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MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ
ECHYŇSKÝB

ážení spoluobčané,V
V tuto chvíli mě napadá parafráze 

věty ze slavného filmu Rozmarné léto: 
„Tento způsob roku zdá se mi poněkud 
nešťastným...“

Ano, končí rok, kdy jsme si museli 
zvykat na zcela jiný způsob života 
protkaný různými opatřeními. Na dru-
hou stranu se potvrdila stará pravda, že 
v nouzi poznáš přítele, kdy se nejen v Be-
chyni zvedla nebývalá vlna solidarity 
a  ochota pomoci druhým.

Značně se omezil nejen volný pohyb 
osob, ale k naší lítosti i společenské, 
kulturní a sportovní aktivity. I v našem 
městě jsme museli zrušit řadu akcí, mezi 
ně patřila mimo jiné i tradiční Koloběž-
ková Grand Prix.

Rovněž jsme byli nuceni zrušit v první 
adventní neděli (29. 11. 2020) společ-
né rozsvícení vánočního stromu a také 
tradiční předvánoční setkání s našimi 
seniory.

Advent a Vánoce tak budou letos asi 
trochu jiné svátky. Budeme se muset s nej-
větší pravděpodobností obejít bez 
setkání s přáteli. Prožijeme je spíše 
doma v okruhu svých nejbližších bez 
tradičního cestování za vzdálenými 
příbuznými.

Přes všechny ty nepříjemnosti mi 
dovolte Vám všem popřát pokud možno 
klidné a pohodové Vánoce. V  roce 
2021 nám všem hlavně pevné zdraví 
a  aby se nám život vrátil co nejdříve do 
normálu, abychom společně zdárně 
zvládli koronavirovou pandemii. Věřím, 
že jsme všichni zodpovědní a že se nám 
to povede.

Pavel Houdek, starosta

P.S. Chtěl bych tímto poděkovat 
společnosti ČEZ a.s., která i letos 
finančně podpořila akci „Rozsvícení 
vánočního stromu v Bechyni 2020“ 
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+ PODPORA PROJEKTŮ 
MĚSTA Z DOTAČNÍCH 
PROGRAMŮ 
JIHOČESKÉHO KRAJE 
V ROCE 2020

Tak jako každý rok i v letošním roce 
město Bechyně využilo některé vyhlášené 
grantové programy Jihočeského kraje a po-
dalo žádost o poskytnutí dotace. 

Jihočeský kraj pak následně poskytl 
dotaci na tyto projekty:

SDH Bechyně – nákup přileb HEROS 
TITAN FIRE

Účelová neinvestiční dotace byla poskyt-
nuta z dotačního programu „Neinvestiční 
dotace pro jednotky sborů dobrovolných ha-
sičů obcí Jihočeského kraje, první opatření, 
první podopatření“ ve výši 35.000 Kč. 
Dotace byla využita na nákup 8 kusů přileb 
HEROS TITAN FIRE určené pro zásahovou 
jednotku SDH Bechyně. Finanční spolu-
účast města činila 43.398,32 Kč.

SDH Bechyně – nákup hasičské 
stříkačky PS-12

Účelová investiční dotace byla poskyt-
nuta z dotačního programu „Investiční 
dotace pro jednotky sborů dobrovolných 
hasičů obcí Jihočeského kraje, druhé 
opatření, čtvrté podopatření“ ve výši 
60.000,- Kč. Dotace byla využita na nákup 
hasičské stříkačky PS-12, která bude sloužit 
zásahové jednotce SDH Bechyně. Finanční 
spoluúčast města činila 91.250,00 Kč.

Michal Šonka, DiS., referent 
investičního odboru MěÚ Bechyně 

+ PARKOVACÍ KARTY 
– NÁMĚSTÍ T. G. M.

Upozorňujeme občany, že s koncem roku 
2020 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. 2021 
do 31. 12. 2021 (nařízení 9/2012, čl. 7, 
odst. 2). Žádosti, stejně jako parkovací karty 
vám budou vydány na podatelně MěÚ 
Bechyně. 

Jitka Chudlařská, podatelna

+ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
PROSINEC 2020

89 let Langová Lydie
88 let Haškovcová Marie
87 let Holubová Božena, 
 Římanová Marie
86 let Motyčková Marie, Pollák Štefan
85 let Neškodná Marie
84 let Vystrčilová Ladislava
83 let Jaroš Josef, Škorecová Hana,
 Zelenka Josef
81 let Fáberová Marie, Novotná Marie
79 let Drdová Marie
78 let Dyndová Marie
76 let Šenfeld Jan

+ŽIVOTNÍ JUBILEA 
LEDEN 2021

96 let Kavanová Božena
91 let MUDr. Trnková Olga
90 let Koliha Miroslav
87 let Mašková Jaroslava, 
 Zavadilová Božena
86 let Dobiáš Jiří
85 let Janáková Anežka, 
 Mikšovská Marie
84 let Bártová Marie, Krejčová Kamila
83 let Matějková Jarmila, 
 Nováková Milada
82 let Kvarda Jan, Lacinová Anna
81 let Kmentová Jiřina
80 let Tomek František
78 let Baumgartner Jiří, 
 Ďurčeková Anežka

+ POPLATKY ZA ODPAD

Místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů – dále jen „odpady“

Oznamujeme všem poplatníkům, kteří 
podléhají poplatkové povinnosti k platbě 
místního poplatku za „odpady“, že s účin-
ností od 1. ledna 2021 dochází ke změně.

Vzhledem k přechodu na nový software 
budou poplatníkům přiděleny nové variabilní 
symboly. V Zastupitelstvu města Bechyně 
bude na prosincovém jednání projednávána 
vyhláška o místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, vzhledem k výraznému nárůstu pla-
teb za odpady se bude řešit i navýšení 
místního poplatku za „odpady“. V době vydá-
ní zpravodaje ještě nemáme k  dispozici 
informaci o výši poplatku za „odpady“ pro rok 
2021. Vzhledem k očekávaným změnám 
budou poplatníkům v roce 2021 rozeslány 
informace potřebné k úhradě.

Aktuální informace budou k dispozici na 
internetových stránkách města, na face-
booku. Další informace si můžete zároveň 
vyžádat i telefonicky, písemně, e-mailem.

Radka Bosáková, finanční odbor

+ NÁVRH INVESTIČNÍCH 
AKCÍ NA ROK 2021

Investiční odbor města Bechyně má na 
rok 2021 připravenou nejednu investiční 
akci. Pokud bude návrh rozpočtu těchto akcí 
odsouhlasen Zastupitelstvem města, bude 
v  následujícím roce realizována např. 
Obnova sídl. Na Libuši, 6. etapa – blok 
bytových domů č.p. 675–683 (rozpočet 
16.200.000,-). Další významné akce navr-
žené pro rok 2021 jsou např. rekonstrukce 
parkoviště Obránců míru I. etapa (rozpočet 
7.000.000,-), rekonstrukce školních hřišť 
dvou základních škol (rozpočet 4.950.000,-), 
změna systému vytápění bytových domů Na 
Libuši č.p. 615–617, 701–703 včetně teplo-
vodní přípojky (rozpočet 8.724.000,-), 
Obnova fasády Kulturního domu I. etapa 
(rozpočet 2.000.000,-). 

Kromě větších investičních akcí byly do 
rozpočtu pro rok 2021 také navrženy 
prostředky na běžnou údržbu bytových i ne-
bytových objektů ve vlastnictví města 
Bechyně. Nezbytně nutnou položkou jsou 
prostředky pro opravy komunikací, chod-
níků, hřbitovů a veřejného osvětlení.

Investiční odbor již nyní chystá stavební 
akce i na roky následující. Jejich realizaci 
ovšem musí předcházet vypracování pro-
jektových dokumentací, které jsou nezbytné 
pro konkrétní navržení a realizaci staveb. Do 
rozpočtu na rok 2021 byly navrženy finanční 
prostředky na zpracování projektových 
dokumentací na stavby Stezka pro smíšený 
provoz z Bechyně do Senožat, Fáberova 
ulice – výstavba kanalizace, včetně přípojek, 
Plechamr – opěrná stěna.

Kateřina Brožová, odbor investic
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+ ÚKLIDY SPOLEČNÝCH 
PROSTOR DOMŮ

Od listopadu 2020 byla zavedena nová 
služba k nájmu bytu, a to úklid společných 
prostor domů na sídl. Obránců míru v Bechy-
ni v domech čp. 805–813 a čp. 815–816. 
Město Bechyně jako pronajímatel oslovilo 
více úklidových firem a vybralo z nabídek 
firmu s nejnižší cenovou nabídkou. Zave-
dení nové služby bylo s nájemci městských 
bytů projednáno předběžně a většina měla 
o  zavedení služby zájem, nerozhodnutí 
nájemci se postupně k čerpání nové služby 
přidali. Do konce října 2020 všichni nájemci 
v  těchto domech uzavřeli s městem dodatek 
ke smlouvě o nájmu bytu, kterým fakticky 
poskytování úklidu společných prostor domu 
přijali jako novou placenou službu. Děkuje-
me všem za vstřícné jednání a věříme, že 
ohlasy na úklid budou kladné. 

Další etapu úklidu v bytových domech by 
město rádo realizovalo v průběhu násle-
dujícího roku na sídlišti Na Libuši v domech 
čp. 615–617 a čp. 701–703. Podmínkou 
realizace společného úklidu je zajištění 
uzamykatelných prostor v jednotlivých do-
mech. Tyto místnosti s přívodem vody by 
sloužily jako úklidové místnosti. Jakmile se 
nám podaří je v domech zajistit, oslovíme 
všechny nájemce v těchto domech a bu-
deme zjišťovat jejich zájem na zavedení této 
služby. Následně bychom opět oslovili 
úklidové firmy. V případě, že nejen obyvatelé 
předmětných dvou domů, ale i úklidové firmy 
projeví zájem, bude město zajišťovat úklid 
společných prostor i v těchto bytových 
domech. 

Alena Schánilová

+ ÚSPĚCH MĚSTSKÉ 
POLICIE

Strážníkovi městské policie Ladislavu 
Sokolovi se podařilo zadržet 15krát soudně 
trestaného recidivistu při krádeži v obchod-
ním domě Rubín. Tento byl předán Policii ČR 
k došetření. 

Město Bechyně děkuje jménem občanů 
za jeho pohotový zásah.
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+NAVRHOVANÝ 
ROZPOČET MĚSTA 
BECHYNĚ PRO ROK 2021

Zastupitelstvo města Bechyně bude dne 
14. 12. 2020 projednávat rozpočet města 
Bechyně na rok 2021. 

Celý materiál k návrhu rozpočtu města je 
zveřejněn na elektronické úřední desce i způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup na webu 
města www.mestobechyne.cz. 
Celkové příjmy (po konsolidaci) jsou do 
rozpočtu navrženy ve výši 136.215.686 Kč, 
celkové výdaje (po konsolidaci) jsou do 
rozpočtu navrženy ve výši 172.481.020 Kč,
financování (po konsolidaci) je navrženo do 
rozpočtu ve výši 36.265.334 Kč. 

Plánované kapitálové výdaje v roce 2021 
činí celkem 52.367.250 Kč, uvádíme některé 
z  nich:

 200.000 Kč  lesní hospodářský plán 2022–32
 222.000 Kč  územní plán
 4.207.500 Kč  parkoviště sídl. Obránců míru
 1.996.500 Kč  rek. kanalizace – parkoviště sídl. 
  Obránců míru
 871.200 Kč  veřejné osvětlení včetně rozhlasu – 
  parkoviště sídl. Obránců míru
 384.850 Kč  cyklostezka z Bechyně do Senožat – 
  projektová dokumentace 
 2.318.000 Kč  silnice II/122 – úprava průtahu 
  Senožaty – chodníky a sjezdy 
  v majetku města včetně odvodnění
 2.662.000 Kč  rek. vodovodu v Libušině ulici
 4.053.500 Kč  rek. kanalizace v Libušině ulici
 6.600.000 Kč  komunikace – sídl. Na Libuši 
  č.p. 675–683
 2.500.000 Kč  rekon. kanalizace v ul. U Vodojemu
 4.200.000 Kč rekonstrukce a dostavba dešťové
   kanalizace v ulici U Vodojemu
 3.995.000 Kč  rekonstrukce vodovodní řadu v ul.
  U Vodojemu
 113.000 Kč  Fáberova ul. výstavba kanalizace
  včetně přípojek – projekt. dokum.
 380.000 Kč  chodník do ZŠ Bechyně, Školní 293
   z Písecké ul. – přístupový chodník
 6.014.000 Kč  změna systému vytápění byt. domů 
  Na Libuši č.p. 615–617, 701–703
 2.710.000 Kč  teplovod. přípojka pro bytové domy 
  Na Libuši č.p. 615–617, 701–703
 1.000.000 Kč  veřejné. osvětlení – program EFEKT
 10.000 Kč  sloup veřejného osvětlení (solární) 
  v Senožatech u č.p. 34
 200.000 Kč  kolumbárium 
 1.500.000 Kč  rampa a mycí box v areálu Služeb 
  města Bechyně, p.o.
 60.000 Kč  Plechamr – opěr. stěna – projekt.
  dokumentace
 80.000 Kč  šplhací sestava na dětské hřiště ve 
  Hvožďanech
 4.950.000 Kč  rek. a modernizace školních hřišť 
  dvou ZŠ v Bechyni (část ve výši 
  2.367.169 Kč z inv. dotace MMR) 
 80.000 Kč  Hvožďany – přístř. na kontejnery 
 95.000 Kč  lodní závěsný motor na člun pro 
  JSDH Bechyně 

Ing. Radka Bosáková, 
finanční odbor

1/2/ Dokončené etapy rekonstrukce Libušiny třídy

3/    Alšova jihočeská galerie nabývá svoji moderní finální podobu

4/    SUPŠ se ukázala v celé své kráse i se svojí precizně obnovenou
       štukovou výzdobou

1.

2.

3.

4.
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+BECHYŇSKÝ SMS 
INFORMAČNÍ KANÁL

Jak se přihlásit? Pošlete SMS na tel. číslo 
725 543 010 ve tvaru: OBEC BECHYNE ANO 
Jak se odhlásit? Pošlete SMS na stejné 
číslo ve tvaru: OBEC BECHYNE NE 



MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

STO LET 
SKAUTINGU 
V BECHYNI 
1920–2020

10 LET 3. ODDÍLU 
JITŘNÍ STOVKA 

Po několikaleté pauze 
v  činnosti s mládeží ve skautském středisku 
v Bechyni došlo k jejímu znovuobnovení. 
V  prosinci roku 2010 vznikl 3. oddíl Jitřní 
stovka. Jedná se o oddíl koedukovaný 
(smíšený) pod vedením Václava Filipiho 
(Žabáka). S činností družin pomáhali a do-
sud pomáhají Jan Procházka (Pták), 
Miroslav Marek (Stopař), Ilona Jandová 
(Slunce) a další. Vedoucím střediska se stal 
bechyňský skaut z 90. let Pavel Pazourek 
(Brďa). Oddílem dosud prošlo přes 40 dětí, 
které ho navštěvovaly většinou až do 
odchodu na střední školu. 

Schůzky Jitřní stovky se dříve konaly 
v  klubovně v budově obřadní síně, v ne-
vhodných podmínkách. Koncem roku 2011 
byla nabídnuta skautům pomoc ze strany 
místní farnosti. Až doposud tak oddíl využívá 
útočiště na místní faře. Rekonstrukcí pro 
účel klubovny prochází aktuálně objekt v 
sousedství obchodního domu Rubín. 
Mezi oddílové činnosti patří např. tradiční 
návštěvy v bechyňském Domově pro se-
niory, výpravy, tábory, besídky, sázení 
stromů, úklid přírody v Bechyni a okolí, péče 
o betlémské světlo atd. V roce 2019 ve 
spolupráci s oddílem Jitřní stovka vznikla 
družina LÍPA, kterou založil Jan Procházka 
(Pták) spolu s Martinou Stejskalovou. 

Na letní táborovou osadu Yukon u Haš-
kovcovy Lhoty vyrazily bechyňské děti opět 
v  roce 2012. Toto místo je nadále navštěvo-
váno i spřátelenými středisky (např. v le-
tošním roce skauty až z Kyjova). S údržbou 
Yukonu současným vedoucím pomáhají 
také oldskauti, kteří se zde rádi scházejí. 
Oddíl Jitřní stovka Bechyně míří k prosin-
covým oslavám svého desetiletého 
trvání. 

JJ

4. 12. to bude deset let, kdy se sešly další 
děti, aby pokračovaly v činnosti místního 
skautského střediska. Byl to opět bratr Bobr 
– Jan Valenta, kterému ležel osud zdejšího 
střediska na srdci a měl velký zájem na tom, 
aby se znovu rozběhla činnost s dětmi.

Nové začátky již byly několikrát popsány, 
proto jsem požádal členy oddílu, aby oni 
sami popsali, jak vzpomínají na léta prožitá 
v  našem oddíle „Jitřní Stovka“.

Žabák – Václav Filipi vedoucí oddílu

Má poznámka ke skautům v Bechyni 

První, co mi přijde na mysl, když se řekne 
skauti v Bechyni, je parta dobrosrdečných, 
správně zručných lidí, kteří se nebojí podat 
pomocnou ruku tomu, kdo o to požádá. Jo to 
je ona, Jitřní stovka z Bechyně. Znám 
všechny dobře, protože jsem k nim patřila, 
a  doufám, že i stále patřím, přestože jsem 

přešla na střední, kde studuji a převážně žiji 
v Jihlavě. Ale vzpomínek mám spoustu, 
něco jsem pozapomněla, ale ty nejlepší 
okamžiky si stejně dokážu živě vybavit. Jako 
jednou na táboře, myslím, že to byl druhý, 
nebo třetí tábor, to bych kecala, kdybych ho 
určila přesně, ale hlavní je, že jsem byla 
malá, nevšímavá a ve svých malých bo-
tičkách do vody jsem si propíchla chodidlo 
pravé nohy hnusným rezavým hřebíkem. 
Teď se tomu směji, jak nepozorná jsem byla, 
ale v tu chvíli to byl dosti bolestivý šok, který 
jsem díky zdravotnici Marušce přežila bez 
újmy. Nebo jak jsme vyřezali kostky pro hru 
Kubb s mými dobrými přáteli, Píďalou, 
Márou a Anetou. Dodnes slouží dalším 
skautům. A nebo…, no takhle bychom tu 
mohli strávit nad mým vzpomínáním hodiny. 
Nakonec chci jen říct, že všechny mám moc 
ráda a doporučuji, abyste se s nimi sezná-
mili. A dali jim šanci se předvést, stejně jako 
já tehdy. 

Moni – Monika Novotná – Roverka

Na většinu schůzek už si bohužel jenom 
matně vzpomenu, některé se nesly v duchu 
her, a na jiných jsme se zase něco nového 
naučili, co se týká skautských dovedností, 
(např. vázání uzlů, morseovka, a pod.), 
k  tomu mnohá místa schůzek byla zašifro-
vána morseovkou a my jsme museli rozluštit 
kde se se svojí družinou máme sejít. Čas 
plynul a nakonec byl v plánu tábor, který se 
odehrával na Yukonu, celotáborovou hrou 
byli Osadníci z Katanu (jednotlivé družiny 
plnily úkoly a na konci dne za ně dostávali 
jednotliví členové a družiny suroviny). 

Na táboře se taky z některých z nás 
(připravených), stali skauti – vlčata, světluš-
ky (v mém případě po dokončení slibu se ze 
mě stal oficiálně skaut).

Na viděnou
Fífa – Filip – dospělý příznivec oddílu

Na mém 1. táboře v Jitřní stovce jsem si 
to hodně užil. I když mě to ze začátku moc 
nebavilo, moji kamarádi z družiny i ostatní, 
kteří se mnou chodí do oddílu, mi hodně 
pomohli a  pobyt na táboře mi zpříjemnili. 

Dnes na něj vzpomínám jako na můj 
nejlepší tábor. 

Na ty další, jsem se už potom opravdu 
těšil a užil si je se všemi zkouškami které 
jsme formou her a soutěží prodělali. 

Do oddílu chodím už 8 let a jsem nesku-
tečně rád, že jsem se do oddílového dění 
zapojil.

Šaman – Vojta Hladký – rádce Jestřábů

Shrnu to do jedné věty: 
Nejlepších 5 let mého života, plného 

kamarádství, zábavy a ponaučení.
Tom Bohuslav – Rover

Moje první dny v oddíle byly nejisté, asi 
proto, že jsem nevěděl, co mě čeká. Rychle 
jsem si ale zvykl a postupem času si našel 
spoustu přátel a dost se toho naučil, např. 
spolupracovat s ostatními členy družiny, 
navzájem si pomáhat, být přítelem a kama-
rádem druhým, ale také samostatně roz-
hodovat. Teď, když jsem starší, učím tyto 
vlastnosti mladší členy družiny i oddílu na 
našich pravidelných středečních schůzkách. 
Tam si užijeme spoustu legrace, něco no-
vého se naučíme a je to krásné zpříjemnění 
týdne. Někdy se také koná přespávačka, to 
oddíl přespí v naší klubovně na faře. Během 
ní máme noční hru ve městě, anebo si jdeme 
prohlédnou noční Bechyni z věže kostela na 
náměstí, nebo v klidu pěšky. Dále také 
máme víkendové výpravy na naše tábořiště 
Yukon. Na ně chodí pouze část oddílu, kde 
se postará o tábořiště, přespí a druhý den jde 
domů. Všechny aktivity během roku zapisuj-
me do našich družinových kronik, abychom 
zaznamenali, co jsme na schůzce, výpravě, 
nebo táboře dělali. Nejlepší jsou tábory. 
Čtrnáct dní zábavy a dalších poznání pro 
menší členy. Na táboře se ukáže, co jsme se 
za ten oddílový rok naučili, a vznikají ty 
nejkrásnější vzpomínky. Závěrem bych 
popřál zájemcům, budoucím skautům, aby 
v  našem oddíle našli spoustu přátel. Stejně 
jako já a aby náš oddíl Jitřní Stovka, dál 
vzkvétal a rostl jako doposud. 

Pepča – Josef Soukup – rádce Lišek

Ahoj, posílám sbírku svých zážitků z na-
šeho oddílu Jitřní Stovka.

Předmětem jedné z těch prvních blázni-
vých vzpomínek je legendární houpačka. 
Kdo by přece nechtěl viset 6 metrů nad zemí 
na pochybné větvi přivázané provazem? 

První výprava na Yukon byla také skvělá 
a vzešla z ní hláška:

„Péťo, co hledáš?“ a ze stanu, ve kterém 
byl stále napůl spící Péťa se ozvalo: 
„Tri...koo“.

Na jednu schůzku přijeli kamarádi herpe-
rtologové, při které jsme se také setkali 
s  hady a ještěrkami, kde nikdo naštěstí 
pokousán nebyl (maximálně podrápán 
agamou). Vyráběli jsme si také naší vinou 
nepoužitelné luky, chodili za čerta a Miku-
láše, vyráběli pomlázky a kuchtili pečené 
brambory. Občas jsme taky měli na faře 
přespávačku, často i se stezkou odvahy 
nebo hrou ve městě.

Polozimní výpravu na Yukon, kde se 
Lenka při vstávání z horního patra postele 
praštila o trám tak, že to snad bylo slyšet 
přes celý les, také jen tak nezapomenu. Ze 
zimních výprav tu byla ještě jedna, kde zase 
zářil David. Nejdříve se pod ním prolomil led, 
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když jsme umývali kotlíky, a pak si večer 
omylem místo čaje nalil vodu ve které jsme 
vařili párky. Měl pravdu, když po ochutnání 
párkové vody řekl „Žabáku, ten čaj chutná 
nějak divně“.

Letní tábory jsme pořádali také u Žbrun-
díků, a z nich mám také pár povedených 
vzpomínek. Tou první bylo, když jsme zjistili, 
že nám promoká tee-pee a museli jsme se 
přestěhovat na půdu srubu, kde bylo jak 
v  pekle. Na jedné z nočních hlídek jsme pak 
vynalezli Hlídkový megacloumák, pití slo-
žené ze všeho, co jsme našli. Přibližný 
recept byl takovýto (nezkoušejte doma): 
tonic, čaj, káva, kečup, sůl, cukr, bonpary 
a  kukuřičné sladké křupky. Vše promíchejte 
a podávejte v plastových hrníčcích, můžete 
ozdobit můrou či jiným hmyzem. Ano, tohle 
by vás dokázalo udržet vzhůru celou noc. 
Mou novou oblíbenou hrou se stalo „psí 
spřežení“, kde jsme na provazech táhli vozík 
s jedním, který se snažil při té divoké jízdě 
dovézt do cíle co nejvíce vody v ešusu. 

Píďa – Hana Marková – Roverka

Jitřní Stovka je úžasný skautský oddíl. 
Zažil jsem tady spoustu zábavy a hromadu 
suprových chvilek. Nejen, že chodíme na 
pravidelné schůzky a na výpravy, ale také 
jezdíme na týdenní a čtrnáctidenní tábory. 

Jsem rád, že do Jitřní Stovky chodím už 
9  let. 

Totošek – Predrak Kohoutek 
– rádce Medvědů

Přejeme pěkný den a kluci se těší na další 
schůzku. Skauti pro ně zatím jsou takovým 
malým světlem za tunelem v této blbé době.

Zdraví
Petr, Pavel a mamka Jedličkovi,

naši nováčci a rodiče

No, kde začít, do Jitřní stovky jsem přišel 
jako malý kluk, který si chtěl jenom hrát 
a  nechtěl nic řídit. Proto také, mě to z po-
čátku nebavilo a nechtěl jsem být skautem. 
To jsem ale ještě nevěděl, že zde zažiji 
nejlepší léta svého dětství a budu mít tolik 
nezapomenutelných vzpomínek. 

Když jsem přišel, stal jsem se podrádcem 
u družiny Lišek a protivníkem svého bratra 
Poutníka a jeho družiny. Bavilo mě soutě-
žení a chtěl jsem vyhrávat, a taky jsem se 
snažil, abych já i má družina byla na prvním 
místě. Časem rádkyně Lišek Večernice 
a  rádce Jestřábů Poutník odešli studovat 
a  svěřili rádcovství mně a Píďalce a pro mě 
osobně to byla obrovská čest. Jako rádce 
své družiny jsem se naučil spoustu věcí, 

zjistil sám o sobě spoustu věcí, a teď, když 
na to vzpomínám, jsem hrdý, že se můžu 
nazývat skautem. 

Každý rok jsme jezdili na letní tábor, jako 
vyvrcholení snažení v naší oddílové hře. Ať 
už to byli indiáni, rytíři, osadníci, zlatoko-
pové, vždycky, opravdu vždy jsem si to užil. 
Ze začátku nás bylo málo, ale časem 
přicházeli další děti a tvořili se další družiny, 
Medvědi a Vlci. A to znamenalo více 
soutěžení, více snahy, ale hlavně více 
kamarádů a krásných zážitků. Jako třeba 
Jamboree, kde jsme potkali další skauty 
z  jiných měst a společně jsme udělali 
našemu oddílu čest, když jsme skončili druzí 
v celkové hře a velice dobře zapůsobili 
našimi tureckými nápady. 

Pak také besídky ke Dni matek, vánoční 
besídky, kde nás babička Marie naučila 
spoustu básniček a písniček které jsme 
recitovali a zpívali rodičům, kamarádům, ale 
i třeba důchodcům, aby si také s naší malou 
pomocí, užili krásné Vánoce. 

Přespávačky, kde jsme se učili mor-
seovku, bloudili pomocí buzoly po náměstí 
a  hádali se, kdo bude umývat po všech 
nádobí. Schůzky, každý pátek, či sobotu učili 
se nové věci a znalosti, které já osobně už 
mnohokrát použil v životě a které mi doufám 
pomůžou i dál. Výpravy na Yukon s celým 
oddílem, ale i pouze s těmi vybranými, kteří 
si to zasloužili. A byly i další akce, jako výlet 
do muzea marcipánu v Táboře, cesta na 
chatu Slunce, svážení stromů do naší 
klubovny na stavbu Tee-Pee a další. 

Ale nejlepší chvilky byly samozřejmě na 
táborech. Každý tábor byl něčím jedinečný 
a  neexistovala chvilka se nudit. A na tom má 
největší zásluhu právě náš vedoucí a 
odvážím se říct, že i můj dlouholetý kamarád 
Žabák, jeho pomocníci, kuchaři a výborný 
kolektiv dětí. Není místo, kde bych se tak 

zasmál jako na skautském táboře. Celý 
tábor byl pojatý jako jedna soutěž, a každý ji 
chtěl samozřejmě vyhrát, včetně mě a mých 
Lišek, a jsem na všechny členy, kteří kdy byli 
v mojí družině, nesmírně pyšný, protože 
hlavně díky naší společné práci a odhodlání 
jsme dokázali vyhrávat. 

Ale vezmu to i s druhé strany, té indivi-
duální. Jako rádce jsem měl také povinnosti 
a chtěl jsem vidět, jak daleko až můžu zajít 
a  co všechno dokážu, a proto jsem zkoušel, 
co jsem mohl. Například bobříci, odvahy, 
bolesti, hladu, mlčení atd. Žabák nám vždy 
řekl, co nás čeká u každého z bobříků až na 
jeden. Bobřík bolesti. 

A nikdy by mě nenapadlo, že to bude tak 
jednoduché, ale zároveň pěkně nepříjemné. 
Do půl těla a nechat po sobě třít kopřivu. Zní 
to jednoduše, ale nebyla to žádná sranda, 
ale já uspěl a zkoušku splnil! Také jsem zde 
potkal svoji první lásku, se kterou jsem se 
večer v Tee-Pee nechali oddat, když venku 
pršelo a navlékli na své prsteníčky prstýnky 
z  izolepy a kamínku. Překrásná vzpomínka. 

Tábory byly plné soutěží a řeknu tři, které 
mám nejspíš nejradši. Ringo, buřty a liščí 
ocásky. Pobíhat večer ve tmě se zastrčeným 
kouskem látky – ocáskem u pasu, schovávat 
se za stany a krást je ostatním byla opravdu 
zábava. A potom, když všichni šli spát, mít 
hlídku s dobrým kamarádem, a s předchozí 
hlídkou dělat kraviny typu „všechno, co 
najdeme v kuchyni, smícháme v jeden nápoj 
a pak ho vypijeme“, nebo jen tak, pozorování 
měsíčku a hřát se u svíčky, protože jenom 
tam bylo teplo. Krásný pocit. 

Skaut mi, jednoduše řečeno, dal spoustu 
dovedností, úžasných vzpomínek a zážitků, 
dobré kamarády a po duševní stránce mě 
připravil do života. A za to děkuji!

Mára – Marek Procházka – Rover
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+ VÝZVA, 
PROHLÉDNĚTE 
KNIHOVNIČKU

Městské muzeum 
shání do svých 
sbírek tyto 
publikace:

ź 20 let činnosti Kroužku studentů v Be-
chyni (1938).

ź Körbrův ilustrovaný průvodce po památ-
ných a zajímavých místech Království 
Českého. Z Tábora do Bechyně a okolí 
(seš. 8), autor Jan Dotřel.

ź Průvodce po Bechyni a okolí, Burian 
Ruda, Bechyně 1930.

ź Průvodce po Bechyni a okolí, František 
Jabůrek, Bechyně 1903.

ź Vzpomínky na Černickou oboru, Šlechta 
Jaroslav, České Budějovice 2008.

ź Historie Jihočeské lesní školy, Šlechta 
Jaroslav, České Budějovice 1995.

ź Hrady zámky a tvrze Království českého, 
díl VII., Sedláček August, Praha 1890.

ź Království české II a III, Čemus Jan, 
Praha 1908.

ź Umělecké památky Čech A/J, svazek 1., 
Poche Emanuel, Praha 1977.

ź Z českého jihu, krajinné, místní a histo-
rické obrazy, Šubert F. A., Praha ?.

ź Duchovní kultura kraje, Tábor 1940.

ź Pomněnky z českých krajů, Wildmann 
František, Praha 1902.

Pokud jste našli i jiné knihy, či drobnější 
tisky související s místním regionem 
a  chcete nám pomoci doplnit sbírku muzejní 
knihovny, ozvěte se na: 774 911 067, 
muzeum@kulturnidum.cz. 

V případě zájmu můžete nahlédnout do 
on-line katalogu muzejní knihovny:
https://muzeum.tritius.cz/library/bechyne/. 

Knihy vydané do roku 1860 půjčujeme 
pouze prezenčně, ostatní po dohodě. 

JJ

PROCHÁZKA 
ZA ZLATOU 
STUHOU

Letošní advent bude sice jiný – on-linový, 
ale to nemusí znamenat, že bude nudný. 
Nenechme se otrávit a pojďme zkusit 
přijmout situaci jako výzvu k tomu, zažít pro 
jednou něco nového.

Příroda naštěstí zůstává stále stejná, 
naše současné problémy se jí příliš nedo-
týkají a pobyt v ní nám skvěle vyčistí hlavu. 
Navíc není ani v tomto počasí od věci vylézt 
na chvíli zpoza kamen a protáhnout své 
zlenivělé tělo, či zabavit děti na čerstvém 
vzduchu. 

Zkuste se proto nechat naladit na 
adventní atmosféru procházkou s vánočními 
zážitky, kterou pro vás připravilo Kulturní 
středisko Města Bechyně. Bechyňákům 
dobře známou cestu kolem Obůrky jsme pro 
vás rozšířili o malá zastavení s vánoční 
tématikou. Procházka je určena nejen pro 
rodiny s dětmi, ale pro každého, kdo se rád 
projde v přírodě. Výlet může kdokoli ab-
solvovat individuálně a ve svém volném 
čase, ale nezapomínejte přitom na pravidla 
v  rámci aktuálních covidových opatření. 
Cesta má zhruba 8 km a zabere vám kolem 
dvou hodin chůze. Vezměte si proto pořád-
nou obuv a teple se oblečte, ať nám nena-
stydnete :) 

S sebou si vezměte vánoční ozdobičku, 
nejlépe vlastnoručně vyrobenou a z přírod-
ních materiálů, abychom spolu, a přece 
samostatně, mohli ozdobit vánoční strome-
ček. Celou procházkou vás budou provázet 
zlaté mašle a na jejím konci si můžete 
zazvonit na zvonek a popřát nám všem jen to 
dobré do dalšího roku.

Adventní procházka pro vás bude při-
pravena od první adventní neděle až do 
Vánoc. Trasa začíná před budovou Měst-
ského muzea, kde ve vitríně najdete plánek 
a další instrukce. Podrobnosti naleznete 
také na webových stránkách Kulturního 
střediska města Bechyně. 

Za spolupráci děkujeme Panství Bechy-
ně a Klubu českých turistů

joma

+ ADVENT

Od neděle 29. listopadu do čtvrtka 
24. prosince máme advent. Použil jsem 
množné číslo, máme, abych zdůraznil, že se 
tyto dny netýkají pouze těch, kteří chodí do 
kostela a jsou seznámeni s úkony, které 
bohoslužbu doprovázejí. Čtyři týdny před 
vánočními svátky jsou vyhrazeny pro ra-
dostné očekávání, a řeknu to jazykem dětí, 
na příchod Ježíška. Ty malé se těší „celým 
tělem“ a my dospělí si to špatně překládáme 
jako zlobení. Větší děti si adventní chvíli krátí 
čmucháním dárků. Jsou-li úspěšné, stojí pak 
pod stromečkem jaksi s prázdnýma rukama. 
Udělal jsem to jednou, potom již nikdy, ačkoli 
slabé nutkání mám dodnes. Nutkání se 
v  tomto případě pojí se zvědavostí.

Advent je pozitivnímu očekávání vyhra-
zen a ono se v něm zvýrazňuje. Možná 
jenom symbolicky, ale kdo umí v těchto 
časech vznítit cit a probudit naději, vchází do 
všedních dnů posilněn.

Ženy očekávají, že když v počátcích 
adventu napečou medové perníčky, budou 
na štědrovečerním stole měkké. Lze též 
očekávat, že když 4. prosince na svátek 
svaté Barbory dáme doma do vázy s vodou 
neřezané větvičky stromů a keřů, rozkvetou. 
Drobná očekávání jsou krásná o to víc, 
protože nesplní-li se, nic se neděje a mů-
žeme si s úsměvem říct, tak snad příště. 

Očekávání mohou být krásná a nenech-
me se svést u nás dnes módními původně 
buddhistickými tradicemi, které říkají, že 
když nic neočekáváme, nemůžeme být 
zklamáni a tím se vyhneme bolesti. Překonat 
zklamání a snést bolest je znak síly. Nic 
neočekávat je jako život bez života. 

Očekávám hezké svátky, i kdybych díky 
dnešní situaci nic nedostal a nemohl nic 
koupit. Dokonce se může stát, že neuvidím 
vnoučata. Označení adventních nedělí jako 
železná, bronzová, stříbrná a zlatá má pů-
vod v obchodním ruchu před Vánoci, nemá 
nic společného s prožívanou svátečností.

Každonedělní zapálení adventní svíce, 
vylupování sladkostí z adventního kalendá-
ře, to vše (a jiné) může být sváteční rytmizací 
času, který nás bezpečně vede pod strome-
ček, u kterého se sejdeme i s těmi, kteří již 
nežijí.

Jedna moje klientka po desetiletém 
manželství přišla s nápadem, že si letos 
s  manželem dají pouze vlastnoručně vyro-
bené dárky – ten se zhrozil, ne toho, co 
dostane, ale z toho, zda je schopen něco 
vymyslet. A tak si přála: „Napiš mi milostnej 
dopis.“ Jak prosté.

Podobně prosté a plné radosti jsou 
Erbenovy verše, které se mi každoročně 
vkrádají do mysli.

Hoj, ty Štědrý večere,
ty tajemný svátku,
cože komu dobrého
neseš na památku?

Hospodáři štědrovku,
kravám po výslužce;
kohoutovi česneku,
hrachu jeho družce.

Ovocnému stromoví
od večeře kosti
a zlatoušky na stěnu
tomu, kdo se postí.

PhDr. Jaromír Matoušek
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Vážení a milí čtenáři městského zpravodaje,

kulturní středisko jako každý rok v čase adventu 
připravilo mnoho akcí, vánočních koncertů, 
divadelních představení a adventních za-
stavení. Na základě současné epidemiologické 
situace a vládních nařízení musíme většinu 
z  nich zrušit, některé akce přesunout a některé 
se objeví v omezené virtuální formě na našich 
webových stránkách nebo FB profilu Kulturního 
střediska a Města Bechyně. Těšili jsme se na 
blízká setkání s Vámi, na vůni svařáku za zvuku 
koled, na tradiční předvánoční bechyňskou 
atmosféru, ale bohužel to letos není možné, 
a proto mi dovolte popřát Vám příjemné prožití 
adventu, šťastné a veselé svátky vánoční v kruhu 
rodinném a do nového roku pevné zdraví 
a  brzký návrat do normálního stavu.

Za Kulturní středisko města Bechyně

Mgr. Štěpán Ondřich 

PÁ 4.–18. 12.  ADVENT ON-LINE
Pátky 4., 11. a 18. prosince / zveřejnění vždy ve 14.00 hodin / 
FB Kulturní středisko města Bechyně
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Jelikož z důvodu protiepidemiologických opatření musíme omezit 

osobní setkávání, rozhodli jsme se přesunout do 
virtuálního světa. Každý adventní pátek budete 
moci zhlédnout notoricky známý příběh o tom, co se 
stalo v Betlémě, ovšem pokaždé trochu jinak. 
Pokud budete mít zájem, budete se moci sami 
zapojit. Jak? To se dovíte vždy v pátek od 14.00 na 
facebooku Kulturního střediska. 
Budeme se na vás těšit.

NE 13. 12.  SKŘÍTCI V BECHYNI
Základní umělecká škola v Bechyni ve spolupráci 
s  kulturním střediskem připravuje na třetí adventní 
neděli „povolený adventní program“: odpolední 
procházku Kouzelnou zahradou. Děti v rámci 

KULTURNÍ
distanční výuky připravují do klášterní zahrady překvapení. Nejen, 
že jste srdečně zváni na její návštěvu, ale pokud byste měli zájem, 
můžete se také se svými dětmi zapojit do její přípravy. Kouzelná 
zahrada souvisí s hrou pro děti, která právě v Bechyni startuje. Od 
pondělí 16. listopadu se na různých místech po městě budou 
objevovat vánoční skřítci z dalekého Islandu, kteří se budou 
postupně stěhovat právě do klášterní zahrady. I k této hře se 
můžete připojit. 
Více podrobností jak ke hře, k islandské tradici i ke Kouzelné 
zahradě najdete zde: 
http://www.klaster-bechyne.org/category/aktuality/, nebo si o ně 
napište Martině Svobodové z literárně-dramatického oboru: 
svobodova@klaster-bechyne.org . Budeme se těšit!

ST 16. 12.   CAVEWOMAN (nový termín)

19.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 340 Kč
Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat 
na volné pokračování kultovní one man show Caveman.
Přesunuté představení ze 21. 10. Vstupenky zůstávají v platnosti. 
Využijte uvolněné vstupenky z původně vyprodaného představení.

JE MOŽNÉ, ŽE Z DŮVODU PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH 
OPATŘENÍ NEBUDE MOCI BÝT PŘEDSTAVENÍ ODEHRÁNO, 
V  TAKOVÉM PŘÍPADĚ BUDEME JEDNAT O PŘESUNUTÍ NA 
JINÝ TERMÍN. AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJETE VŽDY NA 
STRÁNKÁCH www.kulturnidum.cz NEBO NA FACEBOOKU 
KULTURNÍHO STŘEDISKA MĚSTA BECHYNĚ.

NE 20. 12.   TROUBENÍ Z VĚŽE

17.00 hodin / Nám. T. G. M. Nebo on-line
Tradiční adventní zastavení v podání 
Swingbandu Tábor. V době vydání zpravodaje 
nebylo možno predikovat jaká budou opatření, 
sledujte proto www.kulturnidum.cz a fb stránky 
kulturního střediska, kde budete informováni,
jakou formou troubení proběhne.

PŘIPRAVUJEME:

PÁ 5.–SO 6. 2 .  BECHYŇSKÉ PERLENÍ XXVI. roč.
Prostory KD
Otevřené setkání klasických amatérských souborů.
Podrobný program v únorovém zpravodaji a na plakátech.

Program kina bude uveřejněný pouze na plakátech, webových 
stránkách a FB profilu z důvodu nepředvídatelných změn 
v  souvislosti s koronavirovými opatřeními vlády.

KALENDÁR
www.kulturnidum.czPROSINEC 2020 / LEDEN 2021
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Sledujte, prosím, náš web a FB profil pro případné 
aktuální informace a změny v programu

KINO BECHYNE 
 
www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně

202
PF
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závěr… 

Několikrát byl učiněn pokus zorganizovat 
letní tábor, vždycky bezvýsledný. Málo 
zájmu, peněz, v kronice je záznam, že tábor 
si oddíl nemohl dovolit. To nejzajímavější 
a  nejtypičtější pro skauty jsme neokusily. 
Sestra vedoucí udělala úspěšný pokus 
nahradit tábor delšími výlety. Jeden týdenní 
pro starší skautky směřoval na sever Čech, 
přes Prahu a Jičín do Prachovských skal, na 
Trosky, Ještěd, Turnov, do Jablonce, 
Železného Brodu, Českého ráje, do Sázavy 
a Sázavského kláštera. Náhradou tábora byl 
i výlet na Moravu, do Brna se Špilberkem 
a  Petrovem, do Prostějova, Olomouce, na 
Svatý kopeček a Velehrad. Já s Růžou jsme 
na výlety nesměly, byly pro naši rodinu moc 
drahé. Ze stejného důvodu bychom se 
nedostaly ani na žádný tábor. 

V programu roku sedmačtyřicátého 
(výlety do okolí města, do vzdálených míst, 
soutěž o vlajku píle, měsíc závodění ve 
skautských cnostech, táboráky, péče 
o  noclehárnu, návštěvy skautek odjinud 
i  dárek od amerických skautek, skládání 
slibu) vynikla svou náročností mikulášská 
besídka pro veřejnost. Příprava byla dlouhá. 
Zamluvily jsme si sál v Hotelu Panská, 
připravovaly pestrý program, rozhodly jsme 
se vyrobit dárky pro každého návštěvníka. 
Nosily jsme sestře vedoucí dlouho předem 
do úschovy památníčky, obaly na knížky, 
záložky, obšívané krabičky a taštičky, věci 
ne vždy užitečné, ale vím, že některé, zvlášť 
od starších junaček pozoruhodně zdařilé. 
Nadané holky už chodily do keramické školy 
a jejich výtvory byly mistrovské. Rozdával je 
Mikuláš po představení a od obdarovaných 
dostával příspěvky „na úhradu poštovného“. 
Své pěvecké a herecké výkony jsme měly 
možnost ozkoušet si na generálce pro žáky 
obecné školy. Pro dospělé se besídka 
pořádala v neděli, jeviště bylo vyzdobené 
pravými smrčky. Existují fotografie z před-
stavení a já se nestačila divit, jak nádherné 
masky jsme měly. Úplně profesionálně 

zhotovené. Mikuláš byla má sestra Růža, 
dobře zvolená pro svou roli, z nás největší 
a  nejsportovnější postavy, jako Mikuláš 
vypadala málem věrohodně. Měla zdobenou 
mitru, ornát jak kněz a hůl jako papež, a co se 
vymykalo mému chápání pod ornátem 
dlouhou tuniku z nádherných krajek. Jeden 
čert jsem byla já a druhý Růža Martanová, 
s  propracovanými maskami na obličej 
s  rohy. Pět andělů se zlatými hvězdami na 
čele v bílých řízách a s mohutnými perutěmi 
s naznačenými brky za námi nezaostávalo. 
Mám zapsáno – poslední kronikářkou oddílu 
jsem byla já – (tady poznamenávám že můj 
muž, když kroniku četl, řekl, že mé zápisy 
jsou nudnější než mých předchůdkyň), že 
mikulášská besídka byla také výnosný 
podnik, přinesla peníze za vstupné a dárky, 
ze sálu jsme neplatily nic, jen světlo. A tak 
jsme získaly ... Kč. V řádce zůstalo volné 
místo, chtěla jsem částku doplnit, ale nestalo 
se. Následovala slova: „Návštěvníkům se 
naše besídka velmi líbila. Jistěže příští rok 
se budeme snažit něco takového opět 
podniknout.“ Pak ještě dvě fotografie a dál už 
jen prázdné bílé listy. Po roce devatenáct set 
čtyřicet sedm následoval rok čtyřicátý osmý. 
V něm bechyňský katolický oddíl skautek 
přestal existovat. 

+ PODĚKOVÁNÍ 
DOBROVOLNÍKŮM

Milí spoluobčané, dobrovolníci, 
podporovatelé,

ve dnech od 19. října po dobu 14 dnů jste 
to byli právě vy, dobrovolníci, kdo nám, 
našim zaměstnancům, především našim 
pečovatelkám velmi pomohli zvládnout péči 
o naše klienty v nejtěžších chvílích. Všem 
vám ochotným patří velký dík. Velice si 
vašeho konání vážíme a věřte, nejsou to 
prázdné fráze. Bez vaší pomoci bychom 
situaci zvládali mnohem hůř a pravdě-
podobně by to mělo značný dopad na naše 
klienty. Mě osobně potěšila skutečnost, že 
lidé nejsou lhostejní a dovolím si tvrdit, že 
jste to právě vy, kdo je toho největším 
důkazem. Myslím, že můžete být na sebe 
patřičně hrdí.

Ze srdce vám všem podporovatelům 
a  dobrovolným pomocníkům za celý tým 
z  Domova pro seniory Bechyně děkuji, přeji 
pevné zdraví a mnoho radosti v životě.

Mgr. Alena Sakařová, ředitelka domova

MÍSTNÍ ORGANIZACE 
TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH 

přeje všem svým členům a seniorům 
v Bechyni příjemné prožití vánočních 

svátků a hodně zdraví do nového roku.

+ZE VZPOMÍNEK ANNY BLAŽÍČKOVÉ NA 
PŮSOBENÍ ODDÍLU KATOLICKÝCH SKAUTEK 
V BECHYNI 1945–1948

S ohledem na stávající situaci 
se 25. ročník výstavy

„Betlémy ve stodůlce“
překládá na příští rok.

ážení a milí čtenáři,V
dovolte mi, abych v návaznosti na text 

paní ředitelky Sakařové vyslovila podě-
kování a obdiv zaměstnancům DpS, které 
důsledky událostí letošního roku zasáhly 
v  našem městě naprosto nejvíc. Jejich 
práce je náročná i za běžného provozu, 
ovšem to, co musela děvčata absolvovat 
v  tak těžkých podmínkách při omezeném 
počtu personálu, je na hlubokou poklonu.

 

Když jsem zde před rokem psala přání, 
aby byl každý den roku 2020 spokojený, 
šťastný a úspěšný, netušila jsem, a to 
nikdo z nás, jak se doba vymkne z kloubů 
a co nás skutečně čeká. Rozhodně se 
tento rok vryje nesmazatelně do paměti 
nás všech, ale byla bych moc ráda, kdy-
bychom na něj vzpomínali jako na rok, 
který ověřil i naše nejlepší lidské stránky.
A tentokrát si dovolím nám všem popřát to 
jediné, HODNĚ ZDRAVÍ!

Marie Jahnová, redakce BMZ

8 Městský zpravodaj Bechyně / PROSINEC 2020 / LEDEN 2021 



Přednášky (v 2. patře LD 
Olga) a vycházky 
tento program je zdarma: 

V PROSINCI 
 1. 12. Nostalgická Bechyně + film 10.00
 1. 12. Knížecí rod Schwarzenberkové 14.30 
 2. 12. Hudební dopoledne – lidovky 10.00 
 2. 12. Předvánoční tvoření 
  s poslechem koled 14.30 
 3. 12. Léčíme přírodou 
  „Karitol a rašelina“ 14.30 
 4. 12. Škola zad 14.30 
 7. 12. Folklorika, 
  výlovy jihoč. rybníků, zvyky 10.00 
 7. 12. Pránájáma – umění dýchat 14.30 
 7. 12. Akupresura s Indem 
  PhDr. Sandhu CsC. 19.00 
 8. 12. Bechyně – staré filmy, 
  město, most, lázně 10.00 
 8. 12. Historie bechyňského lázeňství 
  + film 14.30 
 9. 12. Tvoříme vánoční přáníčka 
  + vánoční melodie 14.30 
 10. 12. Hudební dopoledne – André Rieu 10.00 
 10. 12. Léčíme přírodou 
  „Karitol a rašelina“ 14.30 

 11. 12. Rehabilitace po operaci 
  kolenního kloubu 14.30 
 14. 12. Udržované tradice na Blatech
  + film 10.00 
 14. 12. Meditace šťastného vědomého 
  dechu 14.30 
 15. 12. Folklorika, 
  stavění rybníků v již. Čechách 10.00 
 15. 12. Česká mše vánoční s Jos. Ladou 14.00 
 16. 12. Umění pránájámy 
  – největší bohatství 14.30 
 16. 12. Nejznámější české betlémy + film 15.00 
 17. 12. Česká mše vánoční s Jos. Ladou 10.00 
 17. 12. Léčíme přírodou 
  „Karitol a rašelina“ 15.00 
 18. 12. Vánoce s Josefem Ladou, 
  obrázky 13.00
 18. 12. Osteoporoza 14.30 
 21. 12. Meditace 14.30 
 21. 12. Filmový večer 19.00 
 22. 12. Lidové hudební dopolede 10.00 
 23. 12. Máme rádi české koledy 10.00 
 23. 12. Jak nebýt nemocný 14.30 
 23. 12. Vánoční vycházka na most 
  s výkladem 14.30 
 24. 12. Česká mše vánoční s Jos. Ladou 14.00 
 24. 12. Vánoční město Bechyně 
  – vycházka 15.00 

 25. 12. Staročeské Vánoční tradice 15.00 
 26. 12. Sváteční nostalgie 15.00 
 28. 12. Vnitřní pránájáma – vlastní realita 14.30 
 28. 12. Lidové zpěvy Vánoční + film 19.00 
 29. 12. Vánoční vycházka
  „Naše lázeňské domy“ 14.00 
 30. 12. Zdraví hledejme ve vlastní mysli 14.30

V LEDNU
tento program je zdarma:

 25. 1. Hudební dopoledne 10.00
 25. 1. Vědomý dech pro naše zdraví 14.30
 25. 1. Vycházka „Poznejte naše lázně 14.30
 26. 1. Staré fimy o Bechyni 10.00
 26. 1. Vyšebrodsky klášter 
  a hrobka Rožmberků 14.30
 27. 1. Manželé Benešovi + film 10.00
 27. 1. Vycházka 
  „Poznejte město Bechyni“ 14.30
 27. 1. Tibetský buddhismus 19.00
 28. 1. Hudební dopoledne 10.00
 28. 1. Léčíme rašelinou a Karitolem 15.00
 29. 1. Folklorika, stavění rybníků 
  v jižních Čechách 10.00
 29. 1. Selské baroko a lidové zvyky 14.30 

   Těšíme se na Vás

www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Lázně

GALERIE ZÁLIV NABÍRÁ ZPOŽDĚNÍ

Situace v lázeňské galerii nyní připomíná nádraží, kde velké množství cestujících čeká na svůj vlak, ale čas jeho 
zpoždění stále narůstá. Zasekla se a zdržela výstava prací mnoha malířů: Jarmily Švehlové, Miroslava Petříka, Jana 
Kulhavého, odsouvá se i předvánoční nadílka autorské keramiky a patrně neproběhne ani prezentace slíbených 
líbezných Pohádek s reklamou. Půvabné, malé notýsky, bohatě ilustrované a dávno již pochované v  čase, měly 
rozněžnit tváře návštěvníků a dojmout svým minulým životem. Povzbudit skleslá srdce. 

I vyhlídky pro příští rok jsou poněkud matné a neurčité, plán výstav stojí na špejlích. Pokud člověk na chvíli zajásá, 
že skrz orosené okno svého kupé už zahlédl slunce v krajině, vjede vlak znovu do tunelu a všude se rozprostře tma. 
Začátkem prosince tohoto „infekčního roku“ si můžeme zatím jen lehce slíbit, že v roce 2021 veškerá zpoždění 

doženeme a ztráty nahradíme, byť asi ve 
spěchu a na přeskáčku. Jednotlivé vernisáže 
budou na sebe navazovat už po měsíci či pěti 
týdnech, prostě zhoustnou a zrychlí. 

Koncem ledna roku 2021, pokud vláda 
dovolí, bychom měli krátce (čtrnáct dnů) 
představit dílo proslulého krajináře, srdcaře 
Vysočiny, akademického malíře Gustava 
Porše. Ještě letos mu vychází objemná 
reprezentativní monografie doplněná dvěma 
grafickými listy a my v  lázních při této 
příležitosti představíme všechny výjimečné 
okamžiky Mistrova života. A  také v tradiční 
soutěži odměníme vítězné lázeňské hosty 
(první tři) krásnou grafikou zachycující 
Poršovu krajinu, kterou přetavil ve sběra-
telský šperk výtvarník Mirek Petřík. 

Za Galerii Záliv Lázně Bechyně klidné 
Vánoce s nadílkou naděje, hojnost jistot 
a  nepřetržité zdraví do roku 2021 přejí:

Mgr. Zdeněk Smolík, 
Josef Štefl 

a Pavel Šmidrkal, 
Osvětáři jihu
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ZE ŠKOL

ákladní škola ve Školní ulici přeje žákům, rodičům a bechyňské veřejnosti  

Z příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a rodinné pohody do 
nového roku 2021. 

+ PŘEDÁNÍ 
DAROVANÉHO 
NOTEBOOKU 

Dne 6. listopadu byl předán paní Alicí 
Skalkovou Notebook od firmy Economia z 
Prahy. Dar byl věnován do rodiny samo-
živitelky se třemi dětmi z naší školy. Pro 
školu zprostředkovala dar paní Mgr. Markéta 
Kodadová. Chlapec ho upotřebí při on-line 
výuce a měl z Notebooku velkou radost. 

Z projektu Červeného kříže „Daruj note-
book“ jsme obdrželi od pana Lukáše Mencla 
z Týna nad Vltavou jeden notebook a 2 table-
ty. Zařízení budou předána do vybraných 
rodin v blízké době. 

Škola našim žákům zapůjčila 7 ks note-
booků, aby se mohli zapojovat do on-line 
výuky. 

Vedení školy děkuje dárcům za ochotu 
pomoci s ICT vybavením pro žáky naší školy.

Vedení školy

PĚTIDENNÍ 
VÝZVA 
„SPOLEČNĚ 
CO NEJVÍC 
KILOMETRŮ 
V BĚHU 
A V CHŮZI“

V září jsme na naší škole Františka 
Křižíka začali tak pěkně sportovně. Založili 
jsme si dětskou sportovní skupinu na 
WhatsAppu „Vytrvalky a fotbalisti“ a skupinu 
pedagogů „Sporťačky“. Na těchto skupinách 
jsme se vzájemně podporovali k jakékoliv 
aktivitě a hlavně jsme plánovali odpolední 
aktivity. Začali jsme cyklovýletem, turistic-
kým výletem, víkendovým vytrvalostním 
během, aerobikem a kondičním cvičením. 
Rozjezd byl úžasný. Začal nouzový stav 
a  tím nastal konec našeho společného 
pohybu v přírodě i v tělocvičně. 

S dětmi začali do přírody chodit rodiče 
a  některé děti většinu času trávily doma. Se 
svými dětmi jsem „indiánským“ během 
každý den chodila ven. 

Řekla jsem si, že by bylo super zabavit 
i  ostatní děti. Dne 5. 11. jsem vyhlásila 
pětidenní výzvu v běhu a chůzi. Inspirací mi 
byly virtuální závody, které jsou v současné 
době velmi populární a využívají je dospělí 
lidé a děti, které nedokáží chvilku posedět, 
a  ti, jejichž radostí a součástí života je 
pohyb. Jde o to, že si vyhledáte závody ve 
sportovní aktivitě, zaregistrujete se a svůj 
výkon nahrajete na jakoukoliv aplikaci za-
znamenávající daný sport. 

Zapojilo se 22 dětí a 6 pedagogů ze 
sportovních skupin. Věřili byste, že děti, 
které se v minulosti během ještě tolik neza-
bývaly a netrénovaly, uběhnou za den přes 
10 km??? Samozřejmě se k výkonu připojili 
i  sportovci, kteří mají už něco odběháno ve 
fotbale či jiných sportech, ale i ti dokázali 
velmi překvapit, když ohleduplně udržovali 
tempo s těmi pomalejšími. 

Některé děti a dospělí sportovali indivi-
duálně, jiní využili společného předem 
vyhlášeného času, ale tam se musely 
dodržovat přísnější podmínky odstupů.

Jakpak ta naše akce dopadla?? Všichni 
jsme tu naši výzvu vzali vážně a v termínu od 
5. 11. do 9. 11. jsme společně uběhli 300 km 
a ušli 68,7 km. 

Sportování nás tak chytlo, že máme 
přichystanou další výzvu: „Za jak dlouho od 
15. 11. 2020 společně doběhneme a doj-
deme 1202 km do vánočního Říma?”

Držte nám palce, ať to do adventu 
stihneme.

Alena Francová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+MĚSÍC JE ŠKOLA 
BEZ ŽÁKŮ

Je to právě měsíc, co vláda ČR plošně 
zavřela školy. Opět jsme se dostali do 
nelehké situace, kdy nám žáci nesedí v lavi-
cích, ale u obrazovky počítače. Třída 9. A už 
tohle znala z jara minulého školního roku. 
Najeli tedy na on-line výuku, jen vyměnili 
platformu ZOOM za nové MS Teams. Po 

počátečních technických potížích se všichni 
úspěšně připojovali. V ostatních nižších 
třídách bylo potíží s připojením víc, ale 
nakonec se úspěšně všichni žáci připojují na 
on-line hodiny. 

Pro 6. třídu to však bylo další divení… 
V  září se přihlašovali do DM softwaru – 
Škola Online na své žákovské účty. Učili se 
pracovat se svými maily, žákovskými a vů-
bec s novým IT prostředím. Nečekaně se 
však ocitají opět v novém prostředí MS 
Teams. Po zavření škol jsme vyzkoušeli 
navázat spojení, někdo úspěšně, někdo s ob-
tížemi a někdo se zoufale snažil, ale bez 
úspěchu. Nakonec si navzájem rodiny po-
mohly, zkušení dospělí poradili a už se 
připojuje celá třída. Byl a stále je to boj 
s  technikou. Dnes se už pravidelně žáci 
připojují k on-line výuce podle upraveného 
rozvrhu.

Celý druhý stupeň přešel od 18. 10. 2020 
na pravidelnou on-line výuku v předmětech 
matematika, český jazyk, později jsme 
přidali zeměpis, přírodopis, chemii, fyziku, 
dějepis podle upraveného rozvrhu.  

Po prodloužených prázdninách vysílají 
on-line i vyučující 1. stupně, kde je výuka 
specifická vzhledem k věku žáků a nutnosti 
pomoci rodičů. Úspěšně dali dohromady 
svoje třídy a vysílají také podle upraveného 
rozvrhu. Je to pro všechny náročné, vyčer-
pávající a neskutečně ztěžující vzdělávání. 
Doufám, že v brzké době se nám žáci vrátí 
do tříd, učitelé s opět postaví před tabuli 
a  situace se stabilizuje. Budu si přát, aby po 
návratu 1. a 2. tříd mohli i ostatní žáci opět 
navštěvovat školu. 

Mgr. Petra Zelenková
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+ Plk. v. v. Ing. Jiří KUBŮ

* 24. 4. 1927 
v Bednárečku u Jindřichova Hradce
† 16. 10. 2020 
v Českých Budějovicích

93 let života, z toho 38 roků sloužil 
v  ČSLA převážně vojenský pilot 1. třídy.

Celkem nalétal: více než 5481 letů 
s  celkovým náletem 2779 hodin (v zápisníku 
letů dle vzpomínek plk. Kubů nejsou 
uvedeny všechny, stav k 31. 10.1980)

V průběhu služby létal na strojích: C–106 
(Bücker Bü 181), C-2B (Arado Ar 96), Avia 
B–33 (Iljušin Il–10), Avia CS-199, S–199, 
Jak–11, MiG–15, MiG–21 ve variantách F, R, 
PF, PFM, MA, MF), L–29, L–39.

Vojenský životopis:
1. 10. 1949 – nastoupil vojenskou základní 
službu v Chebu
2. 1. 1950 – frekventant poddůstojnické 
školy pěchotní u VÚ 9148 Cheb
26. 3. 1950 – frekventant školy na důstojníky 
v záloze Žamberk
2. 8. 1950 – žák letecké přípravné školy 
v  Dolním Kubíně
2. 2. 1951 – žák pilotní školy elementární 
Piešťany
2. 7. 1951 – žák pilotní školy pokračovací 
v  Hajnikách
21. 12. 1951 – žák pilotní školy bojové 
u  4. školního pluku Prostějov
12. 7. 1952 – přijat za důstojníka z povolání 
v  hodnosti poručíka
12. 7. 1952 – pilot roje, 18. letecký pluk Plzeň 
(Bory)
8. 12. 1952 – velitel 3. roje letky 18. letecký 
pluk Plzeň
13. 11. 1953 – velitel 3. letky 18. letecký pluk 
Plzeň
1.12.1954 – posluchač kurzu velitelů 
bojových letek, Vyšší škola důstojníků 
letectva v Hradci Králové
12. 8. 1958 – velitel letky 18. stíhací 
bombardovací letecký pluk 34. stíhací 
bombardovací letecká divize
28. 10. 1960 – pomocník velitele 18. stíhací 
bombardovací letecký pluk 34. stíhací 
bombardovací letecká divize Pardubice, 
10. letecká armáda
2. 8. 1961 – zástupce velitele 18. stíhací 
bombardovací letecký pluk Pardubice, 
34. sbold.
31. 8. 1961 – povolán k dálkovému studiu 
Vojenské akademie Antonína Zápotockého 
na fakultě letecké a elektrotechnické, obor 
velitelský, specializace letectvo. Ukončení 
studia 31.7.1965.
3. 8. 1966 – velitel 18. stíhací bombardovací 
letecký pluk Pardubice, 34.sbold., 10. LA
23. 5.1967 – zástupce velitele 45. dělostře-
lecký průzkumný letecký pluk Plzeň–Líně, 
10. LA
3. 5. 1968 – velitel 2. stíhací bombardovací 
letecký pluk Hradčany, 34. sbold., 10. LA
29. 12. 1968 – zdvojená funkce – inspektor 
techniky pilotáže 34. sbold. Čáslav, 10. LA
2. 9. 1969 – velitel 47. průzkumný letecký 
pluk Pardubice, 10. LA
29. 12. 1970 – zástupce velitele 1. stíhací 

letecké divize Bechyně, 10. letecké armády
3. 2. 1972 – velitel 1. stíhací letecké divize 
Bechyně, 10. LA
19. 12. 1975 – zástupce náčelníka Vysoké 
vojenské letecké školy Slovenského národ-
ního povstání pro letovou přípravu správy 
letectva a vojsk PVOS Ministerstva národní 
obrany
3. 11. 1976 – 9. 10. 1978 – pověřen výkonem 
funkce náčelníka Vysoké vojenské letecké 
školy SNP Košice, velitelství letectva Mini-
sterstva národní obrany
1. 1. 1981 – zástupce náčelníka školy pro 
letovou přípravu Vysoké letecké školy 
Košice, velitelství letectva Ministerstva 
národní obrany
1. 11. 1983 – zástupce náčelníka katedry 
letové přípravy fakulty velitelsko–inženýrské 
Vysoké vojenské letecké školy Košice
31. 10. 1987 – odchod do výslužby

Dosažené důstojnické hodnosti:
– poručík – 12. 7. 1952
– nadporučík – 15. 7. 1954
– kapitán – 29. 8. 1956
– major  – 1. 9. 1961
– podplukovník – 1. 5. 1966
– plukovník – 1. 10. 1971

Vzdělání:
– 4. tř. měšťanské školy v Jindřichově 

Hradci, 1942
– škola důstojníků v záloze v r. 1950 – 

10 měsíců
– letecké učiliště – obor pilotní, 2 roky, 

1952
– kurs velitelů letek u Vyšší školy 

důstojníků letectva, Hradec Králové, 
1955

– jedenáctiletá střední škola v Pardu-
bicích zakončená maturitou v r. 1961

– Vojenská akademie Antonína Zápo-
tockého – dálkové studium, 1965, 
titul Ing.

Vyznamenání:
– za službu vlasti
– za zásluhy o obranu
– za zásluhy o výstavbu
– 30. výročí osvobození
– 40. výročí osvobození

– 25. výročí vítězného února
– 50. výročí vzniku KSČ
– řád Rudé hvězdy
– zasloužilý vojenský letec
– za lidové milice II. stupně
– za přátelství ve zbrani III. stupně sov.
– za přátelství ve zbrani bulharské

Poznámka:
1. stíhací divize v Bechyni (složení a úkoly 
v  době, kdy divizi plk. Kubů velel):

– stíhací pluk Pardubice, Bechyně, 
Plzeň–Líně po 36 boj. letounech 
MiG–21

– zabezpečující útvary radiotechnické, 
letištní, spojovací, opravny letecké, 
automobilní

– výstavba zodolnění letišť. Údržba 
záložních letišť.

– organizování střeleb raket nad Bal-
tem, bombardování v Malackách, 
střelby na leteckých střelnicích

– držení ostré hotovosti ochrany stát-
ních hranic s PVOS

– létání ve dne v noci za NPP, ZPP
– výcvik pilotů na třídy, výcvik záloh
– přelety na družební letiště
– zajištění cvičení např. Štít 1972 atd.
– zodpovědnost za tisíce lidí
– řešení leteckých nehod a předpo-

kladů, autonehod
– budování letecké základny, letecký 

trenažer, UVZ
– logistika, stravování, zdravotní zabez-

pečení atd.
Zodpovědnost obrovská, za více jak 

4000 lidí a vysoké materiální hodnoty
Na VVLŠ SNP v Košicích výchova stovek 

nových pilotů a leteckých odborností.

Závěr:
Vaší práci patří poděkování, obdiv 

a uznání. Letecká rodina se s Vámi loučí 
a  přejeme jen modré nebe. 

NIKDY NEZAPOMENEME…

Zpracovali: MUDr. Jakub Pešek, 
pplk. v. v. Ing. Miloslav Prskavec 

dne 22. 10. 2020

MEDAILON
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ŘEZBÁŘSTVÍ-
BETLÉMÁŘSTVÍ 
U ŠEDINŮ

Blíží se nejkrásnější čas v roce, a  to 
svátky Vánoc, narození Ježíška v da-
lekém městě Betlémě. K Vánocům 
neodmyslitelně patří betlém a s tím 
související řezbářství – betlémářství. 
Požádal jsem pana Šedinu staršího 
o  rozhovor na téma ŘEZBÁŘSTVÍ. On 
přijal mou žádost o rozhovor a ten se 
uskutečnil již v předvánočním čase. A já 
Vám, milí čtenáři, tento rozhovor nyní 
přináším. 

Jednoho zimního večera jsem zaklepal 
na dveře řemeslné řezbářské dílny. Pan 
Šedina mladší mi otevřel a pozval mě dál do 
jejich staré dílny. Náhle jsem se ocitl úplně 
v  jiné době. V době minulé, kde kvap a shon 
dnešní doby je ten tam, kde kvalita, řemesl-
nost a krása měla větší váhu než dnes, kde 
se staré časy prolínají plynule do dnešní 
doby a kde poctivost a ochota jde ruku v ru-
ce. V dílně bylo spoustu věcí, nepřeberné 
množství různých dlátek, nožíků atd. 
a  hlavně různé liturgické postavy, jak děl 
dokončených i rozdělaných.

Z toho všeho na mě dýchal duch starých 
časů. Vidím pana Šedinu staršího a on mě 
zve dál. Usedl jsem, unesen vším co jsem 
kolem sebe viděl, a s nadšeným pocitem se 
hned ptám.  

Nejprve mi povězte, pane mistr, něco 
o  řezbářském (řemesle) umění. Jak 
vlastně řezbářství vzniklo?

Řezbářské řemeslo je velice starobylé. 
Již v dávné a v dávné době se lidé pokoušeli 
o zpracování dřeva. Dřevo, jako přírodní 
materiál, hrálo v lidském životě od nepaměti 
hlavní roli. Člověk se od počátku pokoušel 
ztvárnit do dřeva to, co viděl kolem sebe – 
zvířata, věci, lidské postavy atd. A tak 
vznikalo řezbářství. 

Jak dlouho se řezbářstvím nebo betlé-
mářstvím zabýváte a jak dlouho se 
udržuje řezbářské umění ve Vaší rodině?

Řezbářstvím se v převážné části ztvár-
ňuje děj narození Ježíše a s tím související 
výroba betlémů, ale i postav světců do 
kostelů, chrámů atd. Proto betlémářství 
neodmyslitelně patří k řezbářství.

Já se řezbařinou zabývám již od útlého 
mládí, kdy jako malý chlapec jsem chodíval 
do dědečkovy a později tatínkovy dílny. 
Nejprve jen sledovat a dívat se, seznamovat 
se se dřevem, zjišťovat jeho výhody a ne-
výhody a později i pomáhat. V naší rodině se 
řezbářství provozuje již od nepaměti. Již můj 
pradědeček vyřezával do kostelů na Šu-
mavě překrásná řezbářská díla. Naše 
řezbářská dílna byla v minulosti na Šumavě 
velice vyhlášená a známá, měla dlouholetou 
tradici. Zaměstnávala několik významných 
řezbářů, pozlacovačů i uměleckých truhlářů. 
V dílně (ateliéru), jak dědeček s oblibou 
říkával, byli vždy tři učni. Těm byli vzorem 
starší tovaryši, kteří mistrovsky ovládali 
řemeslo (řezbářské umění). A nad tovaryši 
a  hlavně celou dílnou dohlížel a neustále 
bděl řezbářský mistr, můj dědeček, později 
můj otec, který umění řezbářské nejen 
ovládal, ale měl obrovské životní zkušenosti. 
Věděl si se vším poradit a měl úžasný cit pro 
materiál – dřevo. 

Kde jste získávali dřevo na výrobu 
předmětů? A jaký druh dřeva se používá?

Dřevo se získávalo od zavedených 
a  zkušených pilařů, kteří poznali, jaká lípa je 
vhodná pro řezbáře a kteří uměli kmeny 
stromů správně rozřezat, převážně na fošny. 
To si již hlídal děda a později i můj otec. 
Dřevo se po správném a přirozeném vy-
schnutí dále v dílně zpracovávalo. Pamatuji 
jak můj děd, otec a později i já a dnes již můj 
syn, který toto řezbářské umění betlémů 
převzal, úzkostlivě dbali a dbá na to, aby v bu-
doucnu hotové dílo nepopraskalo a nemělo 
trhliny. Proto se materiál na větší plastiky 
zásadně klížil kostním klihem, tak, aby se 
pnutí vzájemně sklížených fošen vyrovnalo 
a dřevo později nepopraskalo.

Co všechno jste vyráběli?
V dílně se vyrábělo všechno – od vyře-

závaných rámů, hodin, lustrů, podložek pod 
paroží, kazet, ornamentálních prvků pro 
truhláře až po velké sochy a hlavně oltáře do 
kostelů. Vyráběly se i loutky pro tehdy velmi 
rozšířená loutková divadla.

Jaká se dělala povrchová úprava 
těchto krásných děl?

Povrchová úprava, na tu se dědeček 
velice potrpěl, řezbářských děl byla většinou 
polychromovaná, nebo pozlacovaná a vyso-
ký lesk nebo mat. Toto bylo dříve velice 
žádané. Na rozdíl od dnešní doby, kdy se 
řezbářské věci nechávají většinou v barvě 
dřeva, pouze se zakonzervováním dřevě-
ného povrchu  včelími vosky.

Pracovalo se s pravým zlatem. Výrobky 
z  přírodního dřeva se upravovaly i dnes 
upravujeme pravým včelím voskem. Použí-
vala se i různobarevná mořidla a hodně 
výrobků se patinovalo. Tyto povrchové 
úpravy a postupy se v naší rodině tradují 
dodnes.

Jak se dříve pracovalo ve Vaší dílně?
Vše bylo přesně rozděleno a dodr-

žováno. V dílně musel být  pořádek. Vzorem 
pro učně byli tovaryši a těm byl vzorem můj 
děd, později i můj otec, který je vtahoval do 
všech oblastí, od přípravy materiálu, až po 
vlastní řezbu, přípravu výrobků na pozlaco-
vání i následnou expedici uměleckého díla. 
Jako malý chlapec jsem vždy obdivoval, jak 
děda i otec dokázali zhotovit povrchovou 
úpravu ze dřeva dokonalou napodobeninu 
slonové kosti nebo mramoru. Někteří mistři 
si úzkostlivě tajili vlastní technologické 
postupy. Každý řemeslník i učeň musel mít 
vlastní nářadí, dláta různých velikostí 
i  brousky. Já mám svá dláta po dědečkovi. 
Dláta byla většinou vyrobená v Anglii a díky 
své kvalitě dlouho vydržela ostrá. K povin-
nosti učňů patřilo učit se zacházet s dláty, 
každodenní úklid dílny, příprava snídaní 
tovaryšům atd. Za to vše dostával učeň 
odměnu prvním rokem 5 korun týdně, dru-
hým rokem 10 korun a třetím rokem 20 korun 
týdně.

Jak se ubíralo řezbářské umění po 
roce 1948?

Po roce 1948 se naše řemeslo, (umění) 
řezbářské dostalo do hluboké krize, nebyl 
o  něj zájem. Z kostelů a farností nepři-
cházely zakázky, které před tím převládaly. 
Nastal zlom i v naší společnosti. Do popředí 
se dostávaly profese, jako slévač, horník, 
zedník, soustružník kovů a podobně. Proje-
vovalo se to i v mé generaci, která se dívala 
na řezbáře s jakým si pohrdáním. Módou se 
stala socialistická práce a obory, kterým se 

učila i děvčata. Protože jsem nebyl vyučený 
v žádném z těchto „socialistických povolání“ 
a řezbářstvím bych se neuživil, ačkoli rád, 
neboť jsem v tomto řemeslu vyrůstal, byl 
jsem nucen toto umění po profesionální 
stránce opustit a pouze se mu věnovat ve 
svém volném čase v soukromí.

Máte, pane mistr, komu předávat toto 
starobylé krásné umění?

Dále předávám tento um a dlouholeté 
dědictví našeho rodu a našich předků svému 

12 Městský zpravodaj Bechyně / PROSINEC 2020 / LEDEN 2021 



synovi Liborovi. Nyní se svému oboru věnuji 
v penzi spolu se svým synem. Ten je i váš-
nivým sběratelem betlémářského umění. 
Pokouší se zachraňovat i staré betlémy. Pod 
rukama mu vznikají krásné figurky, které s 
uměleckým citem vytváří. Často v něm vidím 
svého dědu, jak s citem a láskou pro dřevo 
vytváří svá díla.

Inu, člověk musí být pokorný s láskou ke 
dřevu a mít trochu toho talentu.

V devadesátých létech minulého století 
se dočkalo řezbářství – betlémářství 
rehabilitace. Začal se měnit názor na umění. 
Řezbářské umění se opět dostalo do po-
předí zájmu společnosti. Do popředí, na 
důstojné místo, které mu právem vždy 
náleželo a náleží. Mistři řezbáři byli vždy 
společností uznáváni a považováni, neboť 
bez těchto „řemeslníků“, kteří vyráběli a stále 
zhotovují umělecká díla, by byly lecjaké 
památky – kostely, chrámy, zámky, ale 
i  obyčejné venkovské kapličky dnes již bez 
výzdob vzácných děl. To mě přivedlo k prv-
ním výstavám mých prací. Dnes již společ-
ných se svým synem, neboť i jeho práce 
dotváří atmosféru těchto výstav.

Jistě by šlo o řezbářství – betlémářství 
dlouho vyprávět, ale na závěr bych se rád 
zeptal. 

Každým rokem v prosinci, v advent-
ním čase otevíráte výstavu „BETLÉMY 
U  ŠEDINŮ“, jak to letos s výstavou bude?

Vzhledem k epidemiologické situaci 
a  vzhledem k omezením s tím souvisejícím, 
jsme nuceni postupovat podle nařízení vlády 
ČR. Nechceme veřejnost ochudit o příjemné 
zážitky z výstavy ani o zklidnění nad bet-
lémy. Jak to epidemiologický stav umožní, 
jsme připraveni okamžitě reagovat na 
vzniklou situaci a  výstavu otevřít veřejnosti. 
Neboť je opět co ukazovat. Proto doporuču-
jeme sledovat veřejné sdělovací prostředky 
a plakáty.

PODĚKOVÁNÍ
Mé dojmy a zážitky z rozhovoru jsou tak 

silné, že si nemohu odpustit říci pár slov na 
závěr.

Na konec bych chtěl poděkovat oběma 
pánům Šedinovým, že mě nechali nahléd-
nout pod pokličku jejich překrásného 
řezbářského – betlémářského umění. 
S  hlubokou úctou se skláním před oběma 
pány, s jakou noblesou, umem, nadšením 
a  hlavně láskou svá díla ztvárňují. Pan 
Šedina starší je vzácný a pokorný člověk, 
který hodně pamatuje, mnoho a mnoho zná. 
Umí o betlémářství, také krásně vyprávět. 
Poslouchal bych ho s nadšením hodiny 
a  hodiny. Je to staré a vzácné řemeslo 
(umění), které vytváří vzácní lidé a kteří 
udržují toto velice starobylé řemeslo až do 
současnosti. Rádi se podělí o tyto zkuše-
nosti i s ostatními, kteří o to projeví zájem, 
neboť toto umění bylo skoro na ústupu 
a  nebojím se říci v zániku. Jistě by byla 
veliká škoda přijít o část naší historie 
a  o  zkušenosti, které se předávají po gene-
race. Ale dnes již tomu tak není. V součas-
nosti se řezbářství-betlémářství těší opět 
velké popularitě a hlavně značné oblibě 
u  mladých lidí. Málo měst se dnes pochlubí 
s  fungujícím řezbářstvím, kde se udržují 
staré postupy výroby a kde se uchovává 
myšlenka našich předků, tak silně, jako ve 
zmiňované dílně.

Za Spolek rodáků a přátel Bechyně
Jiří Bílek ml.

+MILÍ ČTENÁŘI 
BECHYŇSKÉHO 
MĚSTSKÉHO 
ZPRAVODAJE, 
MILÍ PŘÁTELÉ,

a je to tu zas, řekl si dozajista nejeden 
z  nás v poslední době. Někdo si povzdech-
ne, jak ten čas neuvěřitelně rychle letí, jiný 
(jako třeba nějaké dítě) se naopak již delší 
dobu nemůže dočkat a s pomocí mobilní 
aplikace odpočítává vteřiny, jež zbývají do 
Vánoc. Každopádně jsem přesvědčen, že 
naprostá většina z nás se na Vánoce více či 
méně těší. Důvody pak mohou být vskutku 
rozmanité: Děti se těší na dárky, někdo se 
těší na kapra s bramborovým salátem, jiný 
na cukroví, někdo na setkání s rodinou 
a  přáteli, další na… 

Krom toho všeho se však všichni mů-
žeme těšit především na příchod Božího 
Syna. Biblická antifona praví:“ Hle, přichází 
Bůh, náš Spasitel.“ Všimněme si, že tato 
slova nezaznívají ani v čase minulém, ani 
budoucím, ale v čase přítomném, jde tedy 
o  činnost, která stále probíhá. Bůh přichází – 
teď a tady – aby navštívil svůj lid. Bůh tedy 
nezůstává neviditelný a nedotknutelný 
někde v nebi, ale přichází na tento svět, aby 
se stal člověkem, dítětem. Chce se s námi 
setkat a navštívit nás, chce s námi zůstat 
a  provázet nás po všechny dny našeho 
života. Chce nás osvobodit od všeho zlého, 
ode všeho co nás spoutává, co nás tíží 
a  trápí, ode všeho, co brání tomu, abychom 
byli opravdu šťastní.

Bůh nás přichází spasit. Není však 
samozvaným návštěvníkem. Trpělivě čeká, 
až ho jeden každý z nás pozve do svého 
života, do svého srdce. A právě Vánoce jsou 
k tomuto kroku ideální příležitostí.

Přeji vám tedy o letošních Vánocích 
hodně radosti nejen z dárků, sladkostí a ze 
setkání s blízkými, ale jakkoli to může znít na 
první pohled nadneseně, také ze setkání 
s  Bohem. V novém roce pak jen vše dobré, 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti – jak 
v  osobním, tak i v pracovním životě. 

A v neposlední řadě samozřejmě také 
hodně lásky.

To vše vám touto cestou přeje a srdečně 
vás zdraví 

P. Tomáš Hajda, administrátor farností 
Bechyně a Hlavatce

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ BOHO-
SLUŽBY 2020/21 V BECHYNI, pokud 
nějaké budou, tak vše najdete na webových 
stránkách farnosti Bechyně. 

NOVÝ 
START

POMOC 
NEZAMĚSTNANÝM 

OSOBÁM 
K BEZPROBLÉMOVÉMU 

NÁVRATU 
NA PRACOVNÍ TRH 

Vážení občané, na leden 2021 
pro Vás připravujeme IV. běh 
vzdělávacího programu, po 

jehož úspěšném absolvování 
dostanete možnost bezplatně 
získat rekvalifikaci či řidičský 

průkaz.

NOVÝ START

1) Bezplatný projekt pro ženy na 
MD/RD, nezaměstnané osoby, osoby 
v  evidenci ÚP nebo osoby, které hledají 
nové zaměstnání

2) Motivačně vzdělávací program 
s  psychologickou diagnostikou

3) Možnost bezplatně získat REKVA-
LIFIKACI, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

4) Proplacení jízdného, bezplatné 
hlídání dětí

Služby našeho poradenství jsou vám 
stále k dispozici a jsou poskytovány zcela 
BEZPLATNĚ. 
Neostýchejte se jich využít.

Pracovní poradenství 
Nový start probíhá 

každé pondělí a středu 
od 8 do16 hod. 

Právní poradenství 
s Mgr. Janem Röhrichem 
ve středu  2. 12. 2020 
 13. 1. 2021

Psychologické poradenství 
s PhDr. Jaromírem Matouškem 
v pátek  11. 12. 2020
 29. 1. 2021

Na všechny typy poradenství je nutné se 
objednat předem na tel.: 723 407 029
Prostory poradny se nacházejí v 1. patře 
Hotelu U Draka. 

Těšíme se na Váš zájem. 
Centrum mladé rodiny Milísek 
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+ SÝPKA NA 
BECHYŇSKU

Dřívější uspořádání věcí obecních mělo 
svá nepsaná pravidla a řídily se jím všechny 
obce v našem okolí. K věcem obecním tehdy 
patřily i služby, poskytované obecními zří-
zenci: pasákem, někdy zvaným volák, 
pastucliem, čili obecním slouhou a kovářem. 
Tyto činnosti byly vyhlašovány a poté schva-
lovány obecní radou. Je zajímavé, že kováři 
neměli v těchto dobách domovská práva 
v  obcích, byli vždy najímáni obcí maximálně 
na 7 let, aby je obec nemusela na své 
náklady zaopatřit ve stáří a také proto, kdyby 
byly stížnosti na jeho práci, či se vyskytl jiný, 
zručnější. Kovář nevlastnil ani budovu 
kovárny, ta byla také obecní. Přesto se 
kováři na vsi těšili všeobecné úctě, byli 
uznávanou osobou a lidé k nim chodili na 
všelijaké rady a dokonce vesničanům trhal 
i  zuby. Tehdy platilo, že na vsi je nejvý-
znamnější osobou starosta, následoval pan 
farář, učitel a kovář, v době zavádění 
elektřiny k nim patřil ještě elektrikář. A pan 
farář neopomněl při kázáních zdůraznit, aby 
hospodáři všem ve vsi řádně zaplatili a ne-
nesli s sebou dluh přes adventní čas do 
příštího roku. V dávných dobách vedl kovář 
„účetní knihu“ zajímavým způsobem. K tomu 
sloužila dvě prkénka těsně přiléhající k sobě, 
vyrobená z jednoho kusu. Okoval-li koně, 
přiložil prkénko k prkénku a rašplí na nich 
udělal tolik vrubů, kolik podkov přikoval; 
jedno prkénko, na němž na druhé straně 
bylo číslo hospodářovo domu si ponechal 
kovář a druhé si odnesl sedlák. Při vyrovnání 
se vruby odstranily hoblíkem a „účetní kniha“ 
se použila příští rok.

Výplata obecním zřízencům proběhla po 
sv. Martinu, kdy již bylo obilí vymláceno 
a  hospodáři měli práci na polích hotovu. 
Tomuto obřadu se říkalo „sýpka“, protože se 
kováři, slouhovi a pasákovi „sypalo“ – platilo 
obilím. A sedláci sypali podle velikosti statku, 
někde sypali pšenici a žito, ponejvíce však 
jenom žito, a to láník míru, někde půl míry, 
nebo jinde láník půl míry, a půlláník měřici. 
A  za toto sypání vystrojili pak tito obecní 
zřízenci svým „sousedům“ hostinu. Tyto 
sýpky dával obyčejně dle hodnosti nejdříve 
kovář, po něm slouha a naposled volák, 
a  bývali k nim mimo sousedy přizváni všichni 
jiní vynikající občané v dědině: farář, učitel, 
správce, mlynář, lesník atd. „Sýpka“ se 
konala u jednoho z těchto hostitelů a byla 
předkládána tato jídla: polévka hovězí, maso 
hovězí, jaternice, pečené vepřová, někdy též 
husy, kachny, kaše krupičná a dostatek piva. 
Při sýpce hrával dudák a hosté vesele 
popíjeli, zpívali, často až do rána. Ženy a děti 
neměly k této oslavě přístup a jen ze zvě-
davosti nahlížely oknem. Někdy pootevřel 
některý soused okno a vystrčil jím kousek 
masa, o nějž nastala pak obyčejně hádka 
a  tahanice. Když se sousedi trochu povese-
lili a jazyk více rozvázal, tázal se kovář, 
jsou-li s ním spokojeni a zároveň žádal, aby 
mu kovárna zase byla ponechána a s tím 
ovšem i něco obecních polí, kovárně 
přidělených. 

Kovář byl také trochu koňským zvěro-
lékařem. Ráno na svatého Štěpána chodil 
do všech stavení, kde měli koně, čistit koním 

huby, a bylo-li toho zapotřebí, také jim 
pouštěl krev; v každé konírně již měl při-
pravenu opálku ovsa, kterou dostal, ať již 
pomoci jeho bylo zapotřebí či ne.

Zachovala se v obecních knihách průpo-
vídka o kovářích:

Žádnej neví než já vím,

Zač kováři pijou,

Ze starýho železa nový cvočky bijou;

Ze starýho železa,

Ze starejch hřebíčků

A tak sobě vydělávají na tu kořaličku

A jaké byly povinnosti pastýřovy? Nebyly 
všude stejné, ve větších obcích jich bylo 
více. Pastýř choval ve svém chlévě pro po-
třeby obce většinou dva býky, jednoho kance 
a několik beranů. Ovce pásl po celý rok i v zi-
mě, když nebyl sníh. Obcí byl na tuto činnost 
najímán od Jakuba, někde také od Martina.

Na jaře, než vyháněl dobytek na pastvu, 
chodil pastýř se dvěma obecními staršími 
a „vrouboval“. Šli dům od domu, kde chovali 
hovězí dobytek, sečítali jej a ořezávali rohy 
těm kravám, které je měly špičaté a ostré. To 
se však nekonalo zadarmo. Hospodyně jim 
dávaly tolik vajec, kolik měly krav. Vejce 
odnesli k představenému a tam je uvařili. 
Z  obecní pokladny se koupil sud piva, 
pozvali se sousedé a jedlo se a pilo.

Do Jiří měl dovoleno pást na lukách; 
vůbec do té doby mohl každý pást dobytek 
na lukách a nasekat si trávu, třeba by mu 
louky nenáležely.

Po žních, když se blížil čas k setbě přes 
poledne někdy pastýř „rouhoval“, tj. na požá-
dání zahnal ovce, když se dobře napásly, na 
úhor nebo strnisko některého hospodáře. 
Ovce pole sešlapaly, pohnojily a ulehnuvše 
na ně také zválely. Tomu se říkalo rouhování. 
Hospodář se neopomenul za to pastýři od-
měnit. Všechnu tu práci nemohl pastýř za-
stat sám; míval pacholka, menšího pacho-
líka a svindu či sviňáčka, jenž pásl vepřový 
dobytek.

Za tuto službu měl pastýř od obce pa-
stoušku, obecní louku a pole. „Sejpku“ 
dostával kolem sv. Ondřeje. Kromě toho měl 
peníze od chalupníků, kteří platili od kusu, 
z  krávy dva zlaté, z telete zlatku. Z toho je 
vidět, že pastýř míval slušný plat, proto se 
držíval na místě a bylo-li třeba nového, 
hlásilo se jich vždy dost. 

Na sv. Ondřeje dával za to pastýř sedlá-
kům zase svačinu, chalupníci ji většinou 
nedostali. Přichystal v pastoušce pečenou 
husu se zelím a vědro piva. Nebyla-li husa, 
navařilo se z jiného masa. Tehdy se ptával 
pastýř a prosil sedláky: „Já bych prosil, esli 
ste se mnou spokojený, abyste mě tu zas 
nechali“. „I sme! sme!“ odpovídali sedláci. 
„Zůstaneš tu zas!“ Nebyli-li sedláci s pa-
stýřem spokojeni, nedošlo ani na svačinu. 
On to věděl již dávno, kolik uhodilo a že mu 
již „odzvonili“. Škoda tedy svačiny pro 
sedláky! 

Někde byli přizváni všichni „sousedé“, ale 
neseděli u jednoho stolu! Podle majetku se 
dělili na tři skupiny: sedláky, půlkaře a cha-
lupníky, každá skupina seděla zvlášť. 
Hostina byla zakončena přinesením peče-
ných hus, sedlák dostal celou, půlláník půlku 
a chalupník čtvrtku. Husy nekupoval ale 
pastýř, husy mu odevzdávali domkáři, kteří 

pásli na obecních pastvinách. Ti neměli 
„starousedlé“ právo v obci a tak neměli nárok 
na bezplatné užívání obecních pozemků.

Na Štědrý den chodil pastýř dům od 
domu a troubil pod okny. Za to dostal obyčej-
ně koledu, někdy malou vánočku. Za koledu 
poděkoval a přál hospodáři a hospodyni 
veselé svátky slovy: „Vinšuju vám šťastné 
a  veselé svátky, abyste je ve zdraví strávili 
s  menšími hříchy a s větší radostí a s nově 
narozeným Spasitelem v nebi se radovali.“

A zde je autentické vyprávění pamětníka, 
pana Kouckého z Bechyně, o jeho otci, 
obecním kováři v Bežerovicích:

Otec se vyučil kovářem v Dražíči a ná-
sledně zde vykonával jen méně hodnotné 
práce, jako je ostření a oprava drobného 
zemědělského a řemeslného nářadí.

Práce jej neuspokojovala, proto se po-
ohlížel po nějaké volné živnosti v okolních 
obcích. Nakonec zakotvil v Bežerovicích 
v  obecní kovárně na návsi. Před ním zde 
spravoval kovařinu v obci pan Kos. Ke kovár-
ně ještě patřilo k obhospodařování 3,5 ha 
zemědělské půdy. Zemědělská půda – to byl 
pojem nadnesený, protože obdržel tu nej-
horší půdu ve vsi, kterou nikdo nechtěl – tj. 
zamokřená pole pod dnešní vlakovou za-
stávkou a stráň u smolečského potoka.

Z počátku pracoval na „paušál“– to zna-
mená, že sedláci mu jednou ročně platili pod-
le výměry svých polí. Byl zde jeden láník, 
několik půlláníků a zbytek byli drobní země-
dělci – domkáři. Sedláci po starém způsobu 
měli platit obilím, ale na začátku 20. stol. se 
tato dávka přepočítávala na peníze. Sedláci 
neměli rádi, když se dluhy přetahovaly z roku 
na rok, proto kovář chodil vybírat „paušál“ ke 
konci roku, mezi vánočními svátky. 

Dojížděli však k němu i lidé z Lišek, kde 
nebyl kovář, a z Hutí – kde byl sice kovář, ale 
nebyl podkovářem. Přijížděli k němu i sedlá-
ci a řemeslníci ze Sudoměřic, protože s míst-
ním kovářem – p. Vachtou nebyli spokojeni. 
Pamatuji si na sedláka pana Šonku, pana 
Kadlece – řezníka a hospodáře a na pana 
Marouška – též řezníka a majitele polností.

Otec jako jediný vykonával tz. těžké 
kovářské práce – okování vozů, výroba 
a  nasazování ráfů loukoťových kol. V té 
době platilo pořekadlo o nejlepším voze: 
„Novotného vůz z Dobronic okovaný u Kou-
ckýho v Bežerovicích“.

„Paušál“ se udržel do okupace k roku 
1940. Tehdy protektorátní úřad – Nejvyšší 
cenový úřad vydal pro cech kováčů a pod-
kovářů „Ceník společenstva kovářů a podko-
vářů“, který obsahoval ceníkové položky 
jednotlivých úkonů pro kovářské a podkovář-
ské práce. Ale sedláci i domkáři to neradi 
přijímali, vyhovovalo jim platit až po prodané 
sklizni na konci roku. Proto otec zapisoval 
jednotlivé úkony do zvláštního sešitu, které 
pak o vánočních svátcích vypisoval na 
faktury a ty jsem ke konci roku roznášel já se 
sestrou po chalupách. Vypisování to bylo 
pracné, otec si dával záležet a v rozpise byl 
vždy datum zakázky i položky podle ceníku. 
To vše po večerech při svitu petrolejky, 
protože v domečku u kovárny byl elektrický 
proud zaveden až v roce 1947.

Na „Ceníků společenstva kovářů a pod-
kovářů“ byl vepsán i slogan, který kováři při 
vyúčtování používali:  

Neračte se zlobit,

na dluh nelze robit.
Josef Štefl

Osvětáři jihu

Z HISTORIE BECHYNĚ
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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. 2021
Start účastníků s patřičnými rozestupy 

a rouškou od 13.00 do 13.30 hodin 
před hotelem „U Draka“ 

(křižovatka Libušiny a Písecké ulice)
 

Pro účastníky jsou připraveny dvě trasy 
v délce cca 6 a 15 km.

Akce je spojená s veřejnou sbírkou na podporu 
aktivit pro zdravotně postižené občany.

Hodně zdraví a pohybu na čerstvém vzduchu 
v nastávajícím roce přeje

Petr Chaloupek 
za Klub českých turistů 

a Jitka Vodinská
za Asociaci sportu pro všechny

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Organizace Služby města Bechyně, p.o. 
přijme do pracovního poměru řidiče. 
Požadujeme řidičský průkaz sk. B, strojní 
průkaz výhodou. 

Nástup je možný od 1. 2. 2021 nebo dle dohody i dříve. 
Bližší informace na tel. čísle 732 784 667 nebo 731 506 825.

 SPORT
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REKONSTRUKCE BYTOVÝCH 
JADER, BYTU, DOMU na míru.
Práce: obkladačské, zednické, 
malířské, podlahářské, elektro, 
instalatérské... Tel: 605 829 610

NABÍZÍM vedení jednoduchého 
i podvojného účetnictví, daňové 
evidence, mezd, zpracování 
daňových přiznání.

Účetnictví Zelenková Radka
Na Libuši 688, Bechyně
tel.: 723 459 547
e-mail: zelenkovaradka@seznam.cz

Sháním byt nebo rodinný dům 
v Bechyni a blízkém okolí. Za 

dobrý tip nabízím finanční 
odměnu až do výše 4000 Kč.

Kontakt 725 838 719

Přenechám vlastnictví dvojhrobu 
v Bechyni. Podmínky pro vážné 
zájemce na telefonu 603 178 874

508prodaných nemovitostí

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/sprm

950 Kč/sprm  

 1000 Kč/sprm

 

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

 

 

Seřizování plastových oken 
a dveří, montáž a opravy žaluzií. 

Petr Halama, tel: 604 718 306

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA

Prosinec 2020
 PO, ST, PÁ:  12.00–17.00
 SO:  08.00–12.00
 ZAVŘENO:  PÁ 25. a SO 26. 12. 
Leden 2021
 ZAVŘENO: PÁ 1. a SO 2. 1.
Od 4. 1. 2021 podle Otevírací doby
 PO, ST, PÁ:  12.00–17.00
 SO:  08.00–12.00

Otevření Sběrného dvoru se bude odvíjet 
od aktuálních vládních opatření v sou-
vislosti s COVID–19.


