŘÍPRAVÁŘ VÝROBY MECHANIC. DÍLŮ
- nejlépe vyučen v technickém oboru
- velmi dobrá orientace ve výkresové dokumentaci

PRACOVNICE DOKONČOVACÍCH PRACÍ / 
MONTÁŽE 
- nejlépe vyučena
- ZAŠKOLÍME

Nástup na výše uvedené pracovní pozice je možný pouze po vzájemné dohodě.
Vaše životopisy zasílejte na e-mailovou adresu info@micro-epsilon.cz
Kontaktní osoba: paní Stejskalová  tel. 381 412 011



Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

Městský zpravodaj č. 12/2019 a 1/2020, den vydání: 1. 12. 2019. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65. 
Vychází v Bechyni 1. pracovní den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 2500 výtisků. ZDARMA.

 Inzerce (15 Kč/cm�) a příspěvky na tel: 778 545 507, e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Redakce a grafika Marie Jahnová. 
Uzávěrka příštího čísla 18. ledna 2020. Tisk RAIN TISKÁRNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

nám. T. G. M. 148
BECHYNĚ
telefon: 606 752 103

Příjemné posezení u sklenky vína 
či kávy s ochutnávkou sýrů

vytváříme originální

dle přání zákazníka

Přijďte ochutnat novou recepturu

naší sváteční dvanáctky.

Vařeno za použití sladů a chmelů

výhradně od českých výrobců.

Nabízím PRONÁJEM HALY 
v areálu Keras, všestranné 

možnosti využití, 
info na tel: 602 181 827

24., 25., 26. a 31. 12. 2019

ZAVŘENO

PROSINCOVÁ AKCE
VÁNOČNÍ LEŽÁK - PREMIUM 12

Penzion

Bechyně

Přijme 

KUCHAŘE / KUCHAŘKU 

na HPP 

4 dobré platové podmínky

4 férové jednání

4 krátký/dlouhý týden

4 skvělý a stabilní kolektiv

Bližší informace přímo na místě 

nebo na tel. čísle 603 927 893, 

775 066 093. 

Budeme se těšit na nového 

kolegu.

Penzion U Pichlů, s.r.o. 

Náměstí T. G. Masaryka 141

391 65 Bechyně IČ: 260 99 055

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

PF 2020
K přání příjemného prožití vánočních 

svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2020 

připojujeme poděkování za Vaši důvěru

AUTOSERVIS NOVOTNÝ s. r. o.
Týn nad Vltavou


