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ŽIVOTNÍ JUBILEA
ÚNOR 2021
90 let Černoch Josef
87 let Chudá Růžena
Švorcová Ernestína
86 let Bílá Antonie
Nebesař Antonín
85 let Semrádová Jiřina
84 let Bína František
83 let Barták Zdeněk
82 let Churanová Růžena
78 let Novotná Božena
Voborský Milan
77 let Hoda Václav
76 let Baumgartnerová Milada
75 let Ing. Polanský Petr

VÝZVA PRO
BECHYŇSKÉ
JUBILANTY

Sbor pro občanské záležitosti města
Bechyně již tradičně zasílá gratulace
jubilantům a také v případě zájmu manželům, kteří oslaví zlatou či diamantovou
svatbu. Občanům s trvalým pobytem
v Bechyni, kteří dovršili 70, 75 a více let
věku, zasílá blahopřání k narozeninám.
U občanů od věku 75 let je životní
jubileum zveřejněno v Bechyňském městském zpravodaji. Jubilantům ve věku 80,
85 a 90 let a dále vždy po pěti letech
předávají členky Sboru pro občanské
záležitosti blahopřání a dárkový balíček.
Obracíme se tímto na Vás, bechyňské
občany, s prosbou.
Máte-li zájem o drobnou pozornost od
města Bechyně, dovršíte v letošním roce
70 nebo více let, a zatím jste městu
Bechyni nedali souhlas, vyplňte, prosím,
přiložený formulář (str. 4) a svým podpisem
potvrďte souhlas se zpracováním osobních údajů. Ve formuláři je možné vyškrtnout způsob gratulace, který si nepřejete.
Vyplněný tiskopis poté doručte na
Městský úřad Bechyně, matrika, náměstí
T. G. Masaryka 2, Bechyně, telefonní číslo
381 477 028.
Chceme Vás, jubilanty města Bechyně,
přáním potěšit a vyjádřit úctu, a to lze
pouze na základě Vašeho předchozího
písemného souhlasu.

Z obsahu:
Nabízíme pomoc
s registrací k očkování
Medailony

2
12, 13

Příspěvky do březnového vydání
posílejte nejpozději 17. února na
propagace@kulturnidum.cz
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ČERNÉ SKLÁDKY

Problém s odpady, které lidé odkládají
u kontejnerů, aniž by tam patřil, se nevyhýbá
ani Bechyni. Lidé odkládají ke kontejnerům
starý nábytek, koberce, kočárky, pneumatiky
a další předměty, které do komunálního ani
tříděného odpadu nepatří. Jedná se o zakládání černých skládek. Za takové nakládání
s odpadem hrozí pokuta do výše 50 tisíc
korun. Z tohoto důvodu Služby města Bechyně, p.o. k některým kontejnerům instalovaly tabulky s upozorněním na zakázanou
činnost. Zároveň jsou tyto tabulky instalovány v dalších lokalitách v katastru města,
která jsou pravidelně monitorovány.
Každý bechyňský občan může odpad,
který nepatří do popelnice či kontejneru, sám
odvést na sběrný dvůr nebo si přepravu za
úplatu objednat i u Služeb města Bechyně.
Upozorňujeme, že firma COMPAG Votice, která vyváží odpad z popelnic a kontejnerů, není povinna nakládat pytle s odpadem ležící kolem nádob. Popelnice mají být
naplněny tak, aby šly zavřít a žádný nepořádek, ani větrem, z nich neunikal. Nepořádek kolem kontejnerů a popelnic z veřejného
prostranství musí nakládat a odvážet zaměstnanci Služeb města Bechyně, p.o.
Jedná se tedy o zcela zbytečné náklady
a hlavně zbytečné zdržování pracovníků od
dalších důležitějších činností, které pro
občany zajišťují po celý rok.
Ing. Ladislava Blažková,
referent ŽP

NABÍZÍME POMOC PŘI REGISTRACI K OČKOVÁNÍ

!

Dne 15. 1. 2021 byl spuštěn Centrální rezervační systém umožňující občanům ČR
registrovat se jako zájemce o očkování proti nemoci COVID-19. Do tohoto systému se
zpočátku mohli registrovat jen občané starší 80 let a zdravotničtí pracovníci. Město Bechyně
nabízí občanům pomoc při registraci k očkování do tohoto centrálního systému.
Zájemci, kteří se nemohou z jakéhokoliv důvodu zaregistrovat sami, mohou se žádostí
o zaregistrování telefonicky kontaktovat paní Dagmar Cibulkovou, referentku Odboru
vnitřních a sociálních věcí Městského úřadu Bechyně, na telefonním čísle 381 477 028.
Do Centrálního rezervačního systému pomůžeme zaregistrovat pouze občany těch
věkových skupin, pro které bude aktuálně rezervace k očkování otevřena.
PH
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VYTÁPÍTE PELETAMI?
NORMA NESTAČÍ,
POŽADUJTE
CERTIFIKACI

S nadcházející zimní sezónou je opět
aktuální otázka vytápění. Stále větší oblibě
českých domácností se těší dřevní pelety.
S poptávkou roste i nabídka a pelety nabízí
celá řada výrobců. Spotřebitel by měl být
ovšem při koupi pelet ostražitý a vědět, že
norma ČSN EN ISO 17 225-2 je pro výrobce
pouze technickým doporučením a není
právně závazná. Osvědčení o kvalitě je
navíc vydáno pouze na základě vzorku,
který výrobce na počátku výroby dodá do
laboratoře.
Rozhodujícím ukazatelem kvality pelet je
mezinárodní certifikace ENplus®, kterou
v současné době vyžaduje značná část
výrobců peletových spalovacích zdrojů.
V tomto případě certifikační orgán kontroluje
celý proces – od kvality vstupní suroviny
přes výrobu, skladování, manipulaci,
obchodní procesy a periodicky jedenkrát
ročně kontrolu kvality pelet. Certifikované
pelety jsou na obalu řádně označeny logem
certifikace, třídou kvality a číslem licence.
Pokud jsou pelety volně ložené, je tato
certifikace uvedena v dodacím listu. Zatímco
tuzemská výroba se z 96 % může pochlubit

certifikací s nejvyšší jakostí A1, ze zahraničních výrobců má certifikaci ENplus® jen
77 %. Nekvalitní pelety mohou poškodit
kotel, snížit jeho životnost a mít negativní
dopad na životní prostředí. Nákup levných
pelet proto nemusí být ve finále tím
nejlepším a nejlevnějším řešením.
Pokud si nejste jisti, čím se při volbě
vhodného zdroje vytápění pro váš dům nebo
výběru kvalitního paliva řídit, využijte
bezplatnou a komerčně nezávislou poradnu!
Na bezplatnou konzultaci (na téma vytápění,
zateplení a rekonstrukce domů, dotace pro
energeticky úsporná opatření apod.) se do
Energy Centre České Budějovice (ECČB)
můžete objednat na tel. čísle 387 312 580
nebo emailem na eccb@eccb.cz, bezplatná
linka (záznamník): 800 38 38 38.
Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu
Jihočeského kraje.

„V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi ze všeho
nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu.
Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.“

Jste sluchově postižení?
Navštivte nás v roce 2021

Helena Kellerová

v DPS Školní 1009 a v Domově pro seniory, Na Libuši 999 v Bechyni
Naše Poradenské centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých za vámi přijede

Termíny:

26. 1., 23. 3., 25. 5., 28. 6., 21. 9., 23. 11.
vždy od 9.00 hod. do 11.00 hod.

Ř Seznámení se sluchadlem (naučit klienta se sluchadlem poslouchat

a naučit jej sluchadlo ovládat, jak se o něj starat).
Ř Poradenství a zprostředkování kontaktů na firmy zajišťující kompenzační

pomůcky odstraňující bariéry pro osoby se sluchovým postižením.
Ř Zprostředkování oprav kompenzačních pomůcek a sluchadel ve spolupráci se

*) nehodící
se škrtněte
specializovanými
firmami.
Ř Možnost zapůjčení sluchadel po dobu opravy a kompenzačních pomůcek.
Ř Pomoc při zprostředkování příspěvku na kompenzační pomůcku z Úřadu práce.
Ř Prodej baterií, tvarovek a dalšího příslušenství ke sluchadlům

(sušící a čistící tablety, hadičky ke tvarovce, filtry a další).
Ř Výměna hadičky k individuální tvarovce a její čištění v ultrazvukové čističce.

K dispozici budou zdarma letáky, katalogy kompenzačních
pomůcek pro osoby se sluchovou vadou a brožury.
2
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1.

2.

1/
Ve Školní ulici byly dokončeny práce na vodovodu
i kanalizaci. Chodník z Libušiny ulice ke škole je provedený
z nové zámkové dlažby.
2/
Výkopové práce v rámci rekonstrukce vodovodu
a kanalizace v části ulice Novodvorské budou dokončeny
v závislosti na počasí.
3/
Poslední etapou rekonstrukce Libušiny ulice budou
práce v místech pěší zóny v úseku od hotelu U Draka ke
křižovatce Libušiny ulice s ulicí Lázeňská.

3.

5/

Nový most přes říčku Smutnou z Bechyně na Radětice byl zprovozněn.

Pozor, od února budou zahájeny stavební práce na průtahu Senožaty. Respektuje, prosím,
dopravní značení, o průběhu prací budeme informovat v příštím vydání.

5.

4.
5.
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CO NOVÉHO V BECHYNI

4/
Z důvodu nevyhovujících teplotních podmínek byly přerušeny práce na asfaltových
površích, ale „stavební dozor“ (na fotografii) je přítomen☺.

3

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já nıź̌e podepsaný souhlasım
́ se zpracová nı́ osobnıćh ú dajů tý kajıćı́ se mé osoby za ná sledujıćıćh podmı́nek:
· Správce – mě sto Bechyně , se sıd
́ lem ná m. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně , IC: 00252069 (dá le jen „Sprá vce“).
· Účel:
1. Evidence seznamu obč anů za ú č elem rozesıĺá nı́ gratulacı́ k ž ivotnım
́ u vý roč ı́ př i dosaž enı́ vě ku 70 let, 75 let a vıće
a k př ijetı́ dá rkové ho balıć̌ku př i vý znamné m ž ivotnım
́ jubileu:
Souhlasım
́

Nesouhlasım
́

2. Uveř ejně nı́ jmé na, př ıj́menı́ a vě ku př i dosaž enı́ vě ku 75 let a vıće v kulturnı́ rubrice Bechyň ské ho mě stské ho
zpravodaje:
Souhlasım
́

Nesouhlasım
́

· Kategorie zpracovávaných osobních údajů: Jmé no, př ı́jmenı,́ datum narozenı,́ bydliš tě , vě k. Zvlá š ť mů ž e bý t zpracová na i fotografie.
· Pověřenec ochrany osobních údajů: V souvislosti s ochranou osobnıćh ú dajů jmenoval Sprá vce pově řence pro
ochranu osobnıćh ú dajů (dá le jen „Pově řenec“). V př ıp
́ adě jaký chkoliv dotazů a nejasnostı́ ohledně zpracová nı́ osobnıćh ú dajů se obracejte prá vě na Pově řence:
Identifikace pověřence: NSW s.r.o., IČ 07522347, se sídlem Mantovská 697/1, 109 00 Praha 10
Kontakt: gdpr@nsw.cz, Mantovská 697/1, Praha 10, 109 00
· Platnost souhlasu a doba zpracování – Platnost souhlasu je 20 let.
· Podmínky zpracování – Sprá vce prohlaš uje, ž e osobnı́ ú daje budou zpracová vá ny pouze v rozsahu a za ú č elem
vyjá dř ený m v tomto souhlasu. K osobnım
́ ú dajů m budou mıt́ př ıśtup pově ř enı́ zamě stnanci a spolupracujıćı́ osoby
(Sbor pro obč anské zá lež itosti, komise rady mě sta a IT). Udaje budou zpracová ny pouze na prostř edcıćh Sprá vce
a ulož eny v prostorá ch Sprá vce. Udaje nebudou př edá ny do 3. zemı́ a meziná rodnı́m organizacım
́ .
· Poučení o zpracování osobních údajů dle zákona - Osobnı́ ú daje o uchazeč i Sprá vce zpracová vá v rozsahu, v jaké m je uchazeč poskytl nebo v rozsahu v jaké m je Sprá vce shromá ž dil v souladu s platný mi prá vnım
́ i př edpisy,
zejmé na se zá konem 110/2019 Sb., o zpracová nı́ osobnıćh ú dajů a také podle č l. 6 odst. 1 pıśm. a), e) NARIZENI
EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (GDPR) .
· Poučení o právech:
1. Pož ádá te-li Sprá vce o informaci o zpracová nı́ svý ch osobnıćh ú dajů , Sprá vce Vá m takovou informaci bez zbyteč né ho odkladu poskytne. Obsahem informace bude vž dy sdě lenı́ o: ú č elu zpracová nı́ osobnıćh ú dajů ; osobnıćh
ú dajıćh, př ıp
́ adně kategoriı́ch osobnıćh ú dajů , které jsou př edmě tem zpracová nı,́ vč etně veš kerý ch dostupný ch informacı́ o jejich zdroji; o př ıj́emci, př ı́padně kategoriıćh př ıj́emců .
2. Má te rovně ž prá vo: na př ıśtup k osobnı́m ú dajů m; pož adovat opravu osobnıćh ú dajů v souladu se zá konem
o zpracová nı́ osobnıćh ú dajů ; kdykoli svů j souhlas odvolat pıśemný m ozná menım
́ doruč ený m Sprá vci.
3. Pokud se domnıv́á te, ž e Sprá vce prová dı́ zpracová nı́ osobnıćh ú dajů v rozporu s ochranou Vaš eho soukromé ho
a osobnıh
́ o ž ivota nebo v rozporu se zá konem o zpracová nı́ osobnıćh ú dajů , zejmé na jsou-li osobnı́ ú daje nepř esné
s ohledem na ú č el jejich zpracová nı,́ mů ž ete: pož ádat Sprá vce o vysvě tlenı;́ pož ádat, aby Sprá vce odstranil takto
vzniklý stav (zejmé na mů ž ete pož adovat bloková nı,́ provedenı́ opravy, doplně nı́ nebo likvidaci o sobnıćh ú dajů );
obrá tit se s podně tem na Uř ad pro ochranu osobnıćh ú dajů .

_______________________________________________
jméno a příjmení

_______________________________________________
datum narození

__________________________________________________
datum poskytnutí souhlasu

__________________________________________________
podpis

_______________________________________________
bydliště
4
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UZAVÍRKA SILNICE Č. II/122 V OBCI SENOŽATY
Z DŮVODU PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Uzavírka je úplná, průjezd vozidlům IZS nebude umožněn.
Doba trvání uzavírky je plánována od 1. 2. do 31. 5. 2021. Délka uzavřeného úseku: 650 m.
Dočasně zrušená zastávka: Bechyně, Senožaty bez náhrady.
Objížďka je vedena objízdnou trasou: Opařany, Bernartice, Bilinka, Svatkovice, Nemějice,
Dražíč, Hvožďany, Bechyně, Senožaty a zpět. Délka objízdné trasy je 26 km.
Objízdná trasa pro autobusovou dopravu je Bechyně, Radětice, Rataje.
Pro aktuální informace sledujte www.mestobechyne.cz
Objízdná trasa pro
automobilovou dopravu
autobusovou dopravu
uzavírka

+

STATISTIKA
Z EVIDENCE
OBYVATEL
A MATRIKY

Vážení čtenáři městského zpravodaje,
určitě nezaškodí malé ohlédnutí za několika
zajímavými údaji ze statistiky za uplynulý rok
2020, které jsou spojené s naším městem.
Ohlašovna Městského úřadu Bechyně ke
dni 31. prosince 2020, evidovala 4 928 trvale
bydlících obyvatel. V roce 2020 se do Bechyně přihlásilo k pobytu 117 a z pobytu v Bechyni se odhlásilo 106 obyvatel, zemřelo
97 obyvatel. Bechyňským rodičům se narodilo 40 dětí, z toho jedna dvojčátka, 20 chlapců a 20 děvčat.
Na jaře loňského roku byly výrazně omezené svatby a nejistá situace zapříčiněná
zhoršenou epidemickou situací, ztížila snoubencům přípravu jejich svatebních obřadů.
Z důvodu zavedených vládních opatření se
svatební obřady uskutečňovaly s omezeným
počtem svatebních hostů. Často docházelo
ke změně rezervovaných svatebních termínů a někteří snoubenci svůj plánovaný
obřad zrušili.
I přes tyto obtíže, bylo v matričním obvodu Bechyně uzavřeno celkem 45 manželství, z tohoto počtu 43 občanských sňatků
a 2 sňatky církevní. V obřadní síni města se
uskutečnilo 23 svatebních obřadů. Snoubenci si řekli své ano také v klášterní
zahradě, v zámku, v Penzionu Mlýn na
Prádle. Svatební obřady se konaly také
v obcích, které patří do matričního obvodu
Bechyně, a to v obci Černýšovice, Dobronice
u Bechyně, v obci Haškovcova Lhota,
Radětice, Rataje a Sudoměřice u Bechyně.
U matričního úřadu v Bechyni uzavírají
snoubenci sňatek před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem Zastupitelstva města Bechyně. Snoubenci také
mohou uzavřít manželství v obci, která nemá
matriční úřad, před starostou nebo místostarostou obce, za předpokladu, že v této obci
má alespoň jeden ze snoubenců trvalý
pobyt. V loňském roce této možnosti využili
snoubenci přihlášení k pobytu v obci Rataje,
kde se konala svatba snoubenců za přítomnosti místního pana starosty.
Helena Příhodová

+

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN
VZDĚLÁVÁNÍ V ORP
TÁBOR II

I přes složitou situaci ve školství v souvislosti s COVID-19 pokračuje na Táborsku
příprava strategie rozvoje školství na období
do roku 2023. Její pracovní verze bude
k dispozici v první polovině listopadu a bude
dostupná na:
https://www.masluznice.bechynsko.cz/mist
ni-akcni-plan-vzdelavani-orp-tabor-ii/
(www.taborcz.eu). Pokud Vás oblast
vzdělávání dětí zajímá, můžete se do
projektu zapojit. Vše se děje pod hlavičkou
projektu „MAP v ORP Tábor II“, který
realizuje MAS Lužnice ve spolupráci s MAS
Krajina srdce a městem Tábor. Cílem
projektu je dlouhodobé zlepšování kvality
vzdělávání v mateřských a základních
Městský zpravodaj Bechyně /ÚNOR 2021

školách tím, že bude podpořena spolupráce
zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve
vzdělávání včetně organizací neformálního
vzdělávání.
V rámci projektu se zatím uskutečnilo
11 seminářů pro pedagogy, přes 40 setkání
učitelů podle jednotlivých aprobací, dochází
ke sdílení zkušeností a dobré praxe, vzdělávání učitelů, ale byla podpořena i přímá
práce ve školách formou rodilého mluvčího,
kroužků, dílen s rodiči nebo supervize pro
pedagogický sbor. Do projektu se může
zapojit prakticky každý, kdo má o oblast
vzdělávání zájem.
Pro bližší informace kontaktujte manažera projektu:
Bc. Daniela Roseckého,
tel. číslo: 777 793 720,
daniel.rosecky@cpkp.cz

+

PODĚKOVÁNÍ

Vážení přátelé, čas nám všem
neúprosně běží, a tak nás dostihl i v lékárně U Panny Marie Pomocné na
náměstí. A protože jsme nenašly
žádného pokračovatele, musely jsme
tuto naši službu ukončit. Věřte mi, že to
nebylo lehké, ale díky tomu jsem
poznala, jak moc je v tomto městě
skvělých lidí, kteří nám při tom pomáhali. Za to a za všechna ta předešlá
léta vám všem, kteří jste nám věnovali
svou přízeň a důvěru, patří náš velký dík.
A mohu říci za nás všechny: rády jsme tu
pro vás byly.
Jarmila Peštová
5

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ
MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

DĚLAT SI
PLÁNY?

Jak víme, muzea dnes patří mezi
instituce na základě rozhodnutí vlády
uzavřené. Přesto doufáme alespoň
v klasický průběh když ne jarní, tak letní
sezóny. V létě bychom chtěli představit
některé zástupce tradičních řemesel, kteří
pocházejí z Jihočeského kraje.
V nedalekých Opařanech působí řezbářka paní Dana Nachlingerová, přidal by se
dnes již velice známý Jiří Honiss se svými
podmalbami na skle. Paní Ludmila Dominová ukáže, jak lze vyšívat rybími šupinami.
Oba označení jako nositelé lidové tradice.
Snad ještě přibudou řemeslníci další.
Jednalo by se o výstavu prodejní. My tak
ovšem můžeme představit podobné výrobky
ze sbírky Městského muzea, které nebyly
nikdy prezentovány – např. součásti blatských krojů též vyšívané rybími šupinami,
dřevěné sochy světců zdobené barokní
řezbou aj. Vedle sebe tak budou stát (pokud
situace dovolí) práce starých řemeslníků
a tento um aplikovaný v dnešním duchu.
Podzim by měl konečně patřit fotografiím
pana Milana Hořejšího (fotografie Bechyně
a blízkého regionu). V čas vánoční pak
galerii obsadí místní amatérští výtvarníci
(též obě výstavy prodejní).
I když je muzeum uzavřené, uvnitř se
nezahálí. Mimo jiné připravujeme spuštění
nových webových stránek. Stejně se ale
těšíme, až zase uvidíme skutečného návštěvníka.
JJ

Z dílny Dany Nachlingerové

Autor Dana Nachlingerová

+

NEČEKANÝ OBJEV

V rámci muzejní práce se občas stává, že se objeví něco nečekaného, dosud neznámého.
Pokud to přímo není ukrytý poklad v terénu, může se jednat o drobnější, ale též milé
záležitosti, které pomohou nahlédnout do života našich předků. Při pořádání archivu
pěveckého sboru až v daleké Jilemnici byl nalezen notový záznam, opis barokní písničky,
která se obsahově vztahuje k Bechyni. Vypráví zajímavý příběh…
JJ
6
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INFOMAČNÍ
CENTRUM
NA
CESTÁCH

Každý rok je jiný, ale tenhle byl… ještě víc
turistický. Zdá se vám to zvláštní? Je pravda,
že i my jsme zažili měsíce, kdy jsme museli
z důvodu vládních nařízení zavřít pro veřejnost, ale příroda naštěstí zůstala přístupná.
A tak jsme vyrazili na turistické cesty a místa
i my. Nejen, že jsme se procházeli, ale i přemýšleli, jak vám je alespoň trošku zpříjemnit.
Nakonec jsme zneužili nádhernou přírodu
kolem Bechyně a poslali vás na Adventní
procházku za zlatou mašlí. Jsme moc rádi,
že jste šli :-). A že jste se procházeli, jsme
poznali podle stromečku, na kterém přibývaly ozdoby a podle hvězd spadlých
z nebe, které jste zavěšovali nad Ježíška.
Moc vám děkujeme, že jste s námi zvonili pro
dobro všech lidí, zpívali koledy, hledali
zvířátka či si jen tak hodili šiškou.
Na konci roku jsme se také opětovně
zapojili do charitativní sbírky Krabice od bot.

Ve chvíli, kdy jsme se rozhodovali, že
vybereme dárky pro děti ze sociálně slabších rodin, se situace zhoršovala a obchody
a služby byly znovu uzavřeny. Uvažovali
jsme, zda vůbec budete mít sílu myslet na
potřebné a zda vůbec bude možné něco
malého do krabic koupit. Ale vy jste nás
dostali. Dárky jste přinášeli a přinášeli,
a nakonec jich bylo neuvěřitelných 168.
A tak jsme díky vám obdarovali Cheiron T
v Táboře, I MY v Soběslavi, děti z Bechyně
a Domov sv. Anežky pro matku a dítě ve
Veselíčku. Jste úžasní a i nám jste zvedli
náladu.
Léto bylo hektické, ale vlastně se ve
zpětném pohledu stalo nejnormálnější částí
roku. Byli jsme tu pro vás a vy pro nás :-).
I přes rozkopanou Libušinu třídu jste se
k nám dostali a využívali našich služeb.
Stezka údolím Lužnice Toulavou, první
česká pěší trasa v seznamu Leading Quality
Trails Best of Europe sice nebyla slavnostně
otevřena, ale vám přesto začala sloužit
a mnoho z vás se na ní vydalo, ať už na část,
nebo si ji prošli celou. A protože část trasy je
i Svatojakubskou cestou, zavítalo k nám
tento rok i více poutníků, kteří nemohli
uskutečnit cestu v cizině. My jsme jim rádi do
kredenciálu otiskli poutní razítko s mušlí
a poutním klášterem.
Letošní návštěvnost ovlivněná vládními
omezeními nakonec přinesla přes deset tisíc
Městský zpravodaj Bechyně /ÚNOR 2021

návštěvníků, cizinci se skoro vytratili. Oproti
loňskému roku to bylo o cca tři tisíce klientů
méně, většina z nich přišla ve dvou letních
měsících. Elektrokola z naší půjčovny
najezdila nespočet kilometrů a značené
trasy zažily nápor turistů.
Kvůli koronaviru jsme museli v roce 2020
na mnoho věcí změnit náhled a začít se
chovat a uvažovat jinak. My jsme ale stále
optimisté a doufáme, že se v brzké době
budeme moci vrátit k „normálnímu“ životu,
i když do nového roku jsme vlítli opět zavření
pro veřejnost. Moc se na vás těšíme.
joma

7
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KNIHOVNA
V LEDNU

Pořád opuštěná. Trvá nouzový stav,
kterému se snažíme už téměř rok přizpůsobit. Nelíbí se ani čtenářům ani knihovníkům.
Knihovnice nezahálely a chystají se na lepší
časy.
Před koncem roku jsme stihly objednat
a zpracovat poměrně dost novinek. S příchodem nového roku budeme pokračovat.
Pozorní čtenáři už vědí, že si je mohou
objednat telefonicky nebo mailem.
Momentálně nedostupné tituly si můžete
rezervovat v elektronickém katalogu na
stránkách www. kulturnidum.cz.
Z důvodu protiepidemických opatření
vlády byla knihovna během prvního měsíce
pro veřejnost uzavřená. Pokud jste si však
domluvili přesný čas předání předem objednaných knih, mohli jste si je vyzvednout přes
výdejní místo mezi dveřmi knihovny.
Upozorňujeme, že i letos nejdříve musíte
zaplatit registrační poplatek, vyplnit přihlášku za sebe nebo za své dítě a pak teprve
půjčovat. Totéž platí u donáškové služby,
kterou nabízíme imobilním čtenářům.
Během nuceného zavření byly výpůjčky
automaticky prodlužovány, v současné době
do 8. února.

KULTURNÍ
KALENDÁR
Na základě vládního nařízení je uzavřeno do odvolání Městské
muzeum, Kulturní dům, Kino, RC Hrošík, Městské informační centrum.
Městská knihovna – výdej předem objednaných knih mezi dveřmi
knihovny v prázdninovém režimu do 16 hodin. Knihy objednávejte po
e-mailu knihovna@kulturnidum.cz nebo telefonicky 778 545 508.
Kulturní středisko města Bechyně děkuje panu starostovi Pavlu Houdkovi,
panu faráři Hajdovi, panu Josefu Veselému, Martinovi Přibylovi, Elišce,
firmám ELEXPRES a CSERVIS za virtuální rozsvěcení vánočního stromu.
Velký dík patří také žákům a pedagogům ZUŠ Václava Pichla Bechyně za
kouzelnou předvánoční akci v klášterní zahradě, kolegyním a kolegům za
netradiční zpracování betlémského příběhu arealizaci procházkové stezky
Za zlatou stuhou.
Poděkování patří také vám divákům, neboť i přes těžkosti se akce
zdařily.
Mgr. Štěpán Ondřich,
ředitel Kulturního střediska města Bechyně

ST 24. 2.

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 z 16. 12. 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.

BECHYŇSKÉ PERLENÍ
XXVI. ročník – ZRUŠENO
Z důvodu protiepidemiologických opatření jsme nuceni zrušit tradiční přehlídku
amatérských divadelních souborů. O to více se budeme těšit na příští ročník.

Na konci ledna vyplňujeme každoročně
statistická hlášení, takže uvedu pár čísel
netradičního roku 2020. Registrovalo se
celkem 352 čtenářů, z toho 86 dětí. Vypůjčili
si 12522 dokumentů, z toho 1813 časopisů
a 106 her. Nakoupilo se 291 novinek,
vyřadily jsme 183 poškozených knih, takže
celkový fond činí 17 350 knih a 28 her.
Věřím, že ten letošní rok přinese víc
pozitivních událostí než těch negativních.
Lednová nadílka sněhu potěšila milovníky
zimy a hlavně děti, které si užily bobování,
sáňkování, bruslení nebo lyžování. Za sebe
doufám, že ta pravá bílá zima ještě nekončí
a všem přeji, aby při toulkách zasněženou
krajinou načerpali tolik potřebnou životní
energii, která pomůže překonat i tu nepřátelskou pandemii!
EH
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DĚTSKÉ MAŠKARNÍ – ON-LINE
Klasické dětské maškarní odpoledne se bohužel v letošním roce konat nemůže.
Nám by ovšem bylo líto, že neuvidíme výsledky vaší kreativity, proto vám nabízíme
alespoň on-line náhradu. Prosíme všechny zájemce, aby do konce února poslali
fotografie svých dětí v masce na e-mail program@kulturnidum.cz.
Začátkem března všechny zaslané fotografie zveřejníme na facebookové stránce
Kulturního střediska a společnými silami vyhodnotíme vítěze.
JE MOŽNÉ, ŽE Z DŮVODU PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH

KINO
BECHYNE
www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně

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

Sledujte, prosím, náš web a FB profil
pro případné aktuální informace a změny v programu
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Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 776 381 203, 606 911 007, e-mail: program@kulturnidum.cz

www.kulturnidum.cz

Lázně
www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

Únorová odpoledne
a večery v 2. patře LD Olga
a vycházky

Jana Míčková: KRAJÍC JIHOČESKÉ KRAJINY

tento program je zdarma:
1. 2.
1. 2.
1. 2.
2. 2.
2. 2.
3. 2.
3. 2.
4. 2.
4. 2.
5. 2.
5. 2.
8. 2.
8. 2.
8. 2.
9. 2.
9. 2.
10. 2.
10. 2.
11. 2.
11. 2.
12. 2.
12. 2.
15. 2.
15. 2.
16. 2.
16. 2.
17. 2.
17. 2.
18. 2.
19. 2.
22. 2.
22. 2.
23. 2.
23. 2.
24. 2.
24. 2.
25. 2.
25. 2.
26. 2.
26. 2.

Setkání s písničkou
10.00
Léčivé koření v naší stravě
14.30
Jóga prstů
19.00
Stavba mostu v Bechyni
+ film
10.00
Vycházka
„Naše lázeňské domy“
14.30
Cyklotoulky, lázně,
město Bechyně a okolí
10.00
Prájájáma, vědomý dech
14.30
Hudební dopoledne,
dechovka
10.00
Vycházka „Poznejte s námi
město Bechyni“
14.30
Lázně Bechyně v obraze
+ film
15.00
Virtuální cestování
„Hrady a zámky Čech“
14.30
Hudební dopoledne,
60.–70. léta
10.00
Umění bytí
15.00
Filmový večer
19.00
Staré filmy o Bechyni
10.00
Vítání lázeň. hostů
+ historie lázeňství
14.30
Folklorika, zvyky rybníkářů
10.00
Tajemství dávných léčitelů
14.30
Lázeňský speciál
10.00
Léčíme přírodou
„Rašelina a Karitol“ + film
15.00
Hudební dopoledne, heligonky 10.00
Péče o dolní končetiny
14.30
Pránájáma
15.00
Akupresura s Indem
PhDr. Sandhu CSc.
19.00
Rok na Blatech + film
10.00
Písničky na Vaše přání
14.30
Folklorika, jižní Čechy
10.00
Životní energie dechu
14.30
Vycházka „Bechyňská duha“ 15.00
Zdravotnická přednáška
„Škola zad“
14.30
Přírodní léčba, ajurvéda
14.30
Kouzelná Indie, vyprávění
cestovatelky + film
19.00
Ema Destinnová a jižní Čechy 10.00
Vítání lázeňských hostů
+ historie lázní
14.30
Lázně Bechyně v obraze
10.00
Písničky na Vaše přání
14.30
Komárovské blato
a těžba rašeliny pro lázně
14.00
Karitol a rašelina,
léčíme přírodou
15.00
Cyklotoulky, lázně,
město Bechyně a okolí
10.00
Dietní zásady při osteoporoze 14.30

Malířka Jana Míčková
(1940–2020) se vrací do Galerie
Záliv, ale tentokrát s neznámou částí
své tvorby. Na jaře loňského roku,
kdy už pobývala kvůli nemoci v sanatoriu, bolestně zatesknila po
jižních Čechách. Desítky let tu
prodlévala v letním čase na chalupě
v Lázu u Strakonic a básnivými,
vodovými barvami opěvovala kraj
úrodných rybníků, borůvkových lesů
a větrem provoněných luk. Jako
čerstvá absolventka pražské AVU
s obdivem přiznávala nestárnoucí
krásu „jižnímu cípu“ naší země. Dnes
ty čarovné akvarely dosáhly věku
šedesáti let, a přesto z nich dýchá
nepřetržitý život. Jsou půvabné, lehce melodické, rozezpívané v proměnlivém rytmu počasí. Malířka snila
o jejich výstavě v lázeňské galerii
a přála si, aby ožily mezi lázeňskými
hosty a potěšily bechyňské milovníky
umění. Stane se. Až se vyvzteká
covidové nebezpečí, zaplaví galerii
desítky jejích obrázků, dosud ještě
klimbajících v deskách na polici ve
ztichlém ateliéru. Poté se v Obrazárně Špejchar Želeč otevře velká
retrospektiva jejího díla: obrazy, tapisérie, knižní ilustrace, koláže, skleněné objekty, vše pod
názvem JIŽNÍ CÍP. Obě výstavy, které už připravují Osvětáři jihu, doprovodí i obsáhlá
publikace. Je třeba však připomenout, že fronta děl dalších autorů, vyčkávajících před Galerií
Záliv na laskavé přijetí, už se táhne od budovy Olga celým lázeňským parkem.
Zdeněk Smolík a Pavel Šmidrkal

Těšíme se na Vás
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ZE ŠKOL

ARMÁDA INFORMUJE

ZPRÁVIČKY
Z JAHŮDKY

KVV Ústí nad Labem

KVV Liberec

KVV Hradec Králové

Liberec

Naše mateřská
škola si prošla nákazou
COVID–19. V září a v říjnu se
v karanténě ocitly děti, učitelky
i provozní zaměstnanci. Vzhledem k této
situaci byly zrušeny téměř všechny plánované akce. V říjnu však proběhla výstava
„Podzimníčků“, na níž se aktivně podíleli
rodiče s dětmi. V listopadu proběhl screening očních vad – Prima Vizus a předvánoční fotografování. Paní učitelky se přestrojily
za čerty a provozní zaměstnanci za Mikuláše
a anděla. Navštívily tak všechny třídy a vnesly do mateřské školy kouzlo přicházejících
Vánoc. V areálu MŠ bylo možné si s příběhem projít cestu do Betléma.
Pro předškolní děti se od 28. ledna
spouští projekt Děti do bruslí na ZS
v Soběslavi.
Více na www.msjahudka.cz

KVV Karlovy Vary

Ústí n. L.
Hradec
Králové

Karlovy ary
V

KVV Pardubice

Pardubice

Plzeň

Praha
Ostrava

KVV Praha
(pro Středočeský kraj)

Olomouc
Jihlava
KVV Ostrava

Tábor

Zlín

Brno
České
Budějovice

KVV hlavní město Praha
(pro hlavní město)
KVV Olomouc

KVV Plzeň

KVV Brno
Velitelství teritoria

KVV České Budějovice
KVV Zlín
KVV Jihlava

Angelika Linhartová

ZUŠ
VÁCLAVA
PICHLA
V BECHYNI

Děkujeme všem, kdo svými výtvory,
úsměvy a dobrou náladou přispěli k předvánoční proměně klášterní zahrady
v Kouzelnou. Ať vám kreativita, úsměvy
a dobrá nálada vydrží po celý rok 2021!
Pokusíme se k tomu přispět.
Pedagogové ze ZUŠ Bechyně

Městský zpravodaj Bechyně /ÚNOR 2021
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VELITELSTVÍ
TERITORIA NOVĚ
NADŘÍZENO VŠEM
KVV

V souladu s plánovanými změnami v rezortu Ministerstva obrany dnem 1. ledna
2021 přešlo všech čtrnáct Krajských vojenských velitelství (KVV) do podřízenosti
Velitelství teritoria, které sídlí v Táboře.
Velitelství teritoria je taktickým organizačním útvarem v přímé podřízenosti
náčelníka Generálního štábu AČR, který
vznikl v polovině roku 2019. Základ velitelství tvořilo čtyřicet osob, podílejících se na
plnění úkolů především v operační, výcvikové a logistické oblasti. „Na zřeteli při
tvorbě velitelství jsme měli hlavně funkčnost.
Získat vliv na plánování, koordinaci, provedení a zabezpečení výcviku jednotek
aktivní zálohy krajských vojenských velitelství (AZ KVV). Museli jsme zdokonalit
sami sebe v potřebných dovednostech pro
vedení chodu velitelství a řízení výcviku
těchto jednotek. Staráme se o materiální
vybavení jednotek AZ KVV. Doposud byla
naše parketa ta výcviková,“ vysvětlil velitel
plukovník gšt. Antonín Genser.
Velitelství teritoria odpovídá za zabezpečení realizace úkolů plánování, velení,
řízení a přípravy příslušníků velitelství
a KVV, dále za zabezpečení působností
VeTer a KVV vůči subjektům státní správy
a samosprávy mimo zajištění činností spojených s výkonem státní správy. Velitelství
nyní začne řídit spolupráci s územními
orgány státní správy a samosprávy při
zabezpečování obrany a řešit společně
s nimi otázky krizového řízení. V souvislosti
s přebíráním KVV se počty velitelství navýší
na téměř sedmdesát osob.
Krajská vojenská velitelství jsou vojenským správním úřadem vykonávajícím ve
svém územním obvodu státní správu a současně plní úkoly obrany státu podle zvláštních právních předpisů, zejména branného

zákona, plánují a provádí mobilizaci a administrativně zabezpečují procesy přijetí
uchazečů do služebního poměru vojáka
z povolání. V bezpečnostní radě kraje nebo
krizovém štábu kraje zabezpečují úkoly
plánování a nasazování sil a prostředků
Armády České republiky v součinnosti se
složkami Integrovaného záchranného
systému nebo k plnění úkolů Policie České
republiky.
Text: podplukovnice Miroslava Štenclová,
Velitelství teritoria
Foto: Mgr. Zuzana Brožová, KVV hl. m.
Praha, prap. Miroslav Lyga, KVV České
Budějovice
Mapa: Milan Syrový, VHÚ Praha
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PAVEL TOMAN –
AKÉLA

Ve věku 66 let naše skautské řady dne
30. 12. 2020 po krátké těžké nemoci
předčasně opustil náš bratr a přítel Pavel
Toman – Akéla. Jeho odchod byl náhlý
a nečekaný a hluboce nás zasáhl. Ještě
jsme toho chtěli tolik stihnout… Je nám
obrovsky smutno.
Ve skautském středisku v Bechyni bratr
Pavel od roku 1990 působil po dobu
dlouhých 15 let jako vedoucí mladších
chlapců – vlčat.
Se skautingem se seznámil na konci
60. let 20. století, kdy uvolnění společenských poměrů v tehdejším Československu
umožnilo obnovení skautského hnutí a dalších společenských aktivit. Skauting se
Pavlovi zaryl hluboko do srdce a po skautské
stezce pak kráčel po celý svůj život. Svůj
skautský slib – zásadní akt v životě každého
skauta – složil v roce 1969. Zažil intenzivní
skautské období pod vůdcovstvím legendárního Majky Čecha a v této éře navázal
několikerá celoživotní přátelství. Přitažení
společenských poměrů a nástup normalizace vyústily v roce 1970 v zákaz skautského
hnutí.
Skautské ideje a hodnoty však naštěstí
žádný nesvobodný režim nemůže u jejich
vyznavačů vymazat. Nejinak tomu bylo také
u Pavla. I během období zákazu si udržoval
skautské cítění a věřil, že jednou bude
možné opět legálně a svobodně skautovat.
Jeho naděje se naplnily s příchodem
zásadních společenských změn v roce
1989, kdy se aktivně zapojil do obnovy
skautingu v Bechyni. Začal se intenzivně
podílet na výchově skautské mládeže, svoje
místo si našel u nejmladších svěřenců
chlapeckého oddílu – u vlčat (6–11 let). Jako
mu přirostla k srdci role Akély – vůdce
smečky vlčat – tak jeho osobnost v průběhu
15 let postupně přirostla k srdcím několika
desítek kluků, kteří v letech 1990–2005 jeho
vlčáckou smečkou prošli. Mnohým z nich byl
– bez nadsázky – jejich druhým, skautským

tátou. V uvedeném období byl zosobněním
bechyňského skautingu, stejně jako jím byl
Majka Čech v letech 1968–70.
Pavlova výchovná činnost během skautského roku (září–červen) měla každoročně
vyvrcholení na letních táborech celého
střediska, obvykle konaných na základně
Yukon u říčky Smutné pod Haškovcovou
Lhotou nebo u Vyhnanického rybníka. Ve
spolupráci se svým celoživotním přítelem,
bratrem Josefem Šteflem, vždy pro svá
vlčata na tábor připravil tématicky zaměřenou a dobrodružnou hru. Po celou dobu
svého působení se svými vlčaty vytrvale šířil
dobré jméno bechyňského skautingu. Jeho

prezentace vlčáckou smečkou v čele s ním
byla vždy vzorná a důstojná, pro což hovoří
nejen výsledky dosažené v okresních
a krajských kolech skautského Svojsíkova
závodu s postupem do celorepublikového
klání. Za vše hovořící vizitkou bratra Pavla je
ovšem fakt, že mnoha dětem dopřál
smysluplnou a lidsky obohacující náplň pro
část jejich dětství. Bez nároku na jakoukoli
materiální odměnu – tou mu byli jeho šťastní
a spokojení svěřenci. Prostřednictvím
skautských idejí spontánně a přirozeně
ovlivňoval jejich vnitřní hodnotový řád, který
jim v jejich dalším životě mohl být nepřehlédnutelným majákem. Pěstoval v nich smysl
pro odpovědnost, povinnost, pravdivost
k sobě i druhým a lásku k přírodě.
Později vůdcovství svěřil do rukou svých
nástupců a plně se věnoval činnosti v klubu
bechyňských oldskautů. Ochotně pomáhal
při každoročním stavění a bourání tábora na
základně Yukon a podílel se na její průběžné
údržbě a celkovém zvelebování.
V roce 2020 se za bechyňské skautské
středisko významně podílel na přípravách
výstavy ke 100. výročí skautingu v Bechyni
pořádané Městským muzeem v Bechyni.
Skauting mu byl celoživotním osudem,
posláním a velkou láskou. Budeme na něj
vždy vzpomínat jako na dobrého a laskavého člověka a výborného kamaráda. Za vše
mu ze srdce děkujeme a jsme si vědomi
odkazu, který po sobě zanechal.
Děkujeme všem za případnou tichou
vzpomínku na našeho bratra Pavla.
Čest jeho památce.
Za skautské středisko Bechyně
P. Pazourek
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Antonín
SUCHAN
*10. 5. 1940
† 6. 12. 2020
Když se v roce 2006 objevil mezi dveřmi, nemusel se mi
představovat. Věděla jsem hned, s kým mám tu čest, ačkoliv jsme se
předtím nikdy neviděli. Tento bechyňský rodák byl totiž pojem ve
městě, kde jsem se narodila a kde od 60. let působil. Šumperská
umělecká scéna jej znala jako špičkového fotografa, v tomto oboru
získal v roce 1976 cenu autora roku. Do Bechyně ale za mnou tehdy
přišel, aby v Galerii U Hrocha vystavil výsledky své sochařské
tvorby, kterou prezentoval doma i v zahraničí na desítkách výstav.
A do svého rodného města se další výstavou v městském muzeu
znova vrátil v roce 2018.
V Bechyni zanechal nesmazatelnou stopu. V prostorách radnice
můžete vidět jeho skulpturu Lužnice. (foto nahoře)
Asambláž Pocta Johannesu Gutenbergovi (1444) Antonín
Suchan věnoval Kulturnímu středisku města Bechyně, aby
symbolicky těšila čtenáře a návštěvníky městské knihovny.
Na konci loňského roku však osiřela dláta a utichl jeho
charakteristický drsný hlas, tak kontrastující s oblostí a poetikou jeho
soch. Přesto k nám bude promlouvat prostřednictvím svého díla už
napořád.
Marie Jahnová
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DRAČKY

Pro mladé neznámý pojem, pro nás, co je
ještě zažili, pěkné vzpomínky. Dračky – to je
draní husího peří po večerech v chalupách
u známých či sousedů. Měl jsem to štěstí, že
naše příbuzná Pepička se svým manželem
Janem nikdy nevstoupili do JZD a až do
svého vysokého věku hospodařili na svém.
Peřina plná prachového peří byla odedávna součástí svatební výbavy a každé
děvče bylo rádo, pokud se mohlo pochlubit
rodině ženicha peřinami. Peří bylo ale
vzácným artiklem. Vždyť peřiny a polštáře
byly prvními, co se vynášelo ze stavení,
které požíral oheň. Nadrat peří do takové
peřiny však nebylo jednoduchou a rychlou
záležitostí. Nejprve se taková husa musela
oškubat a škubat se započalo tehdy, když
peří bylo „zralé“. A jak se poznalo? To musely
husy začít samy peří trousit a po zkušebním
vytržení nesměly být krvavé konce brků. Pak
se husy prohnaly vodou, aby se očistily a teprve poté se začalo se škubáním. Některé
husy se škubaly i čtyřikrát, naposledy před
tím, než šly na pekáč. Nejkvalitnější peří bylo
peří prachové, které má husa na svém
hrudníku. Je lehké a jemné.
Drát se u Pepičky začínalo až po Novém
roce, ctila se nepsaná církevní tradice, protože o dračkách se někdy mezi sousedkami
nemravně povídalo a bylo veselo, což se
nehodilo k adventnímu období. Vše začínalo
ustavením stolů doprostřed místnosti, přinesl se i starý stůl ze stodoly, oba se potáhly
čistými ubrusy a přitom se dbalo na to, aby
zde nebyl žádný drobek – ten by se mohl přimíchat do peří a to by přivábilo moly. Okolo
stolu se snesly všechny židle ze stavení,
protože v místnosti u stolů sedělo až osm
žen. Ty si uvázaly šátky na hlavu, aby jim do
vlasů nesedalo prachové peří. Selka
přinesla oškubané peří v plátěném pytli,
které se několik dnů předem dalo naschnout
ke kamnům a opatrně je vysypala na stůl.
Peří tvoří osten, z něhož vyrůstá prapor a tento se z ostenek jemně strhává, což je vlastně
draní peří. Zbytku brka po draní se říkalo
pápěrek. Sedrané peří se dávalo doprostřed
stolu pod lavor, či velké dýhové síto.
Podle pranostik se zbylé pápěrky nesměly házet do kamen, protože by byly husy
hubené. Nesměly se ani házet za vrata,
protože by se husy nedržely doma. Pápěrky
se dávaly na jednu hromadu, to aby se prý
housata držela v houfu. Ženu, která by překročila pápěrky by začaly bolet zuby a hlava.
O pápěrky se postarali chudší lidé, kteří si
jimi plnili polštáře pro sebe. Přišel-li někdo do
stavení, kde se dralo peří, měl několik peříček sedrat, aby měl štěstí při chovu hus.
Stejně tak měl učinit v zájmu rodinného chovu každý mužský ve stavení, kde dračky
probíhaly.
Nás malé brzy vyhnali ze sednice – to
proto, že jsme nevydrželi sedět a při běhání
po místnosti jsme vířili peří. Ale dalším,
neméně závažným důvodem bylo to, že
ženské u stolu probraly celou vesnici, živé,
mrtvé, svatby, rozvody… vše to, co nebylo
určeno pro naše uši. My jsme šli do stodoly,
kde „strýček“ Jan řezal a sekal dřevo. Za
zimu musel nadělat dřeva na celý příští rok,
protože při práci na polích již neměl na dřevo
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čas. Tehdy se v celém statku topilo jen dřevem. Dostal jsem malou sekerku a pomáhal
mu se štípáním. Po čase mě provedl po
svém „království“, ve stájích jsem obdivoval
jeho koně a několik desítek krav. Ke zvířatům měl zvláštní otcovský vztah, nazýval je
jmény a zdálo se, že jeho slovům do
písmene rozumí.
Pomohl jsem mu je nakrmit a díval se, jak
kravky dojí – už tehdy v šedesátých letech
měl jako první zemědělec zavedeno strojní
dojení. Až ke stájím jsme slyšeli, že ženským
asi došly „drby“ a počaly zpívat. Zpívaly
táhlé, ale melodické písničky, kterým jsme
rádi naslouchali při čaji z druhého pokoje.
Ženské zatím dodraly všechno vysypané
peří, co leželo na stole – dodržovaly tu tradici, že vysypané peří se musí do posledního
brčka dodrat, jinak by se nemusela povést
housata jak u selky, tak i u těch, co tu společně draly. Staré pranostiky k tomu přidávají –
je-li v domě svobodné děvče, jistě by se brzy
po svatbě vrátilo od muže domů k matce.
Končilo se večer tím, že se ubrusy vyklepaly, starý stůl se odnesl na zápraží, protože
se bude zítra opět potřebovat, a selka přinesla na stůl do kuchyně čistý ubrus a na něj
položila talíř s buchtami a bábovkou, uvařila
všem opravdové kafe. To jsme se k nim jako
děti připojily, dostaly jsme opět čaj a samozřejmě i bábovku. Jako výslužku jsme si
každý den odvážely vajíčka či mléko.
S posledním draním se z odložených větších brků vyráběly mašlovačky, někde zvané
peroutky. Jsou vyrobeny ze silnějších husích
brků, kdy se otrhaly dvě třetiny spodního
peří, brka se složila k sobě a pevně se svázala provázkem.
Poslednímu dni draní se říkalo doderky.
U Pepičky se doderky lišily od konce běžného dne jen tím, že se před bábovkou podávalo uzené maso, chleba a nakládané okurky.
Za minulých dob, kdy se dodralo poslední
pírko, hospodyně pohostila přítomné rozličným pečivem podle kuchařského umění
hospodyně nebo domácí dcerky. Té dračce,
které na úplném konci zbylo v ruce poslední
peříčko, celá vesnice říkala pápernice – toto
označení jí zůstalo až do dalšího draní, tedy
po celý rok. O doderkách se i tančilo při
tahací harmonice, gramofonu, nechyběla
nějaká ta sladká kořalička.
A kolik že je zapotřebí na pořádnou
duchnu peří? Čtyři až pět kilogramů! Z deseti
domácích, pěkně vykrmených husí se
dostane 2 až 2,5 kg čistého, sedraného peří.
A dvacet žen, jež derou nepřetržitě tři hodiny,
uloží pod lavor uprostřed stolu 0,5 kg peří!
Proto je ta nevěstina výbava tak cenná…
Josef Štefl
PS: Ještě jedna vzpomínka na strýčka
Jana: Nepamatuji si, že by vlastnil automobil, ale měl motocykl, stále naleštěný tak,
jako by ho přivezl z továrny. Jezdil k nám v neděli dopoledne a společně s babičkou a dědou chodili na mši do děkanského kostela.
Motorka stála u nás na dvorku a jako malý
kluk jsem ji obdivoval. Když vyšlo nařízení,
že řidič musí mít při jízdě ochrannou helmu,
strýček si vzal svoji starou černou hasičskou
helmu a upiloval z ní jen mosaznou špičku.
Na výtku otcova přítele, náčelníka dopravního inspektorátu v Táboře pana M. mu Jan
odpověděl – je to ochranná přilba? Je! Je
psáno, že hasičská je ochranná…

NOVÝ
START
POMOC
NEZAMĚSTNANÝM
OSOBÁM
K BEZPROBLÉMOVÉMU
NÁVRATU
NA PRACOVNÍ TRH
Vážení občané, V. běh
vzdělávacího programu
zahajujeme dne 23. 2. 2021.
Pokud máte o účast v projektu
zájem neváhejte nás
kontaktovat již nyní.
Tel.: 723 449 409, 723 407 029,
počet míst je omezen.
NOVÝ START
1) Bezplatný projekt pro ženy na
MD/RD, nezaměstnané osoby, osoby
v evidenci ÚP nebo osoby, které nejsou
ve svém dosavadním zaměstnání spokojené.
2) Motivačně vzdělávací program
s psychologickou diagnostikou.
3) Možnost bezplatně získat REKVALIFIKACI, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ.
4) Proplacení jízdného, bezplatné
hlídání dětí.
Služby našeho poradenství jsou vám
stále zcela BEZPLATNĚ.
Neostýchejte se jich využít.

Pracovní poradenství
Nový start probíhá
každé pondělí a středu
od 8 do16 hod.
Psychologické poradenství
s PhDr. Jaromírem Matouškem
v pátek
12. 2. 2021
Právní poradenství
s Mgr. Janem Röhrichem
ve středu 17. 2. 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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NEJEN O BĚHÁNÍ

Běhám – tedy jsem. I v zimě
Mrzne, že by běžce nevyhnal
Konečně je tu zima. Pravá, bílá,
zimomřivá a klouzavá. I když je doba
podivná, pohyb na čerstvém vzduchu nám
nikdo vzít nemůže. Ani mráz, ani covid. Ať už
chcete přijít na jiné myšlenky, kochat se
zimní krajinou, nadýchat se čistého vzduchu
bez roušky, zlepšit si kondici, zhubnout,
naběhat objemové kilometry nebo prostě se
hýbat jen tak pro radost, třeba se vám pár
praktických rad bude hodit.
Obecně neexistuje špatné počasí, je jen
špatně oblečený sportovec. Problémem ale
může být nevhodně zvolené oblečení,
tempo, nebo jak dlouho půjdete či poběžíte.
Klíčem je vrstvení. Ideálně funkčního
oblečení. Bavlnu rychle propotíte, a protože
neodvádí pot, budete dřív nebo později
zpocení, mokří a snadněji prochladnete.
Obecně si berte o jednu vrstvu méně, než
kdybyste šli na nedělní procházku. Fouká-li

vítr, odečtěte 10℃ a jako svrchní vrstvu si
vezměte větrovku či neprofuk (šusťákovou
bundu). Pokud sněží či prší, měla by být
horní vrstva nepromokavá. Z počátku vůbec
nevadí, když vám bude trochu chladněji
(pokud se třesete zimou, tak to už je moc).
Tělo se po prvních 10–15 minutách aktivity
rozehřeje na provozní teplotu a bude vám
fajn. Začnete spotřebovávat zásoby energie
nejen na pohyb, ale i na výrobu tepla.
Chraňte si tedy v zimě místa, kde vám teplo
uniká zbytečně z těla nejvíce – hlava, ruce,
zátylek. Na zimu, do čerstvého sněhu či
mokra nepotřebujete žádné speciální boty.
Pokud se nechystáte na nic extrémního,
nebudete nikde postávat a do hodinky –
dvou jste zpět doma v teple, tělo to zvládne.
Na náledí, umrzlý sníh či sněhový terén
existují boty s hřeby. Na občasný ledový běh
mohou stačit i nesmeky, které si na ledu
nazujete na boty a na silnici strčíte do kapsy.
Každý jsme jiný, s jinou motivací, rozdílnou kondicí, odlišnými dispozicemi a každému také vyhovuje něco jiného. Zkoušejte
a poslouchejte své tělo – to je váš nejlepší
parťák.
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pro
nemodaných
vitos
tí

PÉŘOVÉ
VÝROBKY
UHŮ ČIŠTĚNÍ
40 DR OVIN
PEŘÍ
SYPK

www.peroveprodukty.cz

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

Můj tip: Běžecká vestička – zepředu chránící neprofuk, vzadu prodyšná s kapsičkou.
Využívám od podzimu do jara jako svrchní
vrstvu či pod větrovku.
Alice,
Běžecký klub Bechyně,
BKBechyne@gmail.com,
FB/BKBechyně

BECHYNĚ – Pracovní oděvy
u autobus. nádr., tel: 602 659 011
TÁBOR – A. Berka
Třebízského 839, tel:777 27 38 34

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

NEJLEVNĚJŠÍ
PALIVOVÉ DŘÍVÍ
druh dřeva

neš pané (2m) š pané (33cm)

borovice, smrk

2021

PRODEJ KUŘIC

400 Kč/prm

650 Kč/sprm

bříza

800 Kč/prm

950 Kč/sprm

dub

850 Kč/prm

1000 Kč/sprm

osika

500 Kč/prm

NÁKUP A PRODEJ
LESNÍCH POZEMKŮ
Chcete znát cenu Vašeho lesa?
Tržní ocenění zdarma.

FIRMA NOVÁK RADOMYŠL

BECHYNĚ – 10.00 hod.
NÁMĚSTÍ U INFO CENTRA
DNE : 26. 2. / 26. 3. / 23. 4. / 21. 5. / 18. 6. /
16. 7. / 13. 8. / 10. 9. / 8. 10. / 5. 11.
červené, černé, kropenaté, modré, žíhané, bílé, kohouti
stáří 20 týdnů
cena 195 Kč/ks
tel. 602115750
Městský zpravodaj Bechyně /ÚNOR 2021

www.drubez-novak.cz

www.persaltus.cz
+420 605 512 451

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
15

ŠKODA SCALA
již od 456 900 Kč

se zvýhodněním až

50 000 Kč

ilustrativní fotograﬁe

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA SCALA: 4,7–5,1 l/100 km, 106–116 g/km

Přivítejte zimu v novém voze ŠKODA
Vůz ŠKODA SCALA na vás čeká v akční nabídce s 0% úrokem,
povinným ručením jen za 125 Kč měsíčně a výkupním bonusem ve
výši 20 000 Kč za váš stávající vůz. V rámci paketu Mobilita PLUS navíc
získáte prodlouženou záruku až na 5 let. Více informací o nabídce
naleznete na webových stránkách našeho dealerství nebo naskoda-auto.cz.
S výběrem vozu vám rádi poradíme také telefonicky.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
Autoservis Novotný spol. s r. o.
Táborská 568
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: 385 732 616
www.autoservisnovotny.cz

Městský zpravodaj č. 2/2021, den vydání: 1. 2. 2021. 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/cm²) a příspěvky na tel: 778 545 507, e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Redakce a grafika Marie Jahnová.
Uzávěrka příštího čísla 17. února 2021. Tisk RAIN TISKÁRNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

