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KAM UKLÁDAT
POUŽITÉ
RESPIRÁTORY,
ROUŠKY APOD.

Na jednorázové ochranné pomůcky
nelze pohlížet jako na plasty z hlediska
třídění. Jedná se o kontaminovaný materiál,
který se třídit NESMÍ. Tento odpad, ať už
jsou to respirátory, zdravotní obličejové
masky či rukavice, patří dle instrukcí MŽP
jedině do směsného komunálního odpadu.
Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten
pevně zavázat, a pak dát do pytle se
směsným komunálním odpadem a ten opět
zavázat. Tím se zabezpečí náhodné rozvázání uzlu, aby byly maximálně chráněni
všichni, kteří s odpadem zacházejí. Použité
ochranné pomůcky se nikdy netřídí a neodkládají do kontejnerů na tříděný odpad.
Použité ochranné pomůcky se rovněž nikdy
neodkládají mimo kontejnery (nádoby) na
směsný komunální odpad.
Jak nakládat s použitými
samotestovacími sadami
Testovací sady, určené pro sebetestování osob (např. zaměstnanců, žáků nebo
v domácnostech) bez asistence zdravotního
personálu, lze v souladu se zákonem o odpadech rovněž řadit mezi směsný komunální
odpad.
MŽP zároveň upozorňuje, že k prevenci
před rizikem, že testovaná osoba je SARSCoV-2 pozitivní, je však vždy třeba veškerý
odpad z testovacích výrobků ukládat do
pevného plastového pytle určeného na tyto
odpady. Firmy musí mít určené plastové
pytle, do kterých se bude veškerý odpad
vzniklý ze samotestování sbírat.
Nesmí nastat situace, že zaměstnanci
budou volně odkládat použité samotestovací sady do různých košů ve firmě. K odkládání použitých sad lze použít standardní
plastové pytle, minimálně s tloušťkou
0,2 mm. Pokud takové firma nemá okamžitě
k dispozici, pak je možné použít dva tenčí
pytle. Pytle se samotestovacími sadami se
musí vždy pečlivě uzavřít (zavázat) a dezinfikovat na povrchu. Je naprosto nezbytné
vždy pytle uzavírat a nikdy nenechávat tento
odpad mimo sběrnou nádobu. Také platí, že
se nikdy nevysypávají samotestovací sady
volně do kontejneru, stejně jako v případě
roušek a respirátorů.
Pokyny MŽP pro správnou manipulaci
s použitými testovacími sadami na koronavirus určenými pro sebetestování osob:
ź Plastové pytle by měly mít minimální
tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději
však do 24 hodin) pytel pevně zavažte
a na povrchu ošetřete dezinfekčním
prostředkem
ź Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu,
je nutné takové obaly zdvojit. Plastový
pytel proto ještě vložte do druhého pytle
a zavažte
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ź Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem, až poté zavázaný
pytel dejte do černého kontejneru na
směsný komunální odpad.
ź Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu
ź Po manipulaci s odpadem si pokaždé
pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou
vodou nebo použijte dezinfekční gel.
ź Buďte ohleduplní a minimalizujte riziko
pro všechny osoby, které nakládají s odpady.

Jak dlouho se v přírodě rozkládají
Respirátor se zpravidla skládá z kombinace některých z těchto materiálů: polyesteru, polyuretanu, polypropylenu, polyakrylonitrilu, polyisoprenu, oceli a hliníku.
Jednorázová chirurgická rouška se skládá z kombinace některých z těchto materiálů: polypropylenu zpracovaného technologií spunbond a meltblown, roušky s nanovlákny obsahují filtrační polypropylenovou
vrstvu s nánosem nanovláken.
Vzhledem k tomu, že složení pomůcek se
může lišit, výsledný výrobek je navíc kombinací materiálů, lze dobu jejich rozkladu jen
odhadovat. Není možné ji určit přesně.
Polypropylen patří mezi běžné polyolefinové
plasty, které se rozkládají velmi dlouho,
zpravidla desítky až stovky let. Také u polyesteru se udává například doba až 200 let.
Jedná se tedy minimálně o desítky let,
což je apelem pro všechny, aby s tímto
odpadem nakládali dle nařízení. Třídit
potenciálně kontaminovaný odpad nelze
s ohledem na bezpečnost.
Ladislava Blažková
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LONI JSME VE
SBĚRNÉM DVOŘE
VYBRALI 158 KG
BATERIÍ

Každý máme možnost volby – chovat se
zodpovědně a dát použitým bateriím šanci
na „druhý život“, aby nám suroviny z nich po
recyklaci znovu sloužily, nebo to prostě neřešit. My máme jasno – volíme zodpovědnost!
Jsme rádi, že také touto cestou můžeme
přispět k ochraně životního prostředí. Každá
vytříděná baterie se počítá. Sběrnou nádobu, do které můžete odevzdávat použité
baterie, naleznete v rámci zpětného odběru
v obchodech, kde se baterie prodávají,
můžete využít i sběrný dvůr v Bechyni.
Děkujeme, že v tom jedete s námi.
Například z tužkových baterií získáváme
recyklací ocel, zinek, mangan, nikl a měď.
Z dalších typů baterií také olovo, kadmium,
kobalt a stříbro. Tyto suroviny pak využíváme k výrobě nových produktů využitelných
například ve stavebnictví, dále při výrobě
popelnic, okapů, ale třeba i kosmetiky,
šperků nebo i hudebních nástrojů.

Věděli jste, že recyklací
10 kg baterií získáme
takové množství zinku,
jaké je potřeba k výrobě
mosazi pro jeden
saxofon? Nebo že zinek
se používá v krémech
na opruzeniny pro citlivé
dětské zadečky?

Klasické a halogenové
žárovky nově patří do
zpětného odběru

Ve sběrném dvoře v Bechyni jsme v roce
2020 vytřídili 158 kg použitých baterií.
Baterie odváží ze sběrného dvora společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice. Děkujeme
všem, kteří se do sběru zapojili. I díky vám je
svět zelenější!
A proč vůbec třídíme baterie?
Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, putovaly by na skládku, kde by se z nich
uvolňovaly škodlivé látky včetně těžkých
kovů. Ty by pak znečisťovaly ovzduší, půdu,
podzemní a povrchové vody. Když baterie
odnesete na sběrná místa, včetně sběrného
dvora, předcházíte těmto škodlivým procesům, které se negativně podepisují nejen na
přírodě, ale i na našem zdraví. Zároveň díky
recyklací získaným druhotným surovinám
šetříme nerostné zdroje a nemusíme životní
prostředí zatěžovat další těžbou.
Podle statistik společnosti ECOBAT
ročně v České republice vytřídíme zhruba
45 % baterií, které se dostanou do oběhu. To
je necelá polovina. Jde přibližně o 1 700 tun.
Z toho vyplývá, že kolem 2 100 tun baterií
končí neznámo kde. Vedle rozumné spotřeby baterií je proto nezbytné, aby lidé vybité
baterie odnášeli na sběrná místa. Má to
velký smysl. Vždyť prostřednictvím recyklace jsme schopni ze 100 kilogramů baterií
získat 65 kilogramů kovonosných surovin,
které znovu slouží lidem k užitku.

Klasické, přímo žhavené žárovky ztratily
v novém zákoně o výrobcích s ukončenou
životností výjimku ze zpětného odběru.
Přímo žhavené klasické žárovky nebyly
původně do zpětného odběru zařazeny,
protože jejich výroba byla zakázána a tudíž
se předpokládalo, že jejich sběr a recyklace
nebude příliš potřeba. Nicméně se ukázalo,
že se pod různými názvy (průmyslové
žárovky, otřesuvzdorné žárovky, tepelné
koule atd.) do České republiky dále dovážejí
a po skončení jejich životnosti často končí
v kontejnerech na směsný odpad, stejně
jako halogenové žárovky, které jsou na
našem trhu stále běžně k dostání. Od
1. ledna 2021 tedy spadají přímožhavené
i halogenové žárovky do zpětného odběru
a je nutné za ně odvádět příspěvek na
recyklaci.
Ladislava Blažková

Ve dnech 2., 3. a 5. dubna 2021 bude
UZAVŘEN sběrný dvůr v Bechyni.
Městský zpravodaj Bechyně /DUBEN 2021

KOSTEL
SV. MICHAELA

V letošním roce 11. března došlo k oficiálnímu předání kostela sv. Michaela
Římsko-katolickou farností Městu Bechyně.
Předání se zúčastnil pan PhDr. Jiří Vácha
PhD. za udějovické biskupství a P. Mgr.
Tomáš Hajda za farnost Bechyně, kteří
předali klíče do rukou starosty města
Bechyně Ing. Pavla Houdka. Správu kostela
převezme Kulturní středisko města Bechyně. Kulturní středisko plánuje využít prostor
ke koncertům klasické hudby, přednáškové
činnosti, společenským účelům a v neposlední řadě nabídnout tento architektonický
skvost k prohlídkám návštěvníkům města.
V postranních prostorách by měla vzniknout
ve spolupráci se spolkem Rodáků a přátel
Bechyně stálá expozice, týkající se historie
starého městského hřbitova.
Hřbitovní kostel svatého Michaela je
jedním z nejstarších raně barokních centrálních kostelů v Čechách, nechal ho před
severní městskou hradební zdí postavit
nejmladší ze tří bratrů Jan Norbert ze
Šternberka (rod Šternberků v té době vlastnil
Panství Bechyně). Majetek Šternberků byl
rozsáhlý a jejich otec František Karel Matyáš
ze Šternberka ho nechal rozdělit ještě před
svou smrtí. Při dělení majetku mezi tři sourozence došlo ke vzniku tzv. nedělitelného
majetku, a výše zmíněný Jan Norbert, který
získal Bechyni, nedělitelný majetek prodal
a z výtěžku nechal postavit kostel sv. Michaela. Stavba byla započata v roce 1667
a dokončena byla o tři roky později. Bohužel
se nedochovalo jméno stavitele, ale je
pravděpodobné, že jím byl Antonio de Alfieri,
který v té době pracoval na stavbě hřbitovního kostela svatého Víta v Týně nad
Vltavou. Oba kostely mají mnoho společných architektonických prvků a jsou si velice
podobné. Hlavní vstup na hřbitov i do kostela
je z ulice Michalská.

Areál hřbitova s kostelem sv.
Michaela patří k nejcennějším
kulturním památkám nejen v našem
městě, ale i v celé České republice.
Můžeme být na něj právem hrdi.
Za podnětné historické podklady
děkuji panu Jiřímu Bílkovi.
Za Kulturní středisko města
Bechyně Mgr. Štěpán Ondřich
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V interiéru kostela jsou niky, ve kterých
jsou umístěny sochy svatých. Na východní
stěně se nachází boční oltář svatého

Floriána a v nikách socha svatého Jana
Křtitele a socha svatého Karla Boromejského. Na západní stěně stojí boční oltář
svaté Rozálie a po stranách v nikách socha
svatého Jana Nepomuckého a socha svatého Ignáce. Na jihu je kruchta se stlačeným
obloukem. Na severu je vybudován vyvýšený polokruhový prostor presbytáře s hlavním
oltářem svatého Michaela. Pod presbytářem
je umístěn sklepní prostor, který je přístupný
pouze ze hřbitova. Původně tam bylo
schodiště s dveřmi. Ty byly později zazděny
a nahrazeny oknem. Schodiště bylo zasypáno a srovnáno s terénem. Sklep původně
sloužil jako umrlčí komora. Domníváme se,
že po vybudování márnice v rohu hřbitova
měl sklep sloužit jako kostnice.
Ke kostelu také náleží starý městský
hřbitov, který byl založen pravděpodobně na
počátku 17. století, přesné datum bohužel
neznáme.
Městský zpravodaj Bechyně /DUBEN 2021

CO NOVÉHO V BECHYNI
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NOVÁ PROCHÁZKA
BECHYNÍ
S VIRTUÁLNÍM
PRŮVODCEM

Po našem městě a jeho blízkém okolí se
ode dneška můžete projít i s virtuálním
průvodcem.
Na webové adrese virtual.escroom.cz
(server s virtuálními hrami) najdete nově
i hru, která představuje Bechyni a její
zajímavosti. Čeká vás zastavení na místech,
která jsou pro město nějakým způsobem
význačná, ať už jde o kulturní nebo technické památky, či o místa spojená s význačnými lidmi. Procházka zabere přibližně
60–90 minut příjemnou chůzí. Na každé
zastávce (naviguje vás vaše mobilní zařízení, na kterém si hru spustíte) si můžete
přečíst o konkrétním místě zajímavé informace a najít požadovanou indicii. Tím
odemknete následující úkol a můžete se
vydat dál. Hrát můžete jako jednotlivec, pár,
rodina... Protože jedna část trailu vede po
levém břehu Lužnice přes všechny tři
vyhlídky, není vhodná pro kočárek, stejně
jako pro nezkušené cyklisty (na horském
kole za příhodného počasí cestu zvládnete).
Hra byla připravena společností ESC Room
ve spolupráci s Kulturním střediskem města
Bechyně. Cena trailu je 100 Kč.
virtual.escroom.cz
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www.scitani.cz

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČALO 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9.4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se
nesečte online, má zákonnou povinnost od
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci
připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat
podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování
přísných hygienických pravidel (ochranné
pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně
venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto
důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat
s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na
infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře
bude možné odeslat v předtištěné obálce
prostřednictvím schránek České pošty nebo
odevzdat na cca kontaktních místech České
pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude
zdarma. Kontaktní místa budou provozována
za zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na
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území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba,
bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk,
svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší
18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce,
opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná.
Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR
v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů
nebo cizinců s krátkodobým pobytem do
90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání najdete na vybraných
pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat
listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou
maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při
přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb.
Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry
i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť
a v konečném důsledku ovlivňují život každého
z nás.
Podrobnější informace naleznete na
webu www.scitani.cz.
Městský zpravodaj Bechyně /DUBEN 2021

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ
MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

ČTENÍ JMEN OBĚTÍ HOLOCAUSTU PODRUHÉ I V BECHYNI

Městské muzeum
v Bechyni ve spolupráci s Institutem
Terezínské iniciativy
znovu vstupuje do
16. ročníku akce Jom ha-šoa ve ha gvura
(Dne holocaustu a hrdinství) známé jako
čtení jmen obětí holocaustu, který proběhne
8. dubna od 14 do 17 hod. Tento významný
den upomíná na zahájení povstání
židovských vězňů nacistického ghetta ve
Varšavě. Bechyně se k dalším městům, ve
kterých jsou ve stejný čas jména na
veřejnosti čtena, v loňském roce připojila
poprvé. Tato pietní akce bohužel musela
proběhnout pouze virtuálně, stejně to tak
bude i v roce letošním.
Z historie židovské komunity v Bechyni
víme, že dne 12. listopadu 1942 byli tito lidé
shromážděni v průjezdu domu na náměstí
v blízkosti dnešní pošty a odvezeni nákladním vozem do Tábora, odtud transporty do
Terezína. Z počtu 43 osob se vrátil pouze
jediný. Většina z nich zahynula v Osvětimi.
Bližší informace k akci sledujte na
webových a facebookových stránkách
muzea a terezínského institutu.
A teď osobně. Ve světle dění této doby
nám snad může přijít absurdní připomínat si
oběti dávných časů. Do popředí vstupují
úplně jiné hodnoty (boj o život nás samých,
ztráta živobytí, duševní vývoj našich dětí
apod.). Z kultury nám toho také nic moc
nezbylo. Již jednou jsme se připojili k této
akci světového významu, ke které se dnešní
Česká republika začala hlásit po roce 1989.
Až se jednou naše situace zlepší, budeme
snad rádi, že nám zůstaly některé silné
tradiční události, které nás dělají kulturnějšími a pomáhají nám hledat naši vlastní
identitu.
Spojme své síly, vyslovme jména zavražděných a vytvořme jim tak společně
symbolické náhrobky a pomníky… Pokud
tedy dovolíte, i když to k tomuto tématu
nepatří, vzpomeňte se mnou také na ty, kteří
umírají díky současným okolnostem často
osamoceni ať už v nemocnicích či jinde
a posléze jsou vyprovázeni jen tím nejjednodušším smutečním obřadem podle
toho, jak to situace dovolí.
JJ

Zde citujeme jména zahynulých bechyňských židovských
obyvatel, můžeme tak číst a symbolicky
na ně vzpomenout i z domovů...
ANŠERLÍK Rudolf, 63 let l EISLER Alfred, 52 let l EISLEROVÁ Hana, 22 let
Marta, 48 let l FISCHER Jiří, 16 let l FISCHEROVÁ Ida, 45 let l
HERLINGER Arnošt, 29 let l HERLINGEROVÁ Alžběta, 26 let l HEZKÜ Ludvík,
75 let l HEZKÜOVÁ Ema, 68 let l HEZKÜOVÁ Zdeňka, 71 let l JEDLINSKÁ
Zdeňka, 41 let l JEDLINSKÝ Alfred, 40 let l JEDLINSKÝ Jiří, 8 let l JEDLINSKÝ
Ladislav, 10 let l LAMPL František, 39 let l LENZ Bedřich, 48 let l LENZOVÁ
Věra, 61 let l MAUTNER Valtr, 36 let l PARÝSEK Adolf, 81 let l PARÝSEK Ota,
44 let l PARÝSKOVÁ Blanka, 10 let l PARÝSKOVÁ Růžena, 40 let l POPPER
Edvard, 49 let l POPPER Ivo, 6 let l POPPER Ota, 56 let l POPPER Rudolf,
60 let l POPPEROVÁ Amálie, 41 let l POPPEROVÁ Helena, 16 let l
POPPEROVÁ Vilemína, 46 let l REIMANN Josef, 62 let l REIMANN Karel,
19 let l REIMANN Oskar, 20 let l REIMANNOVÁ Kamila, 46 let l SPITZ
Evžen, 44 let l SPITZ Jiří, 17 let l SPITZOVÁ Alice, 15 let l SPITZOVÁ Leontina,
79 let l SPITZOVÁ Terezie, 42 let l ZENKER Jiří, 8 let l ZENKER Karel, 36 let l
ZENKEROVÁ Ela, 34 let
l EISLEROVÁ
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TY BECHYŇSKÝ ZVONY, TO JSOU
HODNÝ ZVONY...

Znáte lidovou písničku „Ty bechyňský zvony, to jsou hodný zvony, to jsou
zvony z vocele...“? Určitě ano, neboť je
to právě ona, která nás vítá při každé relaci
městského rozhlasu. Písnička nevznikla jen
tak pro nic za nic, krásně sladěná harmonie
bechyňských zvonů byla tehdy rozhlášená
po širokém okolí. Kolik ale máme v Bechyni
těch našich zvonů dnes a co o nich víme?
Ač si to možná ne vždy uvědomujeme,
zvony nás provází od rána do večera, od
kolébky ke hrobu. Jsou nejen liturgickým
nástrojem, ale také nositeli řádu a prostředkem komunikace. Mohou znít radostně,
slavnostně, smutně, zadumaně i výstražně.
Oznamují čas, strukturují den, vyzvánějí na
svatbu, pohřeb, křtiny, významné události.
Upozorňují na blížící se nebezpečí, zvou
k modlitbě.
Umění zvonařství se rozvíjelo stovky let
a bylo dovedeno k dokonalosti. Hlas zvonů,
které bijí společně, má být v akordickém
složení a vytvářet tak melodii. Současně
i každý jeden zvon netvoří jeden jediný tón,
ale rozeznívá se v mnoha odlišných a nestejně zvučných tónech, které spolu souzní.
Melodie zvonů se pak stává pro každé město
charakteristickou a tvoří tak nezaměnitelnou
píseň domova.
Zvony mívají názvy a jména. Podle
funkce, ke které primárně slouží, to může být
např. poledník (odbíjí poledne), čtvrtník
(odbíjí čtvrt), umíráček. Podle vztahu
k ostatním zvonům např. velký, malý,
aj.,většina z nich ale nese jména světců.
V dějinách to ale zvony neměly vůbec
jednoduché. V dobách husitských rozbrojů,
třicetileté války a obou válek světových se
jich mnoho zničilo, ztratilo, nenávratně
zmizelo. Nejvíce zvony postihla zejména
rekvizice během první i druhé světové války,
během kterých jsme v českých zemích přišli
o zhruba dvě třetiny zvonů. To se naštěstí
většinou netýkalo těch nejstarších, které
bývaly v obcích ponechány pro svou historickou hodnotu, ne vždy se však toto pravidlo
ctilo i ve válce druhé. Mezi oběma válkami se
tak odlívalo mnoho nových, často méně
kvalitních zvonů. Neradostně tomu bylo
v těch dobách i se zvony bechyňskými.
28. listopadu 1916 padly za oběť válečným
událostem čtyři bechyňské zvony.
„Dne 28 dopoledne v 10 hod. smutně
rozzvučely se posledně všechny 4 zvony;
lidé vybíhajíce před stavení a slyšíce
poslední 3 údery jako na poplach, plakali.
Zvony umlkly. Potom jali se vojáci -Němcisnímati 3. a 4. zvon (čtvrtník a umíráček)
a snesli je dolů, kde čekali někteří učitelé
z keramické školy s fotografem, aby učiněny
byly snímky pro věčnou paměť...“ (Pamětní
kniha města Bechyně 1892–1927). Tyto
zvony nesly jména Petr a Pavel a Karel.
V deníku paní Marie Fáberové, selky
z Černýšovic, jehož přepis je uchováván ve
sbírkách muzea, čteme o podobných dojmech „...prý zazvonějí všema zvony a najednou přestanou a počnou je rozbíjet… To
je smutné, lidé pláčou jako o pohřbu, ale
nemohou nic dělat.“

Rekvizice 1916. Zvon čtvrtník – Petr a Pavel
– měl 300 kg, byl dvakrát přelit (1840 a 1901)
Rudolfem Pernerem, zvonařem budějovickým, příslušníkem jednoho z největších
zvonařských rodů v Čechách, který působil
na našem území od 18. do 20. století
Rekvizice 1916. Zvon Karel (umíráček)

zvonařské dílně Tomášková-Dytrychová
v Brodku u Přerova. Stalo se tak u příležitosti
500. výročí položení základního kamene
novodobé budovy kláštera. František byl
slavnostně vysvěcen a zavěšen do zvoničky
v dubnu 2001. Jedná se o zvon s průměrem
cca 30 cm, manuálním zvoněním s laděním
G3 a slýchat ho dnes můžeme před nedělní
mší, nebo při významných příležitostech.
Věž kostela sv. Matěje na bechyňském
náměstí je domovem zvonů tří. Jedná se
o nejstarší z bechyňských zvonů – Matěj, ve
starších zdrojích zmiňován jako Bohuslav,
někdy též jako Petr a Pavel (zvony se poměrně běžně přejmenovávaly, např. při nutném
přelití, svěcení, podle světců v reliéfu…). Je
usazený v prvním „poschodí“ věže farního
kostela. Ulil jej roku 1501 v Praze na Novém
Městě zvonař Jan, označovaný též Jan
Cantarista (středověké označení pro zvonaře a konváře). Jedná se o největší dochovaný zvon tohoto známého zvonařského
mistra. Kolem horního lemu zvonu je dvouřádkový latinský nápis, který zní v překladu:
Toto překrásné dílo bylo vytvořeno rukou
Jana zvonaře ve jménu našeho Pána Ježíše
Krista, ke cti celku trojice a nedílnosti
jednoty, v roce naší spásy tisícím pětistém
prvním, a bylo odlito v úterý před svátkem
svatého papeže Řehoře. (Jeho) prastará
píseň připomíná radostné svátky.
Zvon má v průměru 1,44 metrů, vysoký je
1,13 metrů a váží téměř 2 tuny. Zvon svým
hlubokým tónem zaznívá dnes pro svůj
technický stav již jen při výjimečných
příležitostech.
Druhým, o něco menším, zvonem, který
slýcháme naopak z věže denně (ve 12 a 18
hodin a přede mší svatou), je barokní zvon
poledník – Vojtěch (Václav). Zvon je umístěn
„o patro“ výš, než Matěj. Má průměr 93 cm,
Současnost – zvony z kostela
na náměstí: Matěj a Vojtěch

Co se týče války druhé, podle kronikáře
Josefa Buriana bylo pak v roce 1942
z Bechyně odvezeno a využito pro válečné
účely celkem 7 zvonů, včetně zvonu
z kostela sv. Michala, kláštera i zvonů
z kostela sv. Matěje. Zpět do Bechyně se
vrátily pouze zvony dva. Ale zpět k těm
zvonům, které jsou tu dosud s námi:
Františkánský klášter ukrývá ve věžičce kostela Nanebevzetí Panny Marie
nejmladší bechyňský zvon jménem František. Původní zvon (nebo snad dva menší
zvony) zmizel pravděpodobně během druhé
světové války a zvonička nadlouho osiřela.
V roce 2001 byla z iniciativy o. s. Klášter ve
spolupráci s městem Bechyně a Římskokatolickou farností Bechyně zrealizována
veřejná sbírka na zvon nový, který byl ulit ve

Také zvony z hřbitovního kostela
sv. Michala byly válkami zasaženy. Popis
událostí z listopadu 1916 z pamětní knihy
obce zní takto: „S poledne o 1 3/4 naložili
větší zvon od Sv. Michala, jenž visel v pravé
věži, v okně východním, menší z okna
jižního sňali a zavěsili jej na hlavní věž;
a odvezli na nádraží.“ roku 1927, 15. května
získal kostel nové zvony, které darovali Teresie Paarová a František Šmidinger, řídící
učitel ve výslužbě (zvon Teresie a František). Tyto zvony byly však pravděpodobně
opět zrekvírovány během války druhé, a od
té doby zvonice osiřela a kostel umlkl.
Naši exkurzi po bechyňských zvonech
ukončí zámecké zvony, nebo spíše cymbály. Jsou dva a můžeme je zaslechnout, jak
elegantně doplňují melodii zvonu Vojtěcha,
blízkého souseda z kostela na náměstí.

DUBEN 2021
www.kulturnidum.cz

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

výšku 67 cm a hmotnost cca 480 kg. Nahoře
má třířádkový nápis v češtině ve znění:
Tento zvon dal slíti Martin Kalibor, někdy
primátor města Bechyně, ku památce
nebožtíka Matouše, syna jeho. Porušení
vzevši renovírován za velebného pána
děkana Nikodéma Matysa Kopidenskýho
a primátora Adama Tkalce léta 1653. Dole
pak nápis v němčině: Ohněm jsem byl
roztaven. Šimon Urndorfer z Budějovic mě
nalil. Vprostřed je vyobrazen sv. Václav obestoupený dvěma anděly, busta Ferdinanda
III. a výjev z kalvárie. Vedle je zavěšen ještě
malý bezejmenný zvonek, dnes již nepoužívaný a dva cymbály – ty nejsou zvony
v pravém slova smyslu, i když je připomínají.
Mají tvar obrácené mísy, nemají srdce, nýbrž
bicí kladivo z vnější strany. Pomocí elektrického hodinového stroje dnes odbíjejí každou čtvrthodinu. Pokud nemáte strach
z výšek, můžete tyto zvony od jara do
podzimu vidět (a ve správnou dobu i elmi
hlasitě slyšet) na vlastní oči, stejně jako
zvoníkovu světničku nad věžními hodinami a
vyslechnout věžní historky od správce věže.
Ale všechno pěkné něco stojí! Věž vysoká
24 metrů má přesně 100 schodů.

Milí čtenáři,
na základě vládního nařízení je stále uzavřeno do odvolání Městské
muzeum, Kulturní dům, Kino, Galerie 2+1, RC Hrošík a Městské informační
centrum.
Můžeme vám však nabídnout služby městské knihovny – výdej předem
objednaných knih přes výdejní okénko od 14.00 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.
Dovolte mi i v této těžké době popřát Vám jménem Kulturního střediska
klidné prožití velikonočních svátků.
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.

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.

KINO
BECHYNĚ
www.kino.kulturnidum.cz
Ak. malíř Oldřich Cihelka
Na zvonech je všechno vznešené. Části
jejich těl se nazývají: koruna, čepec, krk,
boky, věnec… ale to nejdůležitější na nich je
to, že mají srdce.
Joma
Městský zpravodaj Bechyně /DUBEN 2021

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
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mapa ke stažení na www.kulturnidum.cz

POMLÁZKA A JINÉ
HLAVOUBĚŽENÍ

Teploty ve Svaté zemi v době Velikonoc
dosáhnou pětadvaceti stupňů, u nás budeme vděční za třináct. Židé letos slaví svůj
Pesach od 23. března do soboty 3. dubna.
Křesťané vnímají jako vrchol Velikonoc Boží
hod velikonoční (Zmrtvýchvstání Páně),
který letos připadá na 4. dubna. Židovské
i křesťanské svátky mají hlubokou spiritualitu a svým načasováním do doby probouzející se přírody i silné kořeny v pohanských
tradicích. V šejkru tisíciletí tak ze všech
vzácných pramenů víry a lidského prožívání
přírodních cyklů vznikl koktejl, který může
rozjařit každého, kdo je ochoten přijmout
výlučnost těchto svátků.
Velikonoční vigilie ze soboty na neděli
s tajuplnou atmosférou kostela a v pondělí
od brzkého rána zkoušení vrátek a přelézání
plotů u stavení, ve kterých byly holky. Tak to
bylo ještě za mého dětství. Že lze pomlázku
spojovat s projevem sexuální dominance
muže nad ženou, jsem se dozvěděl o čtyřicet
let později z tisku, ne však od živých žen
z mého okolí. Tvrzením, že při Večeři Páně
je Ježíš reálně přítomen svým tělem v chlebu
a svou krví ve vínu, mne kdysi znechutil jeden mladý kněz. V duchu si s tím klukem nazaretským, mastmi mazaným, tykám a je mi
vzorem.
Velikonoční příběh je také o tom, co jsme
my lidé zač. Jednu neděli davy vítají Ježíše
jako krále, neuteče ani týden a hned v pátek
touží po jeho krvi. Jeden z nejbližších ho zapře, druhý zradí. Vrtkavost, strach a prospěch. A Pilát? To je jen úředník, co víc od
něho můžeme chtít? Kdo zná velikonoční
příběh a netrpí bludem, že je Kristus, musí si
přiznat trapnost svých slabostí.
Stále se jarní příroda probouzí. Ve městech na malých okrscích parků, ve štěrbinách betonu, v truhlících balkónů. Na venkově vzniká dojem, že je vše v pořádku, ale
v místech, kam občas jezdím již šedesát let,
vidím, že vše v pořádku zdaleka není. Pstruha do ruky již nechytím, tůně zmizely a směr
toku se podřídil jakémusi geometrovi. Tu
vodu jsem kdysi i pil.
Biblické Zmrtvýchvstání se nám snaží
oživit naději, že náš svět může být kandidátem na spasení, záchranu. Tu naději zapřu,
protože nechci riskovat zesměšnění od malověrných? Nebo ji zradím tím, že za pár
bezvýznamných mincí popřu fakta, že se
skutečně něco neblahého děje? Nebo jako
ten Pilát sepíšu neutrální zprávu, z alibismu
jí přidělím číslo jednací a schovám na dno
šuplíku?
No ano, máme dnes jiné a naší kůži bližší
starosti. Např.: distanční výuka + puberta +
home office = šílenství celé rodiny. Popř.:
deprese z toho, že se nemohu zpotit ve fitku.
Ale teď vážněji: finanční problémy, izolovanost, přemíra protichůdných informací,
strach o sebe a blízké, ztráta navyklého životního rytmu, psychické problémy atd. atd.
Operní pěvkyně také asi nepočítala s tím,
že si půjde sednout za kasu supermarketu.
Našla pro sebe řešení, zůstala psychicky
zdravá a finančně saturovaná. Však ono to
jednou skončí.
PhDr. Jaromír Matoušek
P. S. psychologa: Vážené dámy, Vážení
pánové, mažte pečlivě korespondenci se
svými milenci a milenkami. Už mě to fakt
nebaví poslouchat.
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ZE ŠKOL
ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA
1928

DISTANČNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍD
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

Vážení rodiče,
zákonní zástupci budoucích prvňáků,

zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 proběhne
na obou bechyňských školách vzhledem k současné epidemické situaci distanční formou
bez účasti dětí.
Zápis bude probíhat od úterý 6. dubna do pátku 9. dubna 2021. Zápis se bude týkat
všech dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, kterým byl pro školní rok
2020/2021 povolen odklad povinné školní docházky.
Rodič (zákonný zástupce) v průběhu zápisu škole doloží:
§ Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
§ Zápisový list pro školní rok 2021/2022
§ kopii rodného listu dítěte
V případě odkladu povinné školní docházky dále doloží:
§ Žádost o odklad povinné školní docházky
§ doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
§ doporučující posouzení odborného lékaře (dětského lékaře)
Materiály k zápisu mohou rodiče (zákonní zástupci) doručit následujícími způsoby:
§ do datové schránky školy
§ e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
§ poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
§ osobním podáním v kanceláři školy

PROJEKT –
MIMOŘÁDNÉ
UDÁLOSTI

24. února proběhl na naší škole projektový den pro žáky 1. a 2. třídy pod názvem
Chování dětí za mimořádných událostí. Děti
při něm získávaly vědomosti o zákeřných
okolnostech života jako je zranění, nehody,
požár a další nástrahy, se kterými se mohou
setkat, a možnostech řešení takových
situací.
Pod dohledem profesionálního zdravotnického záchranáře se učily ošetřovat různé
druhy poranění, s členkou sboru dobrovolných hasičů si zkoušely, jak uhasit malý
požár, a také již vědí, jak dopravit zraněného
kamaráda například na nosítkách připravených z deky nebo z oblečení a také, jak
zachránit člověka tonoucího nebo propadlého v ledu, aniž by ohrozili sami sebe.
Tato akce poskytla praktickou hravou
formou našim nejmladším žákům mnoho
užitečných poznatků pro případy ohrožení
lidského života a zdraví. Budeme se snažit
tyto zážitky zprostředkovat i dalším dětem
po jejich návratu do běžného „živého“
vzdělávání.
Bc. Marta Widlová

Materiály k zápisu budou volně ke stažení na internetových stránkách škol nebo
k osobnímu vyzvednutí ve školách.
www.zslibusina.cz (ZŠ Františka Křižíka Bechyně)
www.zsbechyne.cz (ZŠ Bechyně, Školní 293)
Veškeré informace k zápisu budou zveřejněny na webových stránkách obou škol.
Mgr. Milan Kožíšek, ředitel ZŠ Františka Křižíka Bechyně
Mgr. Milan Petr, ředitel ZŠ Bechyně, Školní 293

MŠ Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2021/2022,
který se bude konat distančním způsobem

od 3. května do 14. května 2021
Před tímto datem je třeba si v MŠ vyzvednout tiskopis Žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list (v boxech u vchodu pavilonu A).
Oba dokumenty lze vytisknout z webových stránek MŠ.
Více na www.msjahudka.cz
UPOZORŇUJEME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ, KTERÉ DOSÁHNOU VĚKU
5 LET K 31. 8. 2021, O POVINNOSTI ZAPSAT DÍTĚ K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ!

ZPRÁVIČKY
Z JAHŮDKY
Mateřská škola Jahůdka
děkuje zaměstnancům Služeb města Bechyně za mimořádnou úpravu zahrady. Dle
vládního nařízení došlo 1. března 2021
k uzavření mateřské školy a z těchto důvodů
došlo i ke zrušení projektu Děti do bruslí na
ZS v Soběslavi. Pro děti, které mají povinné
předškolní vzdělávání, probíhá distanční
výuka pod vedením paní učitelek. V první
polovině května proběhne distanční formou
zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok
2021/2022.
Více na www.msjahudka.cz

VÝTVARKA NA ZUŠ
BECHYNĚ
Práce dětí navštěvujících výtvarný obor se
nezastavila. Byť v domácích podmínkách
a s omezeným výtvarným materiálem i vybavením se stále věnují své vášni, výtvarnu.
Kreslí, malují, tisknou grafiku (je to neuvěřitelné, ale děti mají už
i své „podomácku“ vytvořené slepotisky), fotografují, ilustrují či se
věnují prostorové tvorbě.
Jedním z posledních úkolů byla socha navazující na práce Arpa,
Brancusiho, Moora či Wichterlové, a to socha z mýdla.
Samozřejmostí byla kvalitní fotodokumentace objektu na
podstavci (krabička od sirek).
Mgr. I. Blažková
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KDYŽ DUBEN
PŘICHÁZÍ…

Mnozí z vás si na knihu Jaroslava Foglara
– Jestřába vzpomenou.
Dnes nejen dětem, ale i nám dospělým
tento čas zavoní dálkami a očekáváním, že
budeme moci vyjít, či vyjet ven mimo hranice
obce.
V tomto karanténním čase náš skautský
oddíl „Jitřní Stovka“ uskutečnil přes třicet
distančních setkání, formou e-mailů, nebo
video schůzek. Tady nám nové technologie
opravdu pomáhají a skauti je mohou
smysluplně využívat. Protože se nemůžeme
společně scházet, každý měsíc členové
oddílu vykonají samostatně některý z praktických úkolů.
Úkoly volíme podle celoroční oddílové
hry – „Stezkou indiánů“, například: nařezat
dlouhé lískové pruty na výrobu luku a šípů,
kratší proutky na indiánská počítací dřívka,
která si libovolně obarví a budou využívat
pro naše hry, nebo nasbírat plody šípků
a vyrobit náhrdelník. Splněné úkoly nafotí
a do určeného času zasílají e-mailem.

Letošní zima byla „naštěstí“ bohatá na
sníh, tak jsme stavěli sněhové sloupy – jaká
byla výška, tolik bodů – Solárů, =S=
jednotlivci získali. Dalším úkolem bylo ukoulet sněhovou kouli, změřit její obvod, vydělit
dvěma a počet cm byl opět počet pracně
získaných Solárů. Ty získali i za zhotovení
jednoduchého krmítka pro ptactvo.
Aby se v nepříznivém počasí skauti doma
nenudili, vlastnoručně zhotovili papírovou
hrací kostku, kde napsali jednoduché
cvičební úkony, např. oběhni stůl, udělej pět
dřepů, zkrátka, fantazii se meze nekladou
a do cvičení se může zapojit celá rodina.
Doufáme, že se uskuteční náš oddílový
letní tábor, kde se jednotlivci i družiny budou
podílet na vaření. Proto teď v klidu domova
zkouší, co by zvládli, s čím by jim maminky
poradily, aby Bobříka hladu často neměli.
V březnu máme za úkol nafotit sakrální
památky v našem okolí, kříže v polích,
kapličky u cest, zkrátka důvod proč jít ven
a být motivován.
V dubnu věříme asi všichni, že se situace
zlepší a bude čas na společná setkání, jak
nás skautů, tak i vás, rodičů, přátel a všech
lidí dobré vůle.
VaFi

NOVÝ START
POMOC
NEZAMĚSTNANÝM
OSOBÁM
K BEZPROBLÉMOVÉMU
NÁVRATU NA PRACOVNÍ TRH
Pokud máte zájem, kontaktujte nás
předem na
Tel.: 723 449 409, 723 407 029,
počet míst je omezen.
Prostory poradny se nacházejí
v 1. patře Hotelu U Draka.
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
k dispozici stále zcela BEZPLATNĚ

každé pondělí a středu
od 8 do16 hod.
Právní poradenství
s Mgr. Janem Röhrichem
v úterý
14. 4. 2021

Psychologické poradenství
s PhDr. Jaromírem Matouškem
v pátek
16. 4. 2021
Těšíme se na Váš zájem.
Centrum mladé rodiny Milísek

+

ANTIGENNÍ
TESTOVÁNÍ
V LÁZNÍCH
JUPITER
BECHYNĚ s.r.o.

Zahájili jsme antigenní testování pro
firmy a veřejnost na onemocnění Covid-19.
Testujeme ze slin nebo výtěrem z přední
části nosu (cca 2 cm). Výsledek testu je do
15 minut a potvrzení o výsledku dostanete
na vyžádání (v českém, anglickém nebo
německém jazyce).
Místo: Lázně Jupiter Bechyně s.r.o.
v přízemí LD Vlasta, Libušina ul. 188.
Provozní doba odběrového místa:
PO–PÁ 8–13 a 14–18 SO–NE 13–17
Předem je nutné vyplnit formulář, který si
můžete vyzvednout na místě, nebo stáhnout
na www.jupiterbechyne.cz.
Objednání: na tel.: +420 734 751 364
v časech: PO–PÁ 9–14, SO–NE 13–16
Antigenní testy jsou pro osoby se zdravotním pojištěním v ČR v současnosti
poskytovány zdarma jednou za tři dny (nelze
poskytnout osobám, které onemocnění
Covid-19 prodělaly v předchozích 90
dnech).
10
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Lázně
www.laznevbechyni.cz
facebook.com/laznebechyne

PROGRAM DUBEN
Přednášky (2. patro LD Olga) a vycházky
Tento program je zdarma:
1. 4. Filmový výlet do Bechyně
10.00
1. 4. Vycházka s výkladem
„Křižíkova čtvrť“
15.00
6. 4. Vodní země, jižní Čechy
+ ﬁlm
10.00
6. 4. Vítání lázeňských hostů,
historie lázní
14.30
7. 4. Léčivé mantry
15.00
7. 4. Země na střeše světa – Tibet 19.00
8. 4. Bechyně ve starých ﬁlmech 10.00
8. 4. Vycházka s výkladem
„Křižíkova čtvrť“
15.00
9. 4. Písničky pro radost
10.00
9. 4. Osteoporóza
14.30
12. 4. Folklorika, rybníkářství
10.00
12. 4. Tvoříme vlastní mandalu
15.00
12. 4. Indie křížem krážem
19.00
13. 4. Zvyky na Blatech
po ročních obdobích
10.00
13. 4. Léčíme přírodou,
rašelina a Karitol
15.00
14. 4. Český vynálezce
Ing. Fr. Křižík a Bechyně
10.00
14. 4. Mudry, jóga prstů
15.00
15. 4. Tajemná místa,
Český Krumlov
10.00
15. 4. Vycházka s výkladem
„Poznejte naše lázně“
14.30
16. 4. André Rieu, záznam koncertu10.00
16. 4. Škola zad
14.30
19. 4. Lázeňský speciál
10.00
19. 4. Pránájáma uzdravuje. Proč? 15.00
19. 4. Akupresura s Indem
PhDr. Sandhu CSc.
19.00
20. 4. Písničky na přání
10.00
20. 4. Vítání lázeňských hostů,
historie lázní
14.30
21. 4. Šumava, střecha Evropy
+ ﬁlm
10.00
21. 4. Denní režim pro zdraví
15.00
21. 4. Vycházka s výkladem
„Bechyňská duha“
15.00
22. 4. Lázeňský speciál
10.00
22. 4. Virtuální cestování
„zámek Kratochvíle“
14.30
23. 4. Cyklotoulky, lázně,
město Bechyně a okolí
10.00
23. 4. Dietní zásady při osteoporóze14.30
26. 4. Cestujeme karavanem
po jižních Čechách
10.00
26. 4. Diagnostika pohledem
15.00
26. 4. Filmový večer
19.00
27. 4. Zajímavá místa jižních Čech
+ ﬁlm
10.00
27. 4. Léčíme přírodou,
rašelina a Karitol
15.00
28. 4. Život manželů Benešových,
Sezimovo Ústí
10.00
28. 4. Tajemství dávných léčitelů 15.00
28. 4. Módní přehlídka
19.00
29. 4. Stavba mostu v Bechyni
„Bechyňská duha“
10.00
29. 4. Vycházka s výkladem
„Naše lázeňské domy“
14.30
30. 4. Hudební dopoledne
10.00
30. 4. Rehabilitace po operaci
kolenního kloubu
14.30
Městský zpravodaj Bechyně /DUBEN 2021

NOVÉ ANTIGENNÍ
TESTOVACÍ MÍSTO
V BECHYNI
– ZDARMA
V Lázních Bechyně s.r.o. je
zřízeno od března nové testovací pracoviště na průkaz viru
SARS-CoV 2. Testování probíhá
v lázeňském domě Libuše, a je
přístupné ze zadní části domu
(viz. mapka) v pracovních dnech
od 7.30 do 15.00 hod.
Občané Bechyně a okolí
mohou využít testování po
předchozím objednání na tel.
381 476 378, a to v pracovních
dnech v době 7.30–9.30 hod.
a 13.00–14.00 hod. Podmínkou
je zdravotní pojištění v ČR a maximální četnost 1krát za 3 dny.
Upozorňujeme, že preventivního antigenního testování se mohou zúčastnit pouze
osoby, které zatím nemají příznaky onemocnění Covid-19. Pokud již příznaky máte, je
potřeba podstoupit PCR test, na který vás objedná váš praktický lékař.
Před každým testem je třeba na odběrovém místě odevzdat již vyplněný dotazník, který je
k dispozici elektronicky na www.laznevbechyni.cz/testovani, nebo v recepci lázeňského
domu Olga. Lze využít i tento vzor:

Vaše osobní údaje uváděné do formuláře budou použity pro účely vykazování úkonů
zdravotním pojišťovnám a zavedeny do evidence ÚZIS pro testování osob na onemocnění
Covid-19. Neprodleně po těchto úkonech bude papírová podoba formuláře skartována.
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VYKUTÁLENÝ
BECHYŇÁK VILÉM
POPPER
stalo se před sto lety...

Dějství prvé, učňovská léta:
V krejčovské dílně Jana Straky v Bechyni
byl zaměstnán jako učeň čilý hoch – Vilém
Poppr, syn tamního obchodníka Ludvíka
Poppra (dnes Elektro Filip na náměstí).
Vilémek měl otevřené oči pro rozkoše tohoto
světa, které lze sjednat jen dobře napěchovanou peněženkou. Věděl, že jeho
tatínek chová doma větší zásobu peněz,
a tak se odvážil ke krádeži, aby si něco užil.
Uzmul tedy svému otci 900 K a příští měsíc
zase 550 K, na tehdejší dobu slušnou
částku, se kterou začal kavalírsky žít a peníze plnýma rukama rozhazovat.
Se svým lehko nabytým bohatstvím se pochlubil svému panu mistrovi, který byl jako
u vyjevení, když před ním začal Vilémek
tančit se stokorunovými bankovkami. Aby
pan Straka nepoznal, že jeho učeň nepoctivým způsobem k penězům přišel, namluvil
mu, že jeho bratr Maxmilián, jenž byl v Bechyni na návštěvě a který prý má v Saroně
u Milána továrnu na keramické výrobky, nechal doma recepty na glazury a on že je prodal jedné továrně v Bulharsku. Ukázal pak
p. Strakovi oněch odcizených 900 K a aby
pan mistr poznal, že má ve své dílně učedníka – kavalíra, ihned mu daroval 110 K na
zakoupení vepře. Pan mistr měl ze štědrého
učně velikou radost a peníze přijal. Vilém
Poppr učinil dále p. Strakovi návrh, aby si
společné vyjeli do Tábora a koupili si tam
velocipéd. Čiperný učedník myslel již na letní
výlety do čarokrásného okolí svého rodného
města. Pan Straka souhlasil. A vydali se
Elinkou do závodu pana Františka Chvály
a koupili si tu kolo. Dali hned zálohu 100 K
a zbytek 82 K zaplatil Poppr dobírkou. Také
k pí Strakové se měl učeň galantně. Daroval
jí 30 K na zakoupení cích. Poppr pravil mistrovi, že dostává peníze poštou a když prý
jej mistr stále pobízel, aby se šel na poštu
podívat, zda-li tam už nemá zase nějaké
peníze, napsal si povedený učeň telegram,
že dostane peníze příští týden, z čehož prý
měl p. Straka radost.
V příštích dnech se pochlubil dalšími
550 K, prý opět za glazury. Učedník měl
svého mistra v takové lásce, že mu daroval
300 K a sice 200 K na sukna a 100 K na
jalovici. Paní mistrové dal 20 K na jupičku
a opět 30 K na cíchy. Ve svém dostatku nezapomněl Poppr na svého spoluučně Karla
Haškovce, jemuž objednal u svého mistra
oblek a dal naň 20 K zálohy. Haškovec se
však šatů nikdy nedočkal.
Pan Straka nepohrdl, když jej Poppr
vyzval, aby s ním šel do hotelu „U města
Bechyně“. Byli tam spolu třikrát, hráli kulečník a Poppr dal pokaždé svému mistrovi
5 K. Těmito dary si chtěl učeň ulehčit řemeslo a vymoci na mistrovi delší dovolenou
o velikonočních svátcích, kdy očekával
návštěvu svých příbuzných.
Povedený učeň vůbec staral se náležitým
způsobem o to, aby lehce nabyté peníze co
nejdříve rozházel a promarnil. Kavalírské
chování učňovo, kterého před citelným
12

trestem zachránil otec, který nepožádal
o jeho potrestání, mělo dohru před táborským soudem, kde se ocitli manželé Strakovi, žalování ze zločinu účastenství na
krádeži. Straka i jeho manželka rozhodné
popírali, že by byli měli tušení o původu
peněz svého učně. Domnívali se, že Poppr
dostal částky, které s nimi utrácel, za glazury,
jak stále tvrdil. Učeň Poppr také nedokázal,
že by mistr byl mohl vědět, jakým způsobem
k penězům přišel.
Soud osvobodil oba obžalované manžele
ze zločinu účastenství na krádeži. Vyvázli
tudíž z aféry, která po Bechyni vyvolala
veliký rozruch, poměrně šťastně.
Dějství druhé, mistrovské počínání:
V Plzni probíhal zajímavý proces, jenž by
jí mohlo závidět každé velkoměsto. Před
trestním senátem stál dobrodruh vyššího
stylu, syn rabína z Bechyně, 22letý krejčí
Vilém Poppr, jenž se mimo jiné vydával
v Americe za československého legionářského generála a potom za arcivévodu
Viléma Františka Ferdinanda z Habsburků.
Dobrodruh Vilém Poppr, jinak nevzhledný, nepatrný človíček, znamenitě za války
„vojančil“, s úspěchem využívaje všech triků
a úskoků. V Plzni se za války vydával za
žurnalistu, ač jím nikdy nebyl, a vyučoval
cizím jazykům. Seznámil se také s vychovatelkou A. P., slíbil jí manželství a pod
záminkou, že má v Anglii uloženo 60.000 K,
které mu budou po čase uvolněny, vylákal na
ní a na jejím příbuzenstvu 13.000 K na hotovosti a za 11.000 K válečných půjček. Na
jaře roku 1919 navázal milostné styky také
s 19letou C. K. a připravil ji o 1700 Kč. Ale to
se již bál, že by ho jeho podvody mohly
přivést do kriminálu, prchl tedy do Anglie
a odtud do Ameriky.
V Americe ihned počal těžit ze sympatií
našich zámořských krajanů k našim legiím,
transportovaným ze Sibiře přes Ameriku do
vlasti. Udělal se raněným legionářským
generálem, pořídil si kdesi uniformu s celou
řadou vysokých vyznamenání na prsou, psal
články do novin a přednášel na schůzích.
Všude vystupoval jako hrdina, který sám
převedl 60.000 mužů rakouské armády do
Ruska jako člen mírové konference ve
Versailles, dokonce si pořídil legitimaci, dle
níž byl v rakouské říšské radě čtyři roky
poslancem za plzeňský okres.
Jako takový byl uveden do rodiny newyorkského doutníkáře Jana Pokorného,
zaníceného ctitele našich legionářů. Pokornému tajuplně naznačil, že prý je dočasnou
československou vládou krutě stíhán a jen
vzhledem ke své vysoké hodnosti na čestné
slovo ponechán na svobodě. Má prý v Čechách statky a jmění za několik milionů
dolarů, že prý však určité osobnosti v Československu se mu snaží zabránit, aby přišel
ke svému majetku. Pokorný všemu uvěřil
a půjčil Popprovi 650 dolarů pro advokáta,
aby prý si vymohl zastavení svého stíhání.
Zakrátko sdělil Poppr Pokornému, že je už
svoboden a nyní prý zahájí proces za vydání
svého majetku, k čemuž ovšem že potřebuje
peníze pro obhájce. A důvěřivý Pokorný věřil
a půjčil mu postupně dalších 3850 dolarů.
Z Nového Yorku odjel pak Poppr na
Floridu, odkud poslal Pokornému několik
dopisů a telegramů se sdělením, že proces

určité vyhraje. Začátkem roku 1920 patrně
utratil všechny peníze a vrátil se opět do New
Yorku. Aby Pokorného učinil přístupnějším
k dalším půjčkám, „svěřil“ se mu, že je
vlastně arcivévodou Vilémem Františkem
Ferdinandem z rodu Habsburků a že má
v Čechách zámky, statky, sklárny a pivovary
v ceně 64 milionů dolarů. Pokorný uvěřil
i tomuto nesmyslu a půjčil mu zase několik
set dolarů na vedení procesu. Poppr pak dal
do novin fingované zprávy o odvráceném
atentátu na svou vzácnou osobu a velkomyslně ustanovil krajana Pokorného v případě své násilné smrti universálním
dědicem. A vděčný krajan a jeho příbuzní
klopili dolary znovu. Do konce roku 1920
vylákal Poppr na Pokorném a jeho příbuzných a známých přes 60 900 dolarů,
v tehdejších korunách asi 5 miliónů Kč.
Dobrodruh odjel pak znovu na Floridu,
odkud zanedlouho napsal Pokornému, že
proces nadobro prohrál a že mu nic jiného
nezbývá než sebevražda. V zoufalství nad
neštěstím pospíšil si Pokorný do pokladny,
kde měl uloženy všechny Popprovi potvrzenky a kvitance na půjčky. Ale stvrzenky
i kvitance byly pryč i se zlatými hodinkami
a skvosty. Pan arcivévoda vše před odjezdem na Floridu z pokladny ukradl.
Poppr se ovšem nezastřelil a s úžasnou
odvahou pokračoval ve svých rejdech dál.
V Orlandu se vetřel do rodiny bohatého
plantážníka S. Harrisona a oženil se s jeho
dcerou Dorotou. Celou rodinu pak vylákal na
cestu do Evropy, což se mu stalo osudným.
V Evropě starý Harrison svého podařeného
zetě prohlédl, vrátil se s dcerou do Ameriky
a zařídil dceři rozvod.
Poppr byl zatčen a nyní stál před trestním
senátem krajského soudu v Plzni. Vytáčel se
a nic určitého o svých činech neprozradil.
Doznal sice, že jmenované obnosy vylákal,
ale popíral podvodný úmysl. Jeho obhájce
se snažil přesvědčit soud, že Poppr je
duševně chorý. Soudní lékaři však prohlásili
Poppra za duševně normálního. Nakonec
byl Poppr uznán vinným zločinem podvodu
a odsouzen do těžkého žaláře na dva roky,
zostřený čtvrtletním postem.
Dějství třetí:
Píší se další roky a majiteli autodrožky
Františku Hlinkovi se představil Vilém Poppr
z Bechyně jako milionář a dal se vozit po
deset dnů, aniž by zaplatil. Ke všemu vylákal
ještě na Hlinkovi 3000 K, oháněje se stále
svými miliony, ale pak chtěl ujet do Bechyně
před plněním svých závazků. Na udání
Hlinkovo byl zatčen a dodán pro podvod
k soudu…
A poslední…
…Vilém Poppr z Bechyně opět zatčen,
tentokrát v Mariánských Lázních. Zde ošálil
několik nových obětí o značné peníze,
předstíraje, že svým věřitelům vrací půjčky
s vysokými úroky, až vyhraje proces
o rozvod se svou ženou, jenž je prý dcerou
amerického miliardáře. Roku 1921 vydával
se Poppr v Americe za arciknížete a zasnoubil se tam s dcerou miliardáře Harrisona. Následující roky „působil“ v Praze
a pro četné podvody potýkal se často se
soudy. Delší dobu byl též v ústavě pro
choromyslné. Jeho pouť skončila ve vězení
v Mariánských Lázních. To se psal již rok
1925…
Josef Štefl
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Krásný dobrý den,

začátkem ledna jsem po více než čtyřiceti
letech (jezdívala jsem do Dobronic na
vodácký tábor) zavítala do Bechyně. Stáhla
jsem si státní voucher na podporu malých
lázní více méně na zkoušku. Byla jsem
neskutečně mile překvapena nejen milým
personálem, vynikajícím jídlem od pana
šéfkuchaře Jana Černého, ale milými
„Bechyňáky“. Kdykoliv jsem šla ven, všichni
do jednoho hezky pozdravili, usmáli se, ať to
byli staříci, maminky s kočárky, ale i děti
školou povinné.To se opravdu v dnešní době
nevidí...
Byla jsem Bechyní tak nadšena, že jsem
zrušila plánovaný pobyt v půlce února v Třeboni a tentokrát tři týdny strávila u vás...
Přesto, že se vládní nařízení zpřísnila,
úsměv a ochota v Bechyni zůstala.
Moc mile se ke mně chovaly obě paní
v obchůdku Galvína, poradily, doporučily
a já vždy spokojeně odcházela.
Na Mezinárodní den žen jsem si byla
nakoupit jarní cibuloviny v Zahradnictví
Beneš. Tolik ochoty a nepřeberného množství všeho jsem dlouho neviděla, a to je moje
dcera floristka.
Moc ráda fotím a tady to byla „potěcha“
pro moje oko. Jsem schopna si kvůli hezké
fotce kleknout, lehnout nebo „zahučet“ do
rákosí jako u fotky mostu Duha, který jsem
fotila u původního přívozu.
V lednu jsem se zúčastnila fotografické soutěže v jednom časopisu a moje fotka se zasněženou loďkou u Lužnice vyhrála a v únoru, kdy jsem si před starou lázeňskou
budovou Libuše vyfotila srdíčko z čerstvě
napadaného sněhu, jsem se umístila na
2. místě. Nepíši to kvůli tomu, abych se chlubila, ale raduji se, že jsou fotografie od vás.
Přeji vám všem hodně moc zdraví a ať
jste všichni pořád tak milí, sympatičtí
a ochotní.
Vaše Míša

+

Když zazvonil v redakci telefon a ozval se
nadšený hlas paní Š., vůbec by mě nenapadlo, že její radost pramení z cesty na
vakcinaci proti covidu.
Byla jsem požádána, abych vyřídila
poděkování městskému úřadu, který zorganizoval očkování seniorů v Táboře, a řediteli
KSMB Štěpánu Ondřichovi za odvoz a výklad, který si všichni natolik užili, že si prý
připadali jako na výletě a moc se těší na
cestu za druhou dávkou. Stejné poděkování
je třeba vyřídit i bechyňským hasičům.
Já bych jen dodala, že takovýto přístup
dokáže udělat i z nepříjemné záležitosti
krásný zážitek. Držme se ho.
Marie Jahnová

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+

NEJEN O BĚHÁNÍ

III. Správný nádech začíná výdechem
Něco tak automatického, jako je dýchání,
jsme si zvykli vůbec neřešit, vůbec na něj
nemyslet, prostě jen dýchat. Ale pokud se
aspoň občas budeme na správný výdech a
nádech soustředit, může nám to velmi
prospět nejen při běhu.
Proč dýcháme asi tušíme všichni. Když
budeme alespoň občas myslet na to, JAK
dýcháme, můžeme pozitivně ovlivnit vše, co
naše dýchání ovlivňuje. Nejde jen o okysličování krve, ale také o aktivaci bránice, zlepšení trávení a práce vnitřních orgánů i o dodávání energie. Správný výdech a nádech je
vědomý, máme ho pod kontrolou. Vědomé
dýchání nás dokáže během pár minut
uklidnit, zkoncentrovat, zbavit nežádoucího
stresu, nebo nás naopak rychle vybudit.
Také posiluje břišní svaly, střed těla a má vliv
na hluboký stabilizační systém. Nos navíc
Městský zpravodaj Bechyně /DUBEN 2021

OČKOVÁNÍ
ZA ODMĚNU

umí odfiltrovat bakterie a případné viry, které
by se jinak dostaly do těla jednodušeji. Díky
dýchání nosem se navíc vdechovaný studený vzduch ohřeje a zvlhčí, což je pro naše
tělo příjemnější a zdravější. Prostě nos je na
dýchání a pusa na jezení.
Zkusíme malý nácvik. V leže na zádech
s pokrčenými koleny si dáme dlaně pod pupík na podbřišek. Začneme výdechem –
vydechneme všechen (opravdu všechen)
vzduch a pak se pomalu nadechneme od
podbřišku – jako bychom odspodu plnili
vodou trubici, která spojuje podbřišek a nos.
Naplníme ji až po horní okraj = po klíční kosti.
Při nádechu by se nám měl zvedat pupík
a dlaně pod ním, ale hrudník téměř vůbec.
Dýchejte nosem jemně a pomalu, nedělejte
rychlé, velké a hluboké nádechy. Výdech
začínáme zase od břicha směrem nahoru –
pomalu a jemně. Do výdechu pak můžeme
zkusit přidat krátké zádrže dechu.
Ať jste kdekoliv, najděte si minutu na
kontrolovaný dech – jen se na chvilku zastavte a vědomě zkuste aspoň na krátkou

dobu vaše dýchání napravit. Zaktivujte
bránici – narovnejte se, držte tělo zpříma
a pomalu a jemně začněte výdechem.
Postupně si z toho uděláte zvyk a zjistíte, že
jej můžete aplikovat kdykoliv a kdekoliv.
Spojit jej třeba s krátkým odpočinkem od
práce na počítači, při usínání, sprchování,
když jste ve stresu nebo rozčilení a také při
protahování, chůzi, běhu a jiných sportovních aktivitách. Dýchání pusou pak zkoušejte používat dočasně – při větší zátěži,
vyšším tempu či při maximalizaci výkonu.
Celou řadu dechových cvičení najdete na
internetu, nebo vyzkoušejte cvičení jógy, kde
se na něj klade důraz.
Můj tip: Při chůzi nebo volném běhu
zkuste lehce zpomalit tak, abyste mohli chvíli
dýchat pouze nosem. Zklidněte svůj dech
i tempo. Zpočátku to bude těžší, ale postupně vydržíte dělat aktivitu s dýcháním pouze
nosem delší dobu i v rychlejším tempu.
A pomalý výdech a nádech nosem pomůže
i od píchání v boku.
Alice,
Běžecký klub Bechyně,
BKBechyne@gmail.com,
FB/BKBechyně
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Provádíme rizikové kácení stromů
v těžko přístupných místech.
Tel: 606 931 760

My, LAUFEN CZ BECHYNĚ, výrobce sanitární keramiky,
jsme připraveni přivítat v našich řadách:

VÝROBNÍ DĚLNÍKY
ELEKTRIKÁŘE
VÝDĚLEK AŽ 38 000,- KČ MĚSÍČNĚ
Požadujeme
= výuční list = fyzická zdatnost = manuální zručnost = dobrý zdravotní stav
= motivaci k dlouhodobé spolupráci = zodpovědný přístup k práci
Nabízíme
= stabilní práci ve výrobě v nepřetržitém provozu = možnost zajistit ubytování
= závodní stravování ve všech směnách = masáže = rehabilitace = pět týdnů
dovolené = příspěvek na dovolenou = penzijní připojištění = životní pojištění
= prodej zboží za zaměstnanecké ceny a další zaměstnanecké výhody
Bližší informace
https://www.jika.cz/nase-spolecnost/o-nas/kariera
LAUFEN CZ s.r.o., provozovna Bechyně
Ivana Vachtová, Na Libuši 717, 391 65 Bechyně
nebo na ivana.vachtova@cz.laufen.com nebo zavolejte na 381 400 212
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RESTAURACE ŠPAJZ
V HOTELU PANSKÁ
SE TĚŠÍ NA VAŠI
NÁVŠTĚVU
Nabízíme jídlo s sebou do
REKRABIČKY
Šetříme přírodu, se zálohovanou
rekrabičkou minimalizujeme odpad
a můžete ji jednoduše vrátit v
kterémkoliv podniku, kde s nimi
spolupracují. Materiál je navíc 100%
recyklovatelný a je tak šetrný
k přírodě.

www.restauracespajz.cz
telefon 704 504 342
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PÉŘOVÉ
VÝROBKY
UHŮ ČIŠTĚNÍ
40 DR OVIN
PEŘÍ
SYPK

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

www.peroveprodukty.cz

pro
nemodaných
vitos
tí

VAŠE PEŘÍ DO VAŠÍ PEŘINY

NEJLEVNĚJŠÍ
PALIVOVÉ DŘÍVÍ
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

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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