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ŽIVOTNÍ JUBILEA
BŘEZEN 2021
92 let Horáčková Marie
91 let Novák Josef
88 let Chmelař Josef
Micka Ladislav
87 let Herza František
85 let Mgr. Misařová Ida
84 let Borková Blažena
Dvořáková Růžena
Tvrdý Jaroslav
83 let Bartáková Jana
MVDr. Dynda Josef
82 let Dlouhá Marie
Karoch Jiří
81 let Jarošová Marie
78 let Kukrálová Anna
Sokolová Marie
77 let Košatová Jana
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Příspěvky do dubnového vydání
posílejte nejpozději 17. března na
propagace@kulturnidum.cz
Fotografie: Milan Hořejší
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vlády. Pečovatelky vždy používají ochranné
pomůcky včetně respirátorů a pečlivě
dodržují hygienu včetně dezinfekce pracoviště a služebního automobilu. Od poloviny
listopadu 2020 absolvují pečovatelky i sociální pracovnice pravidelně každých 5 dní
antigenní testy pro detekci viru COVID-19.
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PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA MĚSTA
BECHYNĚ
V ROCE 2020

Chtěla bych poděkovat všem klientům
pečovatelské služby a jejich rodinným
příslušníkům za spolupráci, za to, že sami
používají ochranné pomůcky během přítomnosti pečovatelek ve své domácnosti a že
nám hlásí případné nařízené karantény či
onemocnění, abychom mohli učinit potřebná
opatření a chránit tak sebe i další klienty.
Více informací získáte u sociální pracovnice města Bechyně na tel. 381 477 025
nebo na www.mestobechyne.cz
Bc. Kateřina Jančíková, DiS.,
sociální pracovnice

Terénní pečovatelská služba, jejímž
zřizovatelem je město Bechyně, je služba
poskytovaná na území města Bechyně
(včetně místních částí Hvožďany a Senožaty) lidem sociálně znevýhodněným
z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Pečovatelská služba města Bechyně zajišťuje
svým klientům pomoc při základních
úkonech péče o člověka a jeho domácnost
tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém
domácím prostředí.
V roce 2020 činily celkové náklady na
pečovatelskou službu 1.144.212 Kč. Na
financování nákladů se podílí město
Bechyně jako zřizovatel a malou částí také
klienti. Aby finanční zátěž města Bechyně
nebyla tak velká, snažíme se využívat všech
dostupných dotačních programů a získat
peníze na provoz i z jiných zdrojů. Pro rok
2020 Jihočeský kraj poskytl dotaci na
poskytování pečovatelské služby ve výši
805.000 Kč. Maximální výše úhrad od klientů
za poskytnuté úkony pečovatelské služby je
limitována právním předpisem. V roce 2020
tak samotní klienti za poskytování služby
zaplatili 72.914 Kč. Zbývající část nákladů,
tedy 266.298 Kč, uhradilo město Bechyně.
Pečovatelská služba města Bechyně
zaměstnává na plný úvazek dvě pečovatelky
a na část úvazku sociální pracovnici. Pokud
některá z pečovatelek není v práci z důvodu
řádné dovolené nebo nemoci apod., zastoupí ji brigádnice zaměstnaná na dohodu
o provedení práce.
V roce 2020 byla pečovatelská služba
poskytnuta celkem 59 uživatelům, z toho
bylo 40 žen a 19 mužů. Nejmladší klientce
bylo 55 let, nejstarší necelých 98 let, většinu
klientů tvořili osamělí senioři, jimž pečovatelská služba pomohla zachovat si soběstačnost a moci tak zůstat ve svém domácím
prostředí. Za celý rok 2020 bylo pečovatelkami do domovů jednotlivých klientů rozvezeno celkem 3.165 obědů. Při poskytování
této terénní služby najezdily pečovatelky
služebním vozidlem po Bechyni 6.057 km.
Kromě dovozu obědů byly nejčastěji poskytovaným úkonem běžné nákupy či pochůzky
a především pomoc při osobní hygieně.
Rok 2020 byl i z pohledu pečovatelské
služby ovlivněn několika nouzovými stavy,
během kterých muselo být poskytování
služby omezeno podle platných nařízení
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V DOMĚ
S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU SE UVOLNIL
BYT

V domě s pečovatelskou službou v Bechyni, Školní ulici čp. 1009, naproti bývalému zdravotnímu středisku, se uvolnil byt o velikosti 2+0. Byt je centrálně vytápěn. Tento
byt je určen pro manželskou, partnerskou
nebo příbuzenskou dvojici (např. sourozence), ze které je alespoň jeden osobou
zdravotně postiženou nebo osobou v důchodovém věku, a jehož zdravotní stav, sociální
situace, rodinné poměry, případně bytová
situace by mohly být důvodem k poskytnutí
sociální služby. Podmínky přidělování bytů
v domě s pečovatelskou službou má město
Bechyně podrobněji upraveny a lze je získat
v tištěné podobě na městském úřadě
v Bechyni u sociální pracovnice, případně
elektronicky na www.mestobechyne.cz
v sekci Zdravotnictví a sociální služby →
Dům s pečovatelskou službou → Podmínky
pro pronajímání bytů v DPS.
Město Bechyně v současné době neeviduje žádné partnerské ani jiné příbuzenské
dvojice, které by měly zájem v uvolněném
bytě bydlet. Proto si dovolujeme touto cestou
oslovit případné zájemce, kteří budou
splňovat podmínky pro ubytování v domě
s pečovatelskou službou, že mohou využít
možnosti prožít klidné dny v klidném
prostředí. V domě s pečovatelskou službou
provozuje ordinaci praktický lékař pro
dospělé. Obyvatelé, kteří nechtějí čerpat
pečovatelskou službu ve své domácnosti,
nebo na takovou službu nemají nárok, si
mohou v pracovních dnech sami chodit pro
obědy do výdejny jídel nacházející se
v přízemí domu.
V případě zájmu o bydlení v domě
s pečovatelskou službou může zájemce
kontaktovat sociální pracovnici Bc. Kateřinu
Jančíkovou, DiS., a to osobě nebo telefonicky na čísle 381 477 025. Se sociální
pracovnicí zájemce projedná, zda splňuje
radou města stanovené podmínky pro
pronajímání bytů v domě s pečovatelskou
službou a zda může o přidělení uvolněného
bytu žádat. Na tomto místě si ještě jednou
dovoluji zdůraznit, že uvolněný byt o velikosti
2+0 je určen pro dvě osoby, nikoliv pro
samostatně žijícího jednotlivce.
Vladislava Fišerová
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POPLATEK ZA
KOMUNÁLNÍ ODPAD
V ROCE 2021

Zastupitelstvo města Bechyně na svém
zasedání 14. prosince 2020 schválilo
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů (poplatek za komunální odpad).
Osoba s trvalým bydlištěm v Bechyni
uhradí poplatek 696 Kč. Osoba, která dovrší
v roce 2021 věk 70 let a osoba starší uhradí
poplatek 596 Kč. Dítě do věku jednoho roku
je od poplatku osvobozeno.
Fyzická osoba, která nemá v Bechyni
trvalé bydliště, ale má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k
pobytu žádná fyzická osoba, uhradí
poplatek 696 Kč za každou stavbu.
Poplatek je možné uhradit převodem na
účet č. 19-0701467359/0800 s příslušným
variabilním symbolem nebo v hotovosti
v pokladně MěÚ Bechyně. Detailní pokyny
k platbě poplatku za komunální odpad
budou každému poplatníkovi doručeny
poštou. Kvůli bezpečné identifikaci plateb při
bankovním převodu prosíme občany zejména o dodržení předepsaného variabilního
symbolu.
Splatnost poplatku je 30. 6. 2021.
Případné dotazy na e-mailu:
vankova@mestobechyne.cz,
posta@mestobechyne.cz
nebo na tel. č.: 381 477 035, 381 477 010.
Ing. Radka Bosáková, ved. fin. odboru
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KOSTEL SVATÉHO
MICHAELA

Zastupitelstvo města Bechyně na svém
zasedání 14. prosince 2020 schválilo přijetí
daru, kostela sv. Michaela v Michalské ulici,
který se tímto rozhodnutím dostal do majetku
města Bechyně. Darovala jej městu Římskokatolická farnost Bechyně se souhlasem
Biskupství českobudějovického a Kněžské
rady biskupství. Město tak získalo do svého
vlastnictví nádherný historický objekt, který
bude mít možnost využívat ke kulturním
a společenským účelům. Farnost i biskupství si vyhradilo věcné břemeno, spočívající
v právu užívání objektu kostela k pastoračním účelům a uskutečňování dalších činností souvisejících s aktivitami v rámci jejich
duchovního poslání. Kostel tak neztratí nic
ze svého původního poslání. Kostel je
nemovitou kulturní památkou a jako takový
je zapsán v rejstříku kulturních památek.
Nachází se zde cenné historické a umělecké
předměty, jako např. Kazatelna, obraz
Nejsvětější Trojice, dřevořezba Dvojice
andílků, kartuš s aliančním erbem, obraz
sv. Floriána, oltář sv. Ludmily a jiná podobná
skvostná díla. Nejvýznamnější součástí
kostela je hlavní oltář Archanděla Michaela,
který je dle Kodexu kanonického práva
vyhrazen pouze bohoslužbě a jakékoliv
světské použití je zcela vyloučeno. Město
musí při užívání kostela i jeho příslušenství
respektovat specifickou povahu tohoto daru
a nesmí poškodit dobré jméno dárce. Správu
kostela převezme Kulturní středisko města
Bechyně.
JUDr. Anna Hrušková,
vedoucí majetkového a právního odboru
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STAVEBNÍ ÚPRAVY
PRŮTAHU SENOŽATY
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REKONSTRUKCE
LIBUŠINY ULICE

V Senožatech u Bechyně byla zahájena
veřejná zakázka „Stavební úpravy průtahu
Senožaty“. Jedná se o společnou akci města
Bechyně a Správy a údržby silnic JčK. Město
Bechyně je investorem stavebních úprav
vodovodního a kanalizačního řadu, chodníků, vjezdů a provedení odvodnění. SÚS JčK
je investorem asfaltových povrchů silnice.
/Viz fotografie/ Předpokládaný termín
dokončení stavby je 31.05.2021. Z důvodu
realizace stavby je po celou dobu její
realizace nutné využívat objízdnou trasu.
Rozhodnutí o dopravním opatření,
včetně přílohy (situace se zakreslením
objízdných tras) je zveřejněno na
www.mestobechyne.cz.

CO NOVÉHO V BECHYNI

Práce na veřejné zakázce Rekonstrukce
Libušiny ulice byly z důvodu nepříznivého
počasí pozastaveny. V současné době je
dokončena podzemní část stavby (vodovod
a kanalizace) v rozsahu ulice Libušina.
Konečná povrchová úprava bude realizována v nejbližším možném termínu, který
bude určen v návaznosti na počasí. Poslední část stavby – stavební práce v místech
pěší zóny v rozsahu mezi Hotelem U Draka
a Hotelem Jupiter budou zahájeny dle
klimatických podmítek. Předpokládaný
termín dokončení celé stavby je 31.05.2021.
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REKONSTRUKCE
ŠKOLNÍCH HŘIŠŤ
DVOU ZÁKLADNÍCH
ŠKOL V BECHYNI

V měsíci dubnu bude zahájena rekonstrukce stávajících venkovních hřišť v areálu
škol ZŠ Školní a ZŠ Františka Křižíka v Bechyni. Stávající hřiště jsou velmi zanedbaná
a jejich současný stav nesplňuje požadavky
na kvalitní výuku tělesné výchovy ve
venkovním prostředí. Hřiště budou provedena s novým sportovním povrchem – umělý
trávník s křemičitým posypem. Smlouva
o dílo byla uzavřena s firmou SWIETELSKY
stavební, s.r.o., která podala nejvýhodnější
nabídku ve výši necelých 4 mil. Kč.
Předpokládaný termín dokončení stavby je
srpen 2021.
Kateřina Brožová, investiční odbor
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POBOČKA ČESKÉ
SPOŘITELNY
V BECHYNI ZAVÍRÁ,
BANKOMAT
V PROVOZU ZŮSTÁVÁ

Pobočka České spořitelny v Bechyni
skončí. Posledním dnem, kdy ji budou moci
klienti navštívit, je 25. březen 2021.
Důvodem uzavření je i skutečnost, že stále
více lidí v době koronavirové pandemie
začalo využívat internetové bankovnictví.
I přes uzavření pobočky zůstane v Bechyni zachován bankomat České spořitelny.
Městský zpravodaj Bechyně /BŘEZEN 2021

Nejbližší doporučená pobočka České
spořitelny se nachází v Týně nad Vltavou
(Tyršova 35) a Táboře (9. května 518/10).
Pobočku můžete mít v mobilu
Uzavření pobočky v Bechyni neznamená, že nezbytně musíte věnovat správě
vašich financí více času – do banky se totiž
již dostanete i přes mobilní telefon.
V mnohých případech můžete čas ušetřit
využitím internetového bankovnictví, jehož
obliba v době koronavirové krize rychle
roste. Klienti České spořitelny mají dostupné
moderní internetové a mobilní bankovnictví
George, které mohou využívat nepřetržitě,
bez jakýchkoliv dodatečných nákladů.

Nemusí se přitom ohlížet ani na otevírací
dobu pobočky, ani na případnou velikost
fronty čekajících zákazníků. K přístupu na
účet jim stačí pouze sednout k počítači,
anebo se do něj přihlásit kdykoliv prostřednictvím mobilního telefonu.
George může využívat každý majitel
běžného účtu v České spořitelně. Pakliže
toto moderní internetové bankovnictví ještě
nemá sjednané, stačí banku požádat o jeho
otevření, které je zcela bezplatné. K dispozici je jak internetové bankovnictví, tak i jeho
mobilní verze, kterou lze snadno
nainstalovat do vašeho mobilního telefonu.
Ing. Petr Chotívka
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KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ
AŽ NÁM ZVONY ODLETÍ A ZASE PŘILETÍ

První jarní měsíc je tady a my jsme si pro
vás připravili malou Velikonoční procházku,
která vás má trochu rozpohybovat po městě
a naladit na pomlázku.
Od 20. března do 5. dubna najdete ve
městě na 14 místech obrázky s texty
a písmenky, která vám složí tajenku. S ní se
můžete přijít pochlubit do Městského
informačního centra a také si zde nazdobit
vajíčko. Samozřejmě doufáme, že nám to
pravidla umožní. Kdyby ne, bude možné
alespoň vajíčko u nás vyzvednout a po
ozdobení pověsit na velikonoční břízku na
náměstí. Vezměte si s sebou i barevnou
mašli, chceme mít tu nejnastrojenější
pomlázku. Pro ty malé koledníky poschováváme zajíčky v klášterní zahradě a v tom
našem Zajíčkově si na ně můžete i trošičku
zahrát. Hop!
Velikonoční procházka je individuální
záležitostí, kdy se na ni vydáte a jakou část si
projdete, je jen na vás.
Sledujte stránky www.kulturnidum.cz
a FB Kulturního střediska, kde se vám
připomeneme s podrobnostmi.
joma

Najdi 10 rozílů ;)
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UKLIĎME ČESKO,
UKLIĎME BECHYNI

Vloni jsme tuto už tradiční akci kvůli pandemii zcela
vypustili, letos je oficiální termín stanovený na
27. března. Někteří ovšem nečekali a sami vyrazili do
našich lesů. Co se jimi nechat inspirovat? Důkaz pošlete
na propagace@kulturnidum.cz
Marie Jahnová

O pár dní a 20 °C později
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BŘEZEN 2021
www.kulturnidum.cz

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

KULTURNÍ
KALENDÁŘ
Na základě vládního nařízení je uzavřeno do odvolání Městské
muzeum, Kulturní dům, Kino, Galerie 2+1, RC Hrošík, Městské
informační centrum. Městská knihovna – výdej předem objednaných
knih přes výdejní okénko v prázdninovém režimu do 16 hodin. Knihy
objednávejte po e-mailu knihovna@kulturnidum.cz nebo telefonicky
778 545 508.
Aktuální informace najdete vždy na stránkách www.kulturnidum.cz
nebo Facebooku Kulturního střediska.
Mgr. Štěpán Ondřich,
ředitel Kulturního střediska města Bechyně

20. 3.–5. 4.

VELIKONOČNÍ PROCHÁZKA

Informační centrum navazuje na velmi úspěšnou Adventní procházku za
zlatou mašlí další akcí, tentokrát ve velikonočním duchu. Podrobnosti
naleznete v článku na předchozí stránce.

13.–15. 5.

BECHYŇSKÉ JARO (přeloženo)

Krajská jihočeská přehlídka dětských divadelních, loutkářských
a recitačních kolektivů, ze které postupují nejlepší dětské kolektivy na
Dětskou scénu, bylo přeloženo z důvodu pandemie. Pokud to dovolí situace,
nový termín je 13.–15. května

ÚT 8. 6.

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.

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ – ON-LINE
Klasické dětské maškarní odpoledne bohužel v letošním roce neproběhlo,
ale máme radost, že vám můžeme představit úplně první fotografii opravdu
povedené masky, která nám dorazila do uzávěrky březnového čísla. Šnek
má u nás malé překvapení, které předáme při nejbližší příležitosti. Pokud
jste ještě nestihli fotografii vašeho potomka v masce poslat, určitě to ještě
udělejte na e-mail program@kulturnidum.cz, rádi ji zveřejníme na
facebookové stránce Kulturního střediska města Bechyně.

KINO
BECHYNĚ
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 A PROVOZNÍ DOBĚ NAŠICH STŘEDISEK

Městský zpravodaj Bechyně /BŘEZEN 2021
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Vážení rodiče, zákonní zástupci budoucích prvňáků,
zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 proběhne na obou bechyňských školách

v pátek 9. dubna 2021 od 14.00 do 18.00 hodin.
Zápisu se zúčastní všechny děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, kterým
byl pro školní rok 2020/2021 povolen odklad povinné školní docházky. K zápisu s sebou
přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.
O formě zápisu bude rozhodnuto na základě platných epidemických opatření
v době zápisu. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách obou
škol:

www.zslibusina.cz (ZŠ Františka Křižíka Bechyně)
www.zsbechyne.cz (ZŠ Bechyně, Školní 293)
Odklad povinné školní docházky
V případě, že pro své dítě budete žádat o odklad povinné školní docházky,
nezapomeňte se včas objednat na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny
Tábor (381 252 851) nebo do Speciálně pedagogického centra při Základní škole
logopedické v Týně nad Vltavou (385 731 824). Doporučující posouzení k odkladu od
těchto školských poradenských zařízení a doporučující posouzení dětského
lékaře musí být do školy doručeno nejpozději do 30. 4. 2021. Pokud nebude tento
termín dodržen, nebude odklad povinné školní docházky možný. Možnost odkladu
je tedy potřeba konzultovat s učitelkami v MŠ.
Mgr. Milan Kožíšek, ředitel ZŠ Františka Křižíka Bechyně
Mgr. Milan Petr, ředitel ZŠ Bechyně, Školní 293
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PROGRAM PRIMÁRNÍ
PREVENCE
PRO 1. A 2. TŘÍDY

ZIMNÍ RADOVÁNKY
ŠKOLNÍ DRUŽINY

Do školy mohou chodit jen nejmladší žáci
1. a 2. ročníku, kteří se vzdělávají prezenčně
od 4. 2. 2021. Pro ně je v provozu družina
a mohou si tedy užívat zimní radovánky na
sněhu.
Leden měl hodně proměnlivou náladu,
a tak nám jeden den sníh napadal a další
dny pod dešťovými kapkami roztál. I tak děti
stihly postavit sněhuláky, klouzačku a malý
kopeček, užily si pobytu na čerstvém
vzduchu a paní vychovatelky pořídily hezké
snímky veselých dětí.
Po jarních prázdninách a s novou sněhovou nadílkou se opět vrací do školy jen
žáci 1. a 2. třídy s paními učitelkami
a vychovatelkami. Doufám, že jim zimní
počasí vydrží a užijí si hrátky na sněhu do
sytosti. Ostatním dětem přeji brzký návrat do
lavic a k normální školní docházce.
Mgr. Petra Zelenková

+

SUPŠ HLEDÁ
UČITELE
MATEMATIKY

SUPŠ Bechyně, Písecká 203 nabízí
pracovní pozici: učitel matematiky od září
2021. Aprobace MAT, IKT příp. 3D grafika
výhodou.
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Bínová
tel.: 381 212 809
email: zastupce@supsbechyne.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA
1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI
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VOLNÉ MÍSTO
UČITEL /UČITELKA
ANGLICKÉHO
JAZYKA
NA ZŠ ŠKOLNÍ ul.

Do našeho učitelského kolektivu hledáme učitele/učitelku anglického jazyka pro
2. stupeň základní školy na plný úvazek.
Nabízíme příjemné pracovní prostředí,
velmi slušné materiální vybavení, pomoc při
získání bytu. Možný nástup od 25. 8. 2021
Bližší informace: 381 213 016,
381 212 329
e-mail:
info@zsbechyne.cz,
petr.milan@zsbechyne.cz

Dne 21. ledna navštívila naši školu pracovnice organizace Phénix, která nabízí programy
primární prevence pro 1. a 2. třídy.
Děti z 1. třídy si prošly programem „Mám se rád“, kde si povídaly o tom, jak si utvořit vlastní
zdravý postoj k sobě i ostatním. Prostřednictvím her se přesvědčily, že všichni můžeme být
přáteli i přes individuální odlišnosti.
Současná situace si žádá včasnou prevenci bezpečného pohybu na internetu, proto si děti
z druhé třídy zvolily program „Bezpečně po vlnách“. Zde se v rozhovoru seznámily
s nástrahami internetu a s různými formami pomoci.
Na prevenci v těchto oblastech se často zapomíná a my jsme rádi, že jsme dětem tuto
problematiku mohli přiblížit.
Mgr. Marie Kodadová a Mgr. Zora Kotounová, tř. uč.
metodik prevence Mgr. Milan Petr a vedení školy
Městský zpravodaj Bechyně /BŘEZEN 2021
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Z HISTORIE
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O TOM VELKÉM
ZÁZRAKU V BECHYNI

proměna františkána ve vola

(Z Bechyňské kroniky lidu)

Osvětáři jihu připravují k 700. výročí
založení města publikaci plnou pohádek,
pověstí a povídek z okolí Bechyňska. Mezi
jinými jsem nalezl v análech 19. stol. i toto
vyprávění, snad vykouzlí v koronavirové
době Váš úsměv…
…Bechyně je starodávné město s františkánským klášterem, v němž zbožní mniši
řádu svatého Františka „všivého“ zvaného,
vyžebrali bohatě na poutnický chrám Nanebevzetí panny Marie, k čemuž vybrali andělé
nebeští z kapes zbožných okolních sedláků
ještě na třetí kostel sv. Michala archanděla
na hřbitově. Z toho všeho je patrné, že
obyvatelstvo města i okolí bylo vedeno ke
svému spasení hojnými dary pro vysluhování boubelatých a lalokatých velebníčků,
kteří do roka spotřebují hojně božích darů,
kterým se jich od nich dostává.
Největší zásluhu o boží služby a spasení
věrného lidu mají páteři a fráteři františkáni,
a není tedy divu, že když milostivý pámbů
chce nějakým zázrakem poctít bechyňské
obyvatele, aby je k sobě ještě více připoutal,
vykoná zázrak u františkánů, aby jejich poutě
vynášely ještě více zisku a jejich sláva rostla
a množila se jak na nebi, tak i na zemi.
I stalo se za onoho času, je to pravda na
mou duši, kéž jen nejste k tomu hluší, že
vysláni byli dva fráteři, jak náleží posvěcení,
vymodlení a vykrmení, fráter Pobertus
a fráter Angelus na žebr do okolí. Selky
líbaly jim ruce, přijímaly od nich požehnání
a dotýkané obrázky i jiné dotýkání, a dávaly
jim, co měly nejlepšího.
Vraceli se bohumilí sluhové s hojně naplněným měšcem ze žebru svého ke klášteru,
blahoslavíce svátého Františka a panenku
Marii za dary jejich pomocí získané a těšili se
na pochvalu od veledůstojného pátera
kvardiána, jehož vychmelené hrdlo umělo
blahosklonně chválit pilnost a věrnost poddaných fráterů.
Dostali se až do většího města právě
v neděli. Byli v kostele u zpovědi a přijímání,
ba i na požehnání, a pak si v bázni boží dali
berdo v hospodě, popíjejíce po skvostném
obědě – vždyť měli z čeho.
Avšak ďábel, který každého svátého
obíhá jako pes, hledaje koho by pohltil, div
nepukl vztekem naproti zbožným synům
sv. Františka, nepozorován seděl pod jejich
stolem a přemýšlel, jak by potrestal ty svaté
dobráky. K večeru, když se sešlo několik
veselých měšťanů do hospody na jednu
a když z jedné už byla kolikátá, vyskočil
ďábel ze své skrýše, naplil napřed do
džbánků františkánských a pak do džbánků
ostatních hostů, a sotva se tito zase napili,
byl v každém z nich čert, který je nabádal,
aby si zahráli karty – vždyť už pánu bohu
dnes dosti sloužili. A nežli se kdo nadál, karty
byly na stole a kolem fráterů sedělo u stolu
několik hráčů. Míchalo se, fikslovalo, vyhrávalo, pilo a klelo – a než byla půlnoc a hodina
duchů, prohráli františkáni do posledního
groše svůj žebr, že jim zbylo jen na zaplacení
hospody.
Muži boží kladli se na lůžko společné
úplně vystřízlivělí ze strachu, co řekne páter
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kvardián, až přijdou do kláštera s prázdnem,
a jak se omluví. Bědovali, kleli, naříkali,
přemýšleli – až konečně na radu frátera
Angela se začali modlit ke svému patronu
sv. Františku „všivému“ o dobrou radu a vnuknutí.
Svatý František se v nebi už trochu přiučil
v chytrosti a moudrosti boží, a nakukal potichu fráteru Angelovi, co by měli učinit.
„Už to mám!“ zvolal fráter Angelus. „Jsme
zachráněni!“ Fráter Pobertus poslouchal
zvědavě, jaké vnuknutí z nebe jim přišlo,
schválil vše a pak s pokojným svědomím
usnuli, když se vzájemně ujistili, že se dle
vnuknutí nebeského tak ráno zachovají.
Vstali časně ráno a horlivě žmolili své
růžence, aby si vymodlili pomoc a ochranu
k tomu, co dnes chtěli vykonat, od nejblahoslavenější panny Marie, svatého ducha
a sv. Františka. Posilněni modlitbou, šli
z hospody. Každý jim volal vstříc „pochválen“
a oni odpovídali „na věky amen“, a za půl
hodinky dostali se cestou do lesa. Zde usedli
tiše do roští, modlíce se dále za dar ducha
svátého. Měli úkol veliký před sebou.
U lesa oral sedlák se jhem volů. Dodělal
brázdu k lesu, obrátil, a zase se vracel. Tu
mu nese jeho žena jídlo. Dooral brázdu
k lesu, zastavil, vyhledal si opodál košatý
strom, usedl pod něj a jedl. Žena odešla zpět
k hospodářství. Vše se dařilo, jak si fráteři
přáli. Bylo vidět, že jim sv. František vydatně
pomáhá. Sedlák pohodlně jedl a klímal za
stromem. Fráter Angelus tiše vypřáhl vola
z pluhu, dal jej fráteru Pobertovi, sám si
navlékl jho a opratě na tělo, a čekal, co se
bude dále dít. Fráter Pobertus s volem
spěchal přes les a vedl jej na trh do města.
Vola tam prodal a s penězi vesele jechal ke
klášteru, cestou děkoval svátému Františku
a panně Marii za zázračnou pomoc.
Ale ani fráteru Angelovi nevedlo se hůře.
Sedlák pojedl, chvíli si klimbnul, pak vstal
a jde k pluhu. S hrůzou se dívá na vola, který
vyhlíží jako františkán. Přišel k němu, hned
mu líbá ruku a škytavě se táže, co že to vše
znamená – kde jest jeho vůl – a kde se tu
velebný panáček vzal.
Fráter Angelus kajícně zpovídal se sedláku, že se s ním stal veliký zázrak. Před
rokem a dnem dopustil se velikého hříchu
v klášteře, a pámbů jej proměnil ve vola na
rok a den za trest. Teď právě rok a den
vypršel, a dostal zase svou první podobu
zpět, neboť klatba je z něho sejmuta. Sedlák
padl na kolena před svátým mužem a
odprošoval jej, by mu odpustil všecko to, co
zlého mu celý rok činil, že neměl nejmenšího
tušení, že by jeho vůl byl vlastně posvěceným fráterem. Fráter Angelus jej ubezpečil,
že má všechno odpuštěno, a sedlák – vedl
si svého přeměněného vola domů k obědu,
aby mu nahradil jeho trpké volovské zkušenosti a obdaroval jej, by si jeho modlení
a milost vyzískal. Doma vyprávěl ženě, co
a jak se stalo s jejich volem. A žena jala se
naříkat a bědovat, plakala a ruce spínala
k božímu muži, aby jí a muži jejímu odpustil,
co zlého mu dělali, když byl volem. „Ach,
kolikráte jsem vás tahala za ocas, div jsem
jej nevyškubla, majíc v sobě zlost; kolikrát
jsem vás vidlemi rejpla, když jsem hnůj váš
kydala, a vy jste ani nemukl; kolikrát vám
sedlák namočil čumák, když jste nechtěl
žrát. Ach, božíčku nebeský, jak nám to
budete moci odpustit?“ – Když ji fráter ujistil,

že má všechno odpuštěno, že to vše patřilo
k jeho pokutě od boha, div mu ruce neulíbala. Dali mu dobrý oběd a něco na cestu,
sedlák přinesl mu uspořených sto zlatých
z komory, aby se za ně modlil a vyprosil jim
požehnání boží. Fráter slíbil vše a vesele šel
ke klášteru, děkuje panence Marií a sv. Františku za jejich zázračnou pomoc. Sedlák
hned spěchal do města na trh, aby si koupil
nového vola. A jak se zhrozil, když viděl na
trhu mezi voly svého ráno ztraceného. Prohlížel jej ze všech stran – byl to on – vždyť
i čumákem se o jeho ruku otíral na znamení,
že jej poznává. Sedlák mu ale pošeptal do
ucha, aby to nikdo jiný neslyšel: „Co pak jste
velebníčku zase vyvedl, že jste znovu ve
vola zaklet? Tentokráte však nebudu tak
hloupý, abych vás koupil. Ať se s vámi ošidí
někdo jiný.“
A tak koupil sedlák vola jiného a přivedl jej
domů.
V klášteře byl svátek, neboť oba fráteři
přinesli ze žebru svého hojně peněz, dostali
od kvardiána pochvalu, vystrojila se skvostná večeře, načal se sud nejlepšího, a svatí
muži chválili boha až do půlnoci při stolech…
Josef Štefl

+

NEJENOM PETR VOK
Z ROŽMBERKA BUDE
MÍT LETOS VELKÉ
VÝROČÍ

Dle pověsti na polních cestách mezi
Třeboní a Krumlovem lze prý podnes potkat
ženu v bílém s černým závojem. Kráčí
zvolna, zamyšlena, oči upřeny do dáli,
nevnímá své okolí, neslyšně jde svou
cestou, neznámo odkud a neznámo kam.
Tak prý se zjevuje dobrý duch kraje, Bílá
paní, ode dne smrti posledního Rožmberka.
Jde přes hranice času jakoby bez ducha,
nezaujata ničím z toho, co se událo od
onoho listopadového dne roku 1611.
Na svém posledním sídle na zámku v Třeboni se Petr Vok probudil uprostřed noci,
došel se rozloučit se všemi blízkými na
zámku a prosil za odpuštění všeho, čím jim
snad ublížil, aby k ránu 6. 11. roku 1611 ve
věku 72 let vydechl naposledy.
Od té doby Bílá paní nemůže dosáhnout
pokoje a bloudí bez cíle krajem. Pečovala
o Petra Voka v dětství, chránila jej na
cestách a ukázala mu i poklad, ukrytý ve zdi
krumlovského zámku. Nemohla ho však
zbavit rodové kletby, která ho odsoudila
k tomu, že zůstal bez dědice.
Ano, to říká pověst, ale dostává se nám
i odlišných informací v knihách několika
autorů.
Petr Vok byl již od počátku září 1611
trvale připoután na lože a na Třeboň se
sjížděli přátelé, aby se rozloučili s umírajícím. Bohužel to byli i ti, kteří tušili, že smrt
bohatého velmože je příležitostí k zisku
a obohacení. Těžce nemocnému Rožmberkovi již nemohli pomoci ani tři jeho lékaři,
došlo u něj k rozkladu jater a selhávání
ledvin. Některé z jeho návštěv setrvaly až do
jeho smrti. Nechyběl zde ani Jan Jiří ze
Švamberka, který se obával o své dědictví,
uzavřené již v 15. století mezi Rožmberky
a Švamberky dědickou smlouvou.
Jaká byla Rožmberkova poslední vůle?
Byl balzamován a jeho tělo bylo vystaveno
až do 15. 11. 1611 ve sklepení třeboňského
zámku. Toho dne byla rakev teprve uzavřena
a u velmože se střídala stráž až do
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30. 1. 1612 a ten den začal pohřební ceremoniál. Toho se zúčastnili nejen dvořané,
poddaní, studenti, ale i zcela svorně duchovenstvo katolické, evangelické, ale i kněží
a hudba Jednoty bratrské. Tato shoda jako
by symbolizovala, že se splnilo to, o co Petr
Vok celý život ve věcech náboženských
usiloval.
Tento velkolepý pohřeb organizoval pan
Jan Jiří ze Švamberka.
Mrtvého knížete neslo 24 rytířů a dalších
50 hodnostářů neslo u rakve rožmberské
a ursiniovské erby obrácené směrem dolů.
Nepřijel však jediný ze zemských úředníků a významnějších českých pánů. Až
příliš rychle někteří z nich zapomněli, že jim
byl léta prozíravým vůdcem. Dnes už věděli,
že by odtud odjížděli jen s prázdnou, na což
nebyli předtím zvyklí. Zato se do Třeboně
v den pohřbu nahrnul velký houf poddaných,
kterým nebožtík dával jíst, pít a šatil je, ti se
s ním přišli rozloučit. Bratrský senior, který
kázal nad rakví Rožmberka, pak podle zvyku
štít s erbem rožmberským přelomil a dolů na
zem z kazatelnice shodil.
Druhého dne se pohřební průvod vydal
z Třeboně na Trhové Sviny a Kaplici. Zde byla rakev přes noc vystavena na rynku a střežena rožmberskou „gvardií“. Až 1. 2. 1612
dorazil ve vánici v hlubokém sněhu průvod
do Vyššího Brodu. Zde čekal Rožmberkův
synovec Jan Zrinský.
Rakev s tělem posledního Rožmberka
byla uložena do rodové hrobky v kostele
vyšebrodského kláštera. Tam se můžeme
přijít poklonit tomuto znamenitému člověku,
který naše město miloval a svými činy
předběhl dobu a ostatní o 200 let.
Jeho testament zůstal téměř 200 let
nepovšimnut v deskách zemských. Teprve
koncem 18. století byl vydán jeho německý
překlad. Je téměř celý dílem Petr Voka a je
současně jeho zpovědí. Vystupují z něj
Vokovy představy náboženské, politické
i sociální.
Chcete-li se na Petra Voka z Rožmberka
lépe podívat, zkuste to očima Jiřího Mařánka
nebo Anežky Svobodové, budete překvapeni, nebyl to jen milovník vína a žen, jak
nám ho někteří autoři sevírují.
A jak již úvodní slova našeho článku
praví, letos si připomeneme výročí dalších
rodáků a významných osobností města.
Tady jsou:
Mons. Václav Dvořák – 100 let od jeho
narození; Bechyně 28. 12. 1921–30. 7. 2008
České Budějovice
Proč jsem si do čela našich jubilantů
vybrala právě jeho? Stačí si o něm přečíst
nádhernou knihu „Čím to je, že jste tak
klidný“. Co věta, to jeho rada do života. V této
hrozné době je tato kniha doslova balzámem
na duši.
Prof. František Kraus – 90 let od jeho úmrtí
1857–1931
Ak. malíř František Hošek – 150 let od jeho
narození
Bechyně 2. 4. 1871–1895
Jan Esche – 70 let od jeho úmrtí
1864–1951
Prof. Antonín Haškovec – 100 let od jeho
úmrtí
11. 2. 1858 – 13. 7. 1921
Ing. František Křižík – 80 let od jeho úmrtí
Plánice u Klatov 8. 7. 1847 – 21. 1. 1941
Stádlec
Josef Mašek – 90 let od jeho úmrtí
1856–1931
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Eduard Kučera – 120 let od jeho narození
30. 12. 1901 – 25. 5. 1982
Opat Prokop Neužil – 160 let od jeho
narození
Bechyně 3. 11. 1861 – 1946 USA
Bohumil Dobiáš ml. – 20 let od jeho úmrtí
15. 6. 1929 – 8. 6. 2001
Radko Plachta – 10 let od jeho úmrtí
10. 9. 1928 – 31. 10. 2011
Ing. Radovan Pospíšil – 10 let od jeho úmrtí
29. 1. – 11. 4. 2011
Václav Vavřinec Pichl – 280 let od jeho
narození
Bechyně 1741–1805 Vídeň
František Lenner st. – 110 let od jeho úmrtí
1827–1911
Ak. sochař Bohuslav Burian – 40 let od
jeho úmrtí
1913–1981
Arnošt Chleborád – 80 let od jeho úmrtí
1859–1941
Že všechny tyto pány ani neznáte?
Nevadí, můžete se zúčastnit naší průvodcované prohlídky „Po stopách rodáků a slavných osobností města“, která bude současně zahajovací prohlídkou u příležitosti
otevření nové naučné stezky, a tak se stezka
bude i jmenovat. Pořádá naše soukromé
informační centrum v Bechyni. Termín bude
upřesněn.
Jelikož označení stezky na jednotlivých
domech by bylo velmi náročné, nebudou
označené domy, ale vyjde brožurka, která
návštěvníkovi pomůže si ji projít i sám,
můžeme se na ni těšit, doufáme, do konce
května, dovolí-li okolnosti, které nás v současné době všechny trápí. Kdo bude ale
chtít, může si dopřát náš výklad.
O každé osobnosti roku budeme k tomu
pořádat i besedy, jejichž rozpis se dozvíte
u nás v infocentru. Každý další rok pak
připravíme besedy o aktuálních jubilantech.
Na závěr mi dovolte důležitou připomínku, v roce 2023 by naše město mělo
oslavovat velké výročí a to 700 let od
založení tehdy královského města Bechyně.
Jsou to sice ještě dva roky, ale takovéto
oslavy se připravují s velkým předstihem.
Vyzývám tímto všechny subjekty cestovního
ruchu v Bechyni, začněme již připravovat, je
nejvyšší čas.
Buďme trošku netradiční, nemusí to být
oslavy jednoho dne nebo víkendu, mohou
být celoroční.
Ať se nám návštěvnost spíše rozptýlí.
Bylo by hezké, kdyby město dalo příležitost
hlavně zdejším lidem, kteří něco umí, aby
naši krásnou Bechyni celý rok reprezentovali.
My jako soukromé informační centrum
budeme provádět veškeré naše prohlídky,
které dosud děláme, a není jich málo. Rádi
zde všechny turisty seznámíme s městem,
zámkem, klášterem i okolím. Potěší nás,
když se všichni zapojíte a přispějete též
svým nápadem. Ať opravdu lákavá nabídka
do našeho města přivábí co nejvíce turistů.
Ať na nás pánové R. Burian, A. Chleborád,
K. Fučík, prof. Václav Mařan a další, kteří se
zde již před námi snažili o totéž, mohou být
hrdi.
článeček připravila pro své milé
spoluobčany a hosty města
paní Ilona Davey

NOVÝ
START
POMOC
NEZAMĚSTNANÝM
OSOBÁM
K BEZPROBLÉMOVÉMU NÁVRATU
NA PRACOVNÍ TRH
Pokud máte o účast v
projektu zájem neváhejte nás
kontaktovat.
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
R E K VA L I F I K A C I , Ř I D I Č S K Ý
PRŮKAZ.
4) Proplacení jízdného, bezplatné
hlídání dětí.
Služby našeho poradenství jsou vám
k dispozici stále 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
v úterý
9. 3. 2021

Psychologické poradenství
s PhDr. Jaromírem Matouškem
v pátek
12. 3. 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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Lázně
www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

PROGRAM BŘEZEN
Přednášky (2. patro LD Olga) a vycházky
Tento program je zdarma:
1. 3.
1. 3.
1. 3.
2. 3.
2. 3.
2. 3.
3. 3.
3. 3.
4. 3.
4. 3.
5. 3.
5. 3.
8. 3.
8. 3.
8. 3.
9. 3.
9. 3.
10. 3.
10. 3.
11. 3.
11. 3.
12. 3.
12. 3.
15. 3.
15. 3.
15. 3.
16. 3.
16. 3.
17. 3.
17. 3.
18. 3.
19. 3.
19. 3.
22. 3.
22. 3.
22. 3.
23. 3.
23. 3.
24. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
26. 3.
29. 3.
29. 3.
29. 3.
30. 3.
30. 3.
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Filmový výlet do Bechyně
10.00
Pránájáma uzdravuje
15.00
Filmový večer
19.00
Pohlazení od písničky
10.00
Vodní země, jižní Čechy + ﬁlm 14.30
Vycházka „Naše lázeň. domy“ 14.30
Cyklotoulky, lázně,
město Bechyně a okolí
10.00
Malujeme vlastní mandalu
14.30
Hudební dopoledne,
nejkrásnější svět. melodie
10.00
Vycházka s průvodcem
„Křižíkova čtvrť“
15.00
Rehabilitace po operaci
kolenního kloubu
14.30
Masopustní odpoledne, zabijačkové
special. s ukázkou u LD Olga 16.00
Cyklotoulky, lázně,
město Bechyně a okolí
10.00
Praktické rady pro zdraví
15.00
Jóga rukou
19.00
Hudební dopoledne,
písničky na přání
10.00
Vítání lázeňských hostů
+ historie lázeňství
14.30
Folklorika, zvyky rybníkářů
10.00
Pránájáma, diagn. pohledem 14.30
André Rieu, koncert
10.00
Šlechta jižních Čech + ﬁlm
15.00
Hudební dopoledne,
písničky z Moravy
10.00
Páteř z rehab. hlediska
14.30
Střecha Evropy, Šumava + ﬁlm10.00
Dechem ke zdraví
15.00
Tibet „Od Budhy k Dalajlámovi“19.00
Zvyky po ročních obdobích
na Blatech
10.00
Životy nejzn. Schwarzenbergů 14.30
Ema Destinnová
na Stráži nad Nežárkou
10.00
Dílnička, tvoříme pro radost 14.30
Léčíme přírodou,
rašelina a Karitol
15.00
Tajemný Český Krumlov + ﬁlm 14.30
Vycházka most „Bech. duha“ 15.00
Akupresura, konzultace
15.00
Akupresura s Indem
PhDr. Sandhu CSc.
19.00
Kouzelná Indie, vyprávění
cestovatelky + ﬁlm
19.00
Písničky pro radost
10.00
Vítání hostů+ historie lázní
14.30
Lázně Bechyně v obraze
10.00
Dílnička, tvoříme výzdoby na
Velikonoce
14.30
Virtuální cestování „Jižní Čechy“
+ ﬁlm
14.00
Holašovice, vesnice UNESCO 10.00
Rehab. po operaci kyčel. kl. 14.30
Lázeňský speciál
10.00
Vycházka „Poznejte s námi
město Bechyni“
14.30
Kouzelná Indie
19.00
Virtuální cestování
„Pohádková Hluboká“
10.00
Těžba rašeliny pro lázně,
léčba rašelinou
15.00

SVATÉ
OBRÁZKY
Význam
svatých obrazů shrnul
sv. Tomáš Akvinský
(1225–1274) do jedné
věty: „Obraz náboženský má za účel
probouzeti zbožnost, připomínati příklady
svatých, poučovati.“ Církev později stanovila
i pravidla, kterými by se měla řídit posvátná
ikonografie. Malé obrázky svaté bývaly
šířeny na různých slavnostech, nabízeli se
na poutích a při procesích a samozřejmě
v samotném chrámu páně.
O šíření náboženských obrázků se zasloužily zejména řeholnice, které po vytištění
ručně kolorovaly a některé i vyráběly: ryly do
mědi a tiskly. A s jejich šířením v minulých
stoletích vyrostla i touha sběratelská a lidé si
z nich vytvářeli sbírky nejen kvůli jejich
obsahu, ale i pro jejich krásu.
K miniaturnímu malířství už docházelo
v XI. století našeho věku, vznikly tehdy
obrázky malované, pak navazovaly obrázky
vystřihované, dále vyšívané, mozaikové,
želatinové a cínové.
Naše výstava, která proběhne v Galerii
Záliv Lázně Bechyně, bude však obrácena
především k obrázkům tištěným. Jedná se
např. o dřevořezy, na které navázaly
kovorytiny- obrázky ryté do kovových desek.
Hlavním námětem bývalo zobrazování
Ježíše Krista a Panny Marie. A rovněž srdce
puklé, krví Krista Pána zkropené, v žaláři
uzavřené. Také srdce okřídlené či střelou
proniknuté.

NOVÉ VÝDEJNÍ
OKÉNKO PRO VÁS
Lázně Bechyně s.r.o. nabízí pomoc
občanům města Bechyně.
Od 1. 2. 2021 bylo v lázeňské
restauraci otevřeno nové výdejní
okénko.
Nabízíme Vám denně teplé chutné
jídlo ze tří možných výběrů. Jídelní
lístky jsou vyvěšeny ve vitrínách u
Jupitera a v lázeňském parku
Informace na tel. 381 476 394.

V základu lze obrázky rozdělit na vánoční, novoroční, velikonoční a svatodušní.
Dále obrázky křestní, biřmovací, úmrtní.
Chystaná výstavka (jejíž termín dnes
nelze určit) přinese ukázky mnohých z nich,
lemovaných papírovou krajkou, zdobených
zlatou barvou, vysekávaných, tlačených,
ručně domalovávaných, skládacích. Jde
o překrásné exempláře ve velmi zachovalém stavu, mnohé kousky více než 200 let
staré.
Věříme, že se v Galerii Záliv už na
přelomu jara a léta dočkáme první z plánovaných výstav, že v té době skončí čas
„zavřených dveří.“
Zdeněk Smolík, Pavel Šmidrkal
Městský zpravodaj Bechyně /BŘEZEN 2021

TĚLOVÝCHOVA & SPORT
II. Kdo se neotužuje, není Čech
Letošní zima umožňuje i jiné „nezimní“
radovánky. Sociální sítě zaplavila vlna
fotografií ze zamrzlých zimních řek a rybníků. Kdo se neotužuje, jako by nebyl. Je
otužování zdravotní benefit, nebo jen módní
trend? Jak ho zvládnout a neublížit si?
Otužování pro tělo určitě přínosné je.
Pomáhá zmírnit zimomřivost, prokrvit kůži,
zvýšit imunitu. A to je velký benefit pro naše
zdraví. Jde o to dělat to správně a nezpůsobovat tělu zbytečný stres a šok. Jsem
zastáncem pozvolného přístupu – extrémy
většinou dlouhodobě nefungují. A samozřejmě naslouchání svému tělu, neb každý je
jiný.
Postupně tedy můžeme začít přidáním
vlažné / chladné / studené vody na závěr
ranního sprchování (zpočátku 15–30 vteřin).
Intervaly postupně prodlužujeme (cca o 15
vteřin) a kohoutek posunujeme více doleva.
Po pár týdnech bychom mohli zvládnout 2–3
minuty. Pokud to je obtížné, můžeme zkusit
jen namáčení předloktí a chodidel a nohou
po kolena do studené vody či jejich sprchování studenou vodou na závěr koupele. Zvyk
se vytváří zhruba 21 dní. Nebuďte na sebe
tedy přísní a zkuste být na sebe laskaví,
pozvolní a vydržet. Postupně si vaše tělo
bude na chlad zvykat a vy se budete
v chladné vodě více uvolňovat. Po ranní
studené sprše se budete cítit svěží a nastartovaní a uvidíte, že potřebujete méně
vrstev oblečení. Dámy ocení vypnutí pleti
a zmizení kruhů pod očima. Pokud budete
chtít pokračovat a prodlužovat čas ve
studené vodě, zklidněte mysl a nezapomeňte správně dýchat. Když pak vyrazíte
do kádě na zahradě, přírodní vody – řeky či
rybníka – nikdy nechoďte sami (nejen kvůli
hezké fotce za odměnu :)).
A jestli vás otužování nadchne a chcete
zkušenosti a zážitky dále prohlubovat,
můžete se inspirovat metodou Wima Hofa

(kniha, videa) nebo přímo absolvovat kurz či
workshop s odbornými průvodci pokročilým
otužováním. Důležité je vydržet, nevzdat to
po pár dnech a vystoupit ze své komfortní
zóny.
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pro
nemodaných
vitos
tí

A nezapomeňte: 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.
Můj tip: Zkuste doma chodit naboso bez
ponožek. Aspoň chvilku. Právě teď v zimě.
(rukavice také doma nenosíte :)). Uvidíte, že
to je jen o zvyku. Nohy máme nejvíce
zhýčkané. Můžete pak zapomenout na
nastydnutí od nohou.
Alice,
Běžecký klub Bechyně,
BKBechyne@gmail.com,
FB/BKBechyně

PÉŘOVÉ
VÝROBKY
UHŮ ČIŠTĚNÍ
40 DR OVIN
PEŘÍ
SYPK

www.peroveprodukty.cz

+

NEJEN O BĚHÁNÍ

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

Prodej slepiček

TÁBOR – A. Berka
Třebízského 839, tel: 777 27 38 34

Červený Hrádek prodává slepičky
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, Green Shell – typu Arakauna
a Dark Shell – typu Maranska
Stáří:
Cena:

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

NEJLEVNĚJŠÍ
PALIVOVÉ DŘÍVÍ

16 – 20 týdnů
185 – 229 Kč/ks

Prodej Bechyně
u vlakového nádraží
26. 3. 2021
– 14.15 h
28. 3. a 18. 4. 2021 – 14.00 h
Výkup králičích kožek – cena dle
poptávky
Informace: Po–Pá 9 – 16 hod.
Tel: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Mikrona holding s.r.o.
Týn nad Vltavou,
Předčická 613

druh dřeva

neš pané (2m) š pané (33cm)

borovice, smrk

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.

www.persaltus.cz
+420 605 512 451

přijme ihned
ź strojírenské dělníky/dělnice

dvousměnný – ruční pracoviště, hrotovna
dvousměnný a třísměnný provoz – obsluhy NC strojů
ź skladnici/skladníka
jednosměnný provoz
nutný průkaz na vysokozdvižný vozík, zaučíme
ź směnového mistra obrobny
ź technologa
ź kontrolora
Informace na tel. 385 774 139
nebo marie.rehakova@mikrona.cz
Městský zpravodaj Bechyně /BŘEZEN 2021

Provádíme rizikové kácení stromů
v těžko přístupných místech.
Tel: 606 931 760

Seřizování plastových oken
a dveří, montáž a opravy žaluzií.
Petr Halama, tel: 604 718 306
ź elektrikář
ź chytrá domácnost
ź zabezpečení Loxone a Jablotron

mobil: 606 186 238
www.bemont.flazio.com
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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 jaro 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 na skoda-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. 3/2021, den vydání: 1. 3. 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. března 2021. Tisk RAIN TISKÁRNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

