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Životní jubilea
únor 2017
92 let Bohuslavová Milada

Zádrapová Miloslava
89 let Strážnická Jarmila
87 let Podholová Helena
86 let Černoch Josef
85 let Bakule Rudolf
83 let Chudá Růžena

Matušková Vlasta
Švorcová Ernestína

82 let Nebesař Antonín
81 let Semrádová Jiřina
80 let Menšová Růžena

Bína František
79 let Barták Zdeněk
78 let Churanová Růžena

+
SVATEBNÍ VÝROČÍ

Opět po delší odmlce můžeme srdečně
poblahopřát hned ke dvěma jubilejním
výročím uzavření manželství.

Diamantovou svatbu oslavili v prosinci
2016 manželé Vratislav a Kamila Krejčí
přesně v den, kdy před šedesáti lety 29. 12.
1956 uzavřeli manželství v obřadní síni
města Bechyně. Obdivuhodné šedesátileté
výročí oslavili manželé doma spolu se svými
blízkými. Pogratulovat jim přišli také zástupci
města, starosta Ing. Pavel Houdek a místo-
starosta Ing. Jiří Rejlek.

V sobotu 14. 1. 2017 oslavili manželé
Miloslav a Jana Fáberovi zlatou svatbu,
neboť před 50 lety 12. 1. 1967 v Bechyni
uzavřeli manželství. Symbolické obnovení
manželského slibu proběhlo slavnostně
v obřadní síni města Bechyně za účasti
rodiny manželů Fáberových a před starostou
Ing. Pavlem Houdkem.

+
PLATBA ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD

Místní poplatek dle Obecně závazné
vyhlášky č. 3/2015 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „komunální odpad“)

Připomínáme splatnost místního poplat-
ku za „komunální odpad“ 30. 6. 2017.

Poplatek lze uhradit v pokladně města
Bechyně nebo převodem na účet číslo
19-0701467359/0800, s příslušným varia-
bilním symbolem (stejný jako vloni). Výše
poplatku je 600 Kč. Osoby, které dovrší
v roce 2017 věku 70 let a osoby starší,
zaplatí 500 Kč. Poplatková povinnost se týká

rovněž osob, které mají trvalý pobyt na
ohlašovně městského úřadu (nám. T. G.
Masaryka 2, Bechyně).

Poplatek mohou stejným způsobem platit
majitelé staveb určených k individuální
rekreaci, bytů nebo rodinných domů, kteří
nemají v Bechyni trvalé bydliště, v jejichž
nemovitostech není hlášena žádná osoba
k trvalému pobytu. Číslo účtu i variabilní
symbol jsou stejné jako v minulých letech.
Výše poplatku činí 600 Kč bez úlev.

Veškeré dotazy týkající se poplatku za
komunální odpad vám zodpovíme na tel.
čísle 381 477 035 nebo na mailové adrese
vankova@mestobechyne.cz. Podrobné
informace je možné získat v obecně
závazné vyhlášce města Bechyně č. 3/2015,
která je k dispozici na webových stránkách
města Bechyně www.mestobechyne.cz.

M. Vaňková – FO

Prosíme o uveřejnění veřejné pochvaly
a poděkování pro MUDr. Hanu Sedláč-
kovou-Řezníčkovou za její opravdu profe-
sionální přístup k nám pacientům.

Děkujeme jí za její ochotu, svědomitost
a příkladnou péči pomoci mému nemoc-
nému manželovi, hlavně za obětavost,
s jakou o něj pečuje.

Naše velké poděkování patří i její
sestřičce, paní Jitce Spilkové, obě jsou
velkým příkladem jak pomáhat druhým
a jsou nám obě velkou psychickou pod-
porou.

Velké, velké díky vám oběma.
S úctou

manželé Novákovi

!



+
SANACE OPĚRNÉ ZDI
V KLÁŠTERNÍ ULICI

V měsíci červnu 2016 byla zahájena
stavba sanace opěrné zdi v Klášterní ulici za
budovou městského úřadu, která vyrovnává
výškový rozdíl mezi svažitým terénem
a nivelitou místní komunikace. V rámci této
stavby došlo také k rekonstrukci místní
komunikace za rubem této opěrné zdi,
veřejného osvětlení, kanalizace a vodovodu
umístěných pod touto komunikací a k opravě
vodovodu, který prochází opěrnou zdí
směrem do ulice Pod Schody.

Sanace opěrné stěny spočívala v zesí-
lení stávající zdi u její paty železobetonovým
základovým blokem a ve statickém zajištění
ocelovými tyčovými zemními táhly. Dále byla
provedena nová nadezdívka z lomového ka-
mene, která je zakryta římsou – kamennou
deskou.

Na opěrnou zeď bylo osazeno zábradlí.
Kámen na stavbu byl použit částečně
původní a částečně byl doplněn o kámen
podobné textury a struktury. Limitem pro
sanaci stěny bylo zachování stávajícího
stromořadí u hlavy stěny. Stromy jsou
umístěny takřka na hranici rubu opěrné
stěny a způsobovaly tak svým vývojem
v čase značné deformace na již degra-
dované konstrukci tělesa stěny. Sanace
opěrné zdi je provedena tak, aby umožnila
zachování fyziologických podmínek koře-
nového systému stávajících stromů.
Zároveň došlo ke zdravotnímu prořezání
korun stromů odbornou firmou. Tvarové
řešení opěrné zdi zůstalo zachováno,
výjimku tvoří sanace opěrné zdi u nejmo-
hutnějšího stromu, kde je vybudována
kruhová výseč pro stabilizaci stěny a stromu
jako takového.

Nová komunikace je dlážděná z žulových
kostek v barvě béžového melíru. Původně
měla být tato komunikace průjezdná pro
osobní dopravu, ale vzhledem k poloze
a rozsahu kořenového systému stromů,
který neumožnil provedení konstrukčních
vrstev vozovky a jejich hutnění v takové
míře, jako ukládají závazné normy, bude tato
komunikace určena pouze pro pěší a prů-
jezdná bude jen pro auta, která parkují ve
dvoře budovy MěÚ.

Vzhledem k poloze kořenového systému
musel být projekt na sanaci opěrné zdi v roz-
sahu cca 1/3 délky stěny směrem k zámku
přepracován. Původně projektovaný základ
pod novou zeď musel být nahrazen zákla-
dovými patkami s roznášecími prahy, na
které šla teprve provést přizdívka dle
původního projektu. Přepracování projektu
znamenalo posunutí termínu k dokončení
stavebních prací. Klimatické podmínky
(teploty pod 0°C) neumožnily dokončení
stavebních prací na této části opěrné zdi
v roce 2016. Tyto práce budou dokončeny
v průběhu roku 2017 za vhodných klima-
tických podmínek.

Ilona Zvolánková
vedoucí investičního odboru

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Města Bechyně
Naším cílem je poskytovat sociální služby klientům v jejich domácím prostředí.
Zajišťujeme spektrum takových služeb, které dovolují klientům setrvat v domácím
prostředí po co nejdelší možnou dobu. Spektrum poskytovaných služeb má dále pomoci
rodině klienta v každodenním životě a v každodenní péči o klienta. Využíváme k tomu
zprostředkování kontaktů s okolním prostředím, zajištění nejběžnějších úkonů spojených
se základními životními potřebami, pomoci při zajištění chodu domácnosti nebo zajištění
dalšího informačního servisu.
Základní zásady naší činnosti:
- dobrovolné přijetí služby ze strany klienta
- důvěra klienta k poskytovateli a zaměstnancům poskytovatele
- respektování individuálních potřeb klienta
- odbornost, diskrétnost, nestrannost zaměstnanců poskytovatele
- respektování komunikačních potřeb klienta, komunikačních schopností klienta a jeho

možnosti pochopit a přijmout poskytované rady, obsah i smysl nabízených služeb
Komu je pečovatelská služba určena?
- osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění

nebo zdravotního postižení,
- rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Pečovatelská služba je terénní službou a poskytuje se v domácnostech jednotlivých
příjemců v pracovních dnech od 7.00 do 15.00 hodin. Pečovatelskou službu
poskytuje Město Bechyně na svém území, tedy v katastrálním území Bechyně,
Hvožďany a Senožaty.

Více informací můžete získat u sociální pracovnice Města Bechyně na telefonním čísle
381 477 025 nebo na www.mestobechyne.cz.

Bc. Lenka Matyšová

+
Zastupitelstvo města Bechyně
rozhodlo 21. 12. 2016 o pořízení

NOVÉHO ÚZEMNÍHO
PLÁNU

Stávající „Územní plán obce Bechyně“
byl schválen zastupitelstvem města Bechy-
ně dne 29. 11. 2006 ještě podle „starého
stavebního zákona č. 50/1976 Sb.“ a platí do
31. 12. 2020.

V současné době má Město Bechyně
vydanou Změnu č. 1 ÚPO Bechyně, těsně
před vydáním je Změna č. 2 (pravdě-
podobně únor 2017) a projednává se Změna
č. 3 a 4 ÚPO Bechyně.

Co znamená pořízení nového územního
plánu pro obec, její obyvatele, vlastníky
nemovitostí nebo budoucí investory?

Územní plán je základní strategický do-
kument obce, ve kterém se stanoví funkční
využití všech ploch pro celé správní území
obce; koordinuje výstavbu a jiné činnosti
ovlivňující rozvoj území, stanoví koncepci
rozvoje, dopravní obslužnosti, technickou
infrastrukturu, zabývá se volnou krajinou
zejména se zřetelem na ochranu krajinných
hodnot území.

Zjednodušeně to znamená, že jsou zde
uspořádány jednotlivé funkční plochy např.
pro bydlení nebo naopak pro výrobu a podni-
kání a to tak, aby se co nejméně ovlivňovaly
svými nepříznivými dopady (např. těžkou
nákladní dopravou).

Podkladem pro pořízení nového ÚP je
stávající územní plán obce a nadřízené
územně plánovací dokumentace.

Na základě výše uvedeného by si měli
vlastníci nemovitostí popř. budoucí investoři,
pokud mají v území nějaký záměr, ověřit, zda
regulativy funkčního využití konkrétní plo-
chy, kde se jejich nemovitosti nacházejí,
odpovídají jejich zájmům. Pokud tomu tak
není, je možné vznést písemný požadavek
na změnu v rámci pořizování nového územ-
ního plánu.

Do stávajícího územního plánu obce lze
nahlédnout na Městském úřadu v Bechyni
(odbor stavební nebo investiční) nebo na
stránkách města.

V první fázi pořizování nového územního
plánu bude stavební úřad shromažďovat
tyto požadavky, následně o nich rozhodne
zastupitelstvo města a pak budou zařazeny
do dalšího projednávání.

Ing. Jarmila Kukrálová
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ROK STARÝ
SČÍTÁM, NOVÝ
VYHLÍŽÍM

Svědomí mi nedalo a vrátila
jsem se ke svému č lánku
z února loňského roku. Tam byl
představen nástin výstav na
rok 2016 a proneseno několik
vroucích přání do dnes již pro-
běhlé sezóny. Něco z toho jsme
dokázali – zprovoznit muzejní
knihovní katalog na internetu,
muzejní dvorek ožil vernisáží
a keramickými sochami z depo-
zitářů SUPŠ. Svatbu jsme
zatím nepřivítali. Stěhování
předmětů do nových regálů
nám, přiznávám, vázne z časových důvodů.
To abych shrnula výsledky našich přání.
Nechci se už detailně vracet k proběhlým
výstavám a stálým programům. Minulý rok
byl zkrátka pro nás velmi nabitý a například
co do počtu návštěvníků poměrně úspěšný.
Podíl na tom měla hlavně výstava modelů
historických vláčků, která zřejmě pomohla
vyplnit letní program rodin s dětmi v Bechyni.

Co chystáme v roce tomto: V dubnu
zahájíme turistickou sezonu výstavou foto-
grafií pana Jana Marka (z cest po horách

nejrůznějších kontinentů). Tato výstava tak
dává nečekaný prostor muzeu. Připojíme se
a oprášíme exotické sbírkové předměty
z našich depozitářů. Jindy nemá návštěvník
možnost je spatřit a věřte nevěřte, jedná se
o soubory z Ruska,Afriky, Mexika a jiné.

Léto bude patřit dvěma přítelkyním – paní
Heleně Schmaus-Shoonerové a paní Emmě
Srncové (zatím v jednání). V sále snad
otevřeme hravou výstavu pro děti v duchu
F. Křižíka a jeho vynálezů. Menší výstava
představí výtvarnou tvorbu pana Jiřího
Zemana.

Již nyní víme, že muzejní noc zabrala
termín 27. 5., nejlépe opět s nějakou
hudební pohodou před muzeem a s vy-

c h á z k o u p o m ě s t ě v e
spolupráci s Muzeem turistiky.

V rámci přednášek v muzeu
se budeme snažit o program
s tématem Vlasta Kálalová –
Di Lotti (duben).

Už jste si něco vybrali ze
zmíněného programu, co vám
sedí?

Naším předsevzetím je
opět se věnovat depozitům
a vhodnému uložení předmě-
tů. Nyní pracujeme v depozi-
táři, kde jsou uložené obrazy,
produkty uměleckého řemesla
(perníkové formy, štítky od
zámků, klíče, kování…) a ná-
stroje dalších řemesel. Často
jde o setkání s velmi cennou
a precizní rukodělnou prací,
dnes vzácnou. Cílem by mělo
být pro předměty vytvořit co
nejvhodnější podmínky, pokud
možno silně poškozené ošetřit
č i navrhnout na opravu,
správně je uložit a získat tak
postupně přehled o zatím

nabytých 6800 položkách.
Zahajujeme tedy nový rok opět s dobrou

vůlí „být prospěšný“ ve své práci.

JJ

+
MĚSTSKÉ MUZEUM DĚKUJE
aktuálně firmě Micro-Epsilon
a obyvatelům obce Rataje za

jejich úžasné peněžní dary směřující do
sbírky na podporu restaurování soch
z muzea.

M STSKÉĚ

MUZEUM

BECHYNĚ

KNIHOVNA
BILANCUJE

Lednem začíná nový rok,
ale zároveň se sčítají čísla roku

minulého. Pro bechyňskou knihovnu byl
rokem zlomovým. Ne tak v činnosti knihovny
jako v její vizáži. Podařila se realizovat
přestavba, o které jsme již delší dobu snili. Je
velmi kladně hodnocená, což nás těší.
Samozřejmě ovlivnila některé číselné
výsledky statistiky, ale to jsme předpokládali
a věříme v lepší obrat. Tak jen ve zkratce pár
shrnujících čísel.

Zaregistrovalo se 442 čtenářů, z toho 97
dětí do 15 let. Vypůjčili si celkem 21569
dokumentů a do knihovny přišli celkem 7274
krát. Internetového připojení v knihovně
využilo 827 zájemců. Mimo knihovnu si
vyhledalo knihy nebo prodloužilo výpůjčky
celkem 952 virtuálních návštěvníků.

Podařilo se nám získat dotaci 44000 Kč
z Ministerstva kultury ČR na Přechod auto-
matizovaného knihovního systému Clavius
z formátu UNIMARC na nový MARC21
a obnovu počítačové techniky. Připravili
jsme celkem 52 akcí pro školy a veřejnost.
Byly to besedy se spisovateli, o spisova-
telích, výstavy, dílny, soutěže, veřejná čtení,
burzy knih, přednášky a podobně.

I v letošním roce chystáme pestrou
nabídku, abychom nalákali co nejširší okruh
příznivců literatury. O všech vás budeme
opět pravidelně informovat na stránkách
Zpravodaje.

Věříme, že si určitě vyberete z nabídky
nových knih, na které tak netrpělivě čekáte.
Prvních 50 již zpracováváme.

Na začátku února se chystáme navštívit
Domov pro seniory s programem na téma
Literární milenecké dvojice, kam s sebou
bereme na ukázku i příslušné knihy.

Podařilo se zorganizovat dvě příjemné
akce, na které vás srdečně zveme:

15. 2. v 17 hodin na besedu v rámci
Babího léta o knize „Osudy ztracených
obzorů“ paní Jiřiny Trčkové.Akce se koná ve
spolupráci se Spolkem rodáků a přátel
Bechyně.

20. 2. v 18 hodin na přednášku Lenky
Markové Přeměna domácí lékárničky
s ukázkami esenciálních olejů dōTERRA.

Určitě si udělejte čas a přijďte!

EH

CO NOVÉHO

V BECHYNI
Poslední obytný dům na sídlišti
Obránců míru se dočkal rekon-
strukce. Má nová plastová okna,
byly vyměněny meziokenní výplně,
vylepšeno zateplení a kompletně
opravena fasáda. Byly zavěšeny
nové balkony a provedeno jejich
zastřešení v posledním patře.
Nezbývá tedy než popřát jeho
obyvatelům příjemné bydlení.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ ÚNOR
2017

RODIČOVSKÉ CENTRUM

+ ÚNOR BÍLÝ, POLE SÍLÍ...
Pravidelné herny: pondělky a středy /
9.00–11.00 hod. / Jednotlivé vstupné 15 Kč,
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY A DOBROVOLNICE,
ABY NÁM POMOHLI S  PROVOZEM RODI-
ČOVSKÉHO CENTRA HROŠÍK. NEVÁHEJTE
A PŘIDEJTE SE K NAŠEMU TÝMU!!!

+ DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Úterky nebo pátky dle rozpisu / 9.30–10.30 hodin, děti 1–3 roky/
RC Hrošík / vstupné 15 Kč (zvýhodněná permanentka 100 Kč /
10 vstupů) Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

Zahájení 10. února / 19.00 hod. / Velký sál KD
Již tradičně pořádáme taneční kurzy pro
absolventy základních tanečních a také pro ty, co
již většinu zapomněli nebo se chtějí naučit něco
nového. Kurzy povedou opět manželé Bolkovi
z Milevska. Hlaste se již nyní v kanceláři KD, na email
ucetni@kulturnidum.cz 778 545 507a na telefonu nejlépe
v párech. Počet frekventantů je omezen.
Kurzovné činí 1.300 Kč na osobu.

Lekce:10. , 17. a 24. února, 3., 10., 17. a 24. března
Prodloužená s Janem Onderem 1. dubna

TANEČNÍ PRO VŠECHNY
TANEC

RYBÁŘSKÝ PLES
Sobota 18. února 2017 / 20.00 hod. / KD / Vstupné 150 Kč
v předprodeji, na místě 180 Kč
Program: mažoretky, pasování mladých rybářů, soutěž o ceny,
půlnoční překvapení. Hraje kapela MIDI.
Ve spolupráci s KSMB, předprodej v kanceláři KD, knihovně, MIC
v budově muzea a on-line na www.kulturnidum.cz

VÝSTAVY

MODELÁŘSKÁ VÝSTAVA
20.–26. 2. 2017 / Přísálí kulturního domu

Leteckomodelářský klub Bechyně p.s. vystaví více jak 50 modelů
letadel různých kategorií.
Součástí výstavy bude promítání filmů s leteckomodelářskou
tématikou a možnost vyzkoušet si řízení modelů s využitím
simulátoru.
Otevírací doba:

Po–So 9 – 18 hod.
Ne 9 – 12 hod.

Hromadné návštěvy nutno ohlásit minimálně den předem na
telefon 737 871 476.

GALERIE U HROCHA
ADÉLA ŠTEGEROVÁ – FOTOGRAFIE
Od 2. února 2017

Prohlídka po dohodě na tel. 778 545 507 nebo v kanceláři KD

GALERIE 2+1
VÁCLAV KOČÍ – ABECEDA

0 hod. www.vaclavkoci.czVernisáž 17. února od 18.0
Prohlídka po dohodě na tel. 778 545 507 nebo v kanceláři KD

GALERIE GALVÍNA
CHLÉB A SŮL
Tereza Lišková – obrazy
Vanda Michalská – obrazy
Zuzana Matlasová – ilustrace
Barbora Kloknerová – porcelán
Výstava je prodejní

Čtvrtek 9. února 2017 / 19.00 hod. / Velký sál KD /
Vstupné 200 / 180 / 160 Kč
Již v předprodeji na www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD a MIC.

Legendární
Stand-up
comedy

show

Ester Kočičková,
Karel Hynek,
Nasty a En.Dru

Čtvrtky / 16.00 hod. / Klubovna KD
Kroužek „ANGLIČTINAHROU“ pro školkové děti ve věku 3–7 let.
Bližší informace Lenka Chmátalová
email: chmatalova.l@seznam.cz, popřípadě tel. 605 111 802

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

PRO DĚTI

ZÁBAVA

Sobota 4. února / 10.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 40 Kč
Klasická pohádka na motivy Jana Drdy v podání DS Lužnice.
V rámci Bechyňského Perlení.

HRÁTKY S ČERTEM

Sobota 25. února / 15.00 hodin / Velký sál KD / Vstupné 40 Kč
Odpoledne plné her a soutěží s Večerníčkem, které potěší děti
a pobaví jejich rodiče.

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE

HASIČSKÝ PLES
Sobota 11. března / 20.00 hod. / KD / Vstupné 130 Kč
Hrají: Muzikanti z jižních Čech
Ve spolupráci s KSMB, předprodej od 16. února v kanceláři KD,
knihovně, MIC v budově muzea a on-line na www.kulturnidum.cz



POHYBOVÉ AKTIVITY

PILATES

DIVADLO

Středa 15. února / 17.00 hod. / Knihovna / Vstup zdarma
Beseda o knize s možností„Osudy ztracených obzorů“
prohlédnout si některé nepublikované dokumenty. Chcete se více
dozvědět o bechyňské židovské komunitě – např. o Madam
Poppeé, o které je v knize jen krátká zmínka?
Za spolek Rodáků Bechyně pořádá Jiřina Trčková a Josef Štefl.

BABÍ LÉTO – posezení v knihovně

Úterky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Intenzivní trénink pro zrychlení metabolismu, redukci váhy
a zlepšování kondice. Při lekci využíváme posilovací a balanční
pomůcky (TRX, BOSU, činky, medicinbaly).

KRUHOVÝ TRÉNINK

Čtvrtky / 19.00–20.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo,
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

Permanentka na 10 lekcí 650 Kč (platnost 3 měsíce), permanentka
na 5 lekcí 330 Kč (platnost 1,5 měsíce). Info Romana Honsová, tel.
721 111 541. FB Cvičení s Romčou Bechyně

BOSU CARDIO®

Pondělky / 18.00–19.00 hodin / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

ZUMBA PRO DĚTI

POWERJÓGA
Neděle / 18.30–19.30 hodin / RC Hrošík / Lekce 60 Kč
Powerjóga je dynamický styl jógy vhodný i pro začátečníky. Díky
cvičení jógových pozic (ásan) se tvarují svaly, odbourává podkožní
tuk, zlepšuje flexibilita těla, dochází k harmonizaci všech vnitřních
procesů a díky správnému dýchání se odbourává napětí a stres.
Informace na FB Romana Hlavničková, tel. 602 313 137

Úterky / 16.30–17.30 hodin / RC Hrošík
Cílem je rozvinout u dětí zdravý životní styl a včlenit fitness jako
přirozenou součást jejich života.
Info Nina Capouchová na tel. 737 825 662

ZABIJÁK JOE
Pondělí 13. března / 19.00 hod. / VS / Vstupné 360 / 340 / 310 Kč
Kultovní lovestory z pera jednoho z nejvýznamnějších současných
amerických dramatiků Tracyho Lettse. Zabiják Joe je černá
komedie o jedné velmi svérázné rodince a ještě svéráznějším
způsobu, jak zatočit s dluhy. Lettsova prvotina platí na newyorské
Broadwayi za novinku, nicméně oblibu českých diváků si stačila
získat už mnohem dříve, především díky slavné inscenaci
Činoherního klubu. Nyní, 20 let od její premiéry, se tedy Zabiják Joe
dočkal nového pražského nastudování v Divadle Kalich.

Hrají: Igor Chmela, Ivana Jirešová, Marek
Taclík, Ivan Lupták a Anna Fialová
Již v předprodeji na www.kulturnidum.cz, v kanceláři KD a MIC.Středy a čtvrtky od 15. února do 30. března /

st 18.00–19.00, čt 8.30–9.30 hod. / Klubovna KD
SM = stabilizační a mobilizační systém. Aktivní cvičení s elastickým
lanem vhodné pro každý věk. Komplexní systém péče o pohybový
aparát, funkci vnitřních orgánů a celkové zpevnění těla.
Kurz 7 lekcí, info a objednání M. Bambasová, tel. 608 223 271

SM SYSTÉM

PŘIPRAVUJEME

PŘEDNÁŠKY

Pondělí 20. února / 18.00 hod. / Knihovna / Vstupné: 100 Kč
Přednášku paní Lenky Markové s ukázkami esenciálních olejů
dōTERRA. Znovuobjevení obrovského léčebného potenciálu,
využívaného našimi předky již od pradávna. Povídání o tom, kolik
léčivé energie můžeme získat z malé voňavé lahvičky a kolik
návštěv u lékaře si díky ní můžeme ušetřit. Prostor bude i pro vaše
dotazy.
Přihlášky a bližší informace:
Marie Brynychová, tel.: 737 507 775,marie.kdbech@volny.cz
nebo Lenka Marková, doterra.cz@gmail.com 777 280 17.

PŘEMĚNA DOMÁCÍ LÉKÁRNIČKY

DUŠEVNÍ AKTIVITY

Pátek 2. února – sobota 3. února / Prostory KD / Permanentka
na celou přehlídku 200 Kč, jednotlivá představení 40 Kč
Podrobný program na plakátě

BECHYŇSKÉ PERLENÍ  XXIII. ročník
Otevřené setkání klasických amatérských souborů

PARTIČKA NA VZDUCHU
Úterý 30. května / 20.00 hod. / Velký sál KD / Vstupné 430 Kč
PARTIČKA– poprvé spolu naRichard Genzer a Michal Suchánek
jevišti! Zdá se to neuvěřitelné, ale divadlo dohromady opravdu ještě
nehráli. Donutila je k tomu až Partička – improvizační show, kde je
zábava tak hustá, že by se dala krájet. Nenechte si ujít jedinečnou
příležitost vidět, jak si konečně dělá někdo srandu ze „Suchoše a
Geni“, konkrétně tedy jejich kolegové Igor Chmela, Ondřej Sokol
a Daniel Dangl.A jak takové trápení bavičů vypadá?
Již v předprodeji na TICKETSTREAM
http://www.partickanavzduchu.cz/predstaveni-particka.html

NEJEN O POTÁPĚNÍ SE ŽRALOKY
LETOŠNÍ EXPEDICE RUDÉ MOŘE

Středa 22. února / 17.00 hod. / RC Hrošík / Vstupné 20 Kč
Besedu s promítáním z expedice Rudé moře uvede Bohumil Kantor
z klubu Vimperských potapěčů.



KINO BECHYNĚ ÚNOR 2017

1. STŘEDA VE 20.00

XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE
Akční / komedie – USA

Xander Cage (Vin Diesel), zvaný též xXx,
je naživu a zase v dokonale vyladěné

formě, připravený s pomocí svých
vymazlených, ale hlavně dokonalých

adrenalinových kousků a triků, nabančit
všem největším hnusákům na světě.

105 min, titulky, přístupný od 12 let, 120 Kč

4. SOBOTA VE 20.00

KRUHY
Horor – USA

Slavný horor o znepokojivém videu, jehož
diváci nevyhnutelně umírali přesně týden

poté, co ho viděli, právě napsal další
kapitolu. Děsivé je na ní především to, že
se Samara, hlavní antihrdinka Kruhů, se
svým filmem přesunula z videokazety do

online éry, kde se šíří mnohem snáz.
102 min, titulky, přístupný od 12 let, 120 Kč

8. STŘEDA VE 20.00

JACKIE
Drama – USA

Když je JFK zvolen prezidentem USA,
stává se Jackie Kennedy (Natalie

Portman) jednou z nejmladších prvních
dam v historii. Pro její vřelost, eleganci a
vybraný vkus ji brzy obdivují miliony lidí
po celém světě.  Filmový portrét jedné z

nejikoničtějších žen 20. století je
příběhem hrdosti, lásky a noblesy,

fascinujícím nahlédnutím do zákulisí
Bílého domu i zachycením dnů, které

změnily běh dějin.
99 min, titulky, přístupný od 12 let, 80 Kč

11. SOBOTA V 17.00

ANDĚL PÁNĚ 2
Rodinný / pohádka – ČR

Cílem volného pokračování Anděl Páně 2
je přivést na plátna kin opět charaktery

obou hlavních postav Petronela a Uriáše
a při zachování poetiky prvního dílu
vytvořit zcela nový, originální příběh,
který pobaví v kinech celou rodinu.
90 min, mládeži přístupný, 100 Kč

Návštěvnost prolomila počet milionu
diváků v rekordním čase. Podpořte
i vy natočení třetího pokračování

úspěšné české pohádky.

11. SOBOTA VE 20.00

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Erotický / thriller – USA

Pod vedením režiséra Jamese Foleyho a
bedlivým dohledem autorky předlohy E.

L. James se vrací Jamie Dornan a
Dakota Johnson, aby napsali další
kapitolu pikantní romance o vztahu

dominantního milionáře Christiana Greye
a submisivní studentky Anastasie

Steeleové.
117 min, titulky, přístupný od 15 let, 140 Kč

15. STŘEDA VE 20.00

SPOJENCI
Válečný / romantický – USA

Když máte v rámci válečné operace
předstírat, že tajná agentka je vaše

manželka, neměla by být krásná. Mohlo
by to mít dalekosáhlé následky. Oscarový
režisér Robert Zemeckis, tvůrce Forresta
Gumpa a Trosečníka, vrhnul Brada Pitta

a Marion Cotillard do světa, v němž může
láska skončit vlastizradou.

124 min, titulky, přístupný od 12 let, 120 Kč

18. SOBOTA V 17.00

KROPÁČEK MÁ ANGÍNU
Animovaný / pásmo – ČR

Pásmo klasických krátkých pohádek:
Hrnečku vař, Jak jeli k vodě, Štaflík a

Špagetka – Rybáři, Kropáček má angínu,
Dorotka a ježibaba, Kocour Mikeš – Co

vyprávěl strýček Malinovský, Krtek a
zelená hvězda

73 min, mládeži přístupný, 80 Kč

18. SOBOTA VE 20.00

MLČENÍ
Historický / drama – Mexiko, Tchaj-wan, USA
V polovině 17. století je Japonsko zcela

uzavřené kontaktu se západními
mocnostmi. Křesťanství je zde postavené

mimo zákon a křesťané musí svou víru
skrývat. Dva portugalští jezuité, otec
Rodrigues (Andrew Garfield) a otec

Garupe (Adam Driver), se vydávají do
země vycházejícího slunce s velmi

nebezpečným cílem: najít svého učitele,
otce Ferreiru (Liam Neeson), který se prý

zřekl víry.
161 min, titulky, přístupný od 12 let, 120 Kč

22. STŘEDA VE 20.00

LÉK NA ŽIVOT
Mysteriózní / thriller – USA, Německo

Režisér Gore Verbinski se vrací k žánru,
v kterém před téměř patnácti roky zazářil
v dnes již kultovním hororu Kruh. A opět

dokázal díky filmařskému umění
vybudovat tajemnou a napínavou

atmosféru, v níž se lidská mysl ohýbá a
ztrácí schopnost rozeznat realitu a sen.

146 min, titulky, přístupný od 15 let, 120 Kč

25. SOBOTA VE 20.00

T2 TRAINSPOTTING
Romantický / komedie – USA

Mark Renton (Ewan McGregor) se vrací
na jediné místo, které mu kdy bylo

domovem. Čekají tu na něj: Spud (Ewen
Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller)

a Begbie (Robert Carlyle). Očekávají ho i
další staří známí: smutek, ztráta, radost,

pomsta, nenávist, přátelství, láska, touha,
strach, výčitky, heroin, sebedestrukce a

smrtelné nebezpečí.
109 min, titulky, přístupný od 15 let, 120 Kč

Změna programu vyhrazena

www.kino.kulturnidum.cz

Bechyně

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

PROGRAM
v Lázních
Bechyně s.r.o.

Taneční večery – kavárna:
19.30 – 22.30 hod.
Vstupné 25 Kč

3. 2. pátek Mr. Driver
7. 2. úterý Allegro band

10. 2. pátek Cora
11. 2. sobota Countrio

Valentýnská zábava
14. 2. úterý Mr. Driver
17. 2. pátek Echo
18. 2. sobota Mr. Driver
21. 2. úterý Allegro band
24. 2. pátek Countrio
25. 2. sobota Echo
28. 2. úterý Allegro band

Na žádné akci se nekouří

KD RADĚTICE
4. 2. 2017
Maškarní ples pro dospělé
Místo konání: Radětice – KD
Start: 20.00 hodin
Vstupné: 80 Kč bez masky,

60 Kč s maskou
Hraje: TRIO TRAKTŮREK

18. 2. 2017
Maškarní karneval pro děti
Místo konání: Radětice - KD
Start: 14.00 hodin
Vstupné: děti 30 Kč, rodiče 50 Kč

Sledujte program KULTURNÍHO STŘEDISKA
MĚSTA BECHYNĚ VČETNĚ PROGRAMU KINA

v mobilu v bezplatné aplikaci

BudíCheck:
� program do vybraných divadel, kin

a kulturních institucí
� sledování oblíbených akcí
� nakupujete vstupenky online
� vstupenky přímo v mobilu
� online vstupenku můžete darovat
� na začátek akce zakoupené přes BudíCheck

vás upozorní připomínka

Ve středu 8. února 2017 v 18.00 hod.
slavnostní vernisáží zahajuje provoz
Galerie Záliv v lázeňské budově Olga.
První výstava BURIAN V BECHYNI
představí desítky známých i tajených
fotografií z mnoha filmů krále komiků.
Úč inkuje j ihočeský Pěvecký sbor
Notička. Vyhlášení vítězného návrhu
loga této galerie v soutěži, které se
zúčastnilo dvanáct studentů SUPŠ.



Změna programu vyhrazena

20.00 /VS/ Zahájení

20.05 /VS/ SUD Suchdol Honba za Meteorem
Cvrčci podle J. Verna

21.15 /MS/ 20 000 židů pod mořem Praha Improzero
Soubor

pátek 3. února

10.00 /VS/ DS Lužnice Bechyně Hrátky s čertem
Jan Drda

14.00 /VS/ DS Tyl Dačice Podivné Dueto
Neil Simon

19.00 /VS/ DS Vltavan Týn n/Vlt. Generálka císaře
Napoleona

20.40 /MS/ Divadlo Refektář Praha Tu myš jí
ukopnu u huby

sobota 4. února

Za finanční podpory Ministerstva kultury

Permanentka na celou přehlídku 200 Kč
jednotlivá představení 40 Kč

2 170

XXIII. ročník
B E C H Y Ň S K É

Pátek 3. února – sobota 4. února 2017

Miloslav Pikolon

Jiří Hubač

VS velký sál
MS malý sál

Otevřené setkání klasických
amatérských divadelních souborů

Když duši bolí v kříži

Hra je něco, co nás má bavit. Zábava bez
humoru je plochá. Humor bez překvapení by
stěží vyvolal smích. Vynucený smích
maskuje absenci vtipu. Hra, která spontánně
nebaví, je bez laskavého humoru, vtipného
překvapení a uvolňujícího smíchu kamufluje
jinou lidskou činnost a tou je souboj. Nejsem
zas až takový padavka, aby mě představa
souboje nahnala husí kůži. Hra podle
pravidel a souboj podle pravidel jsou
rovnocenně v pořádku. Lépe se však cítím
s těmi, kteří v nadhledu vnímají život spíš
jako hru, než boj. Samozřejmě procházíme
etapami, kdy se s životem, který je v pře-
silovce, pereme. Sám jich mám za sebou
několik a většina mých klientů se v některé
z nich právě nalézá.

Řecký církevní učitel a teolog Órigenés
(184 po Kr.) píše, že opravdu moudrý člověk
je jako dítě, které se směje a hraje si ještě na
márách svých rodičů. Schopnost hrát si byla
již dávnými mysliteli vnímána jako mocná
síla působící proti Osudu. Právě proto, že
pravá hra je tvořivá, to znamená, vynalézavě
překvapivá i pro Osud.

Čím méně má hra pravidel a nepotřebuje
tvořivost (např. hra v kostky), tím víc se v ní
uplatňuje princip náhody, který nemůžeme
ovlivnit. Aby nás taková hra bavila, musíme
do ní uměle zakomponovat vzrušení.
Nejlépe vkladem, čili sázkou. O gemblingu
však psát nechci, neb je to hra nepravá, bere
nám svobodu rozhodování a radost.

Hra je odlišná od všedního života.
Nemusí mít účel a cílem je radost. Časové
mantinely všedního života jsou široké – od
kolébky po hrob. Bez časového omezení by
mnoho her ztrácelo na půvabu. Proto se
i proskotačený život nikdy nestal ideálem
a zdrojem skutečné radosti.

Hrou relaxujeme, tedy i odpočíváme.
Práce a odpočinek jsou jako den a noc.
Potom se ještě můžeme flákat. Kdo se fláká
v době, kdy má pracovat, snaží se to
většinou před druhými maskovat, zkrátka
něco předstírá a to je namáhavé –
neekonomické. Hrát na někoho něco je opět
zvláštní kapitola sama pro sebe. Aby
takováto hra př inášela napětí, musí
obsahovat riziko prozrazení. Podobně hrají
i pachatelé trestných činů. Jsou čím dál tím
drzejší a úmyslně tak dávají všanc své
odhalení.

Doma nemáme žádnou stolní, ani jinou
hru, ale hrajeme si každou myslitelnou chvíli.
Představujeme si například různé absurdity
a hned potom je vystavujeme vlastní kritice.
Nebo naopak absurdity do krve bráníme
před úšklebky sucharů, které si vymýšlíme.
Ještě zábavnější je, když ten suchar má
výrazné rysy někoho známého. Je to hodně
dětské, ale ne dětinské. Absurdity nalézáme
v běžném životě, ale třeba i v různých
teoriích, které obracíme naruby. Někdy to
dokonce nemusíme ani dělat. Nedávno jsme
absolvovali přednášku o množinách, kde se
objevil termín „malé nekonečno“.

Když si malé dítě soustředěně hraje,
nezlobí. Když zlobí, často testuje mantinely
reálného života. I to je pro jeho budoucí
zralost důležité.

PhDr. Jaromír Matoušek
jm.psychologie@seznam.cz
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s Janem ONDEREM
a Lucií HUNČÁROVOU
s Janem ONDEREM
a Lucií HUNČÁROVOU

30. 3. – 2. 4. 2017
� 5× 1,5 hodiny tanečního kurzu pro

mírně pokročilé páry s Janem
Onderem a Lucií Hunčárovou
v Kulturním domě v Bechyni

� 3× dvouchodové menu k večeři
� poukaz na kulturní zážitek

v hodnotě 150 Kč
� poukaz na masáž dle vlastního

výběru v hodnotě 300 Kč
� závěrečný ples 1. 4.

v rámci kurzu
,TANEČNÍ PRO VŠECHNY

pro veřejnost vstupné 150 Kč
(kapacita omezena)

CENA: 4100 Kč/osoba

Kurz je možné objednat
samostatně bez ostatních
služeb za 3490 Kč/osoba

*kurz se uskuteční od 7 přihlášených
tanečních párů

Hotel Panská,
nám. T. G. M. 54, 391 65 Bechyně
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+
NÁVŠTĚVA TŘÍDY 3.M
V SOBĚSLAVSKÉ
ROLNIČCE

Dne 11. 1. 2017 se třída 3.M s třídní
učitelkou Jaroslavou Bínovou vypravila na
exkurzi do soběslavské Rolničky, diakonie
Českobratrské církve evangelické.

Po příjezdu do Soběslavi jsme se zahřáli
v čajovně Rolnička a poté jsme byli panem
Ivanem Mrkvicou provedeni všemi chráně-
nými dílnami, ať už to byly dílny, kde se
pracuje se dřevem, keramikou nebo
textilem. Prohlédli jsme si práce klientů,
někteří z nás si krásné výrobky koupili.

Nejen chuť klientů pracovat, ale i celková
atmosféra a prostředí nás inspirovaly do
další práce, a i navzdory zimě jsme byli
s výletem velice spokojeni.

Jan Tuháček, student 3M

+
KRÁTCE O DĚNÍ
VE ŠKOLE

V měsících prosinci a lednu proběhla
školní kola olympiády v anglickém a čes-
kém jazyce, z nichž vzešli naši zástupci do
okresního kola.

Na počátku ledna se konalo první kolo
talentových zkoušek pro školní rok
2017/2018. Podle novely školského zákona
jsme nemohli vydat rozhodnutí o přijetí,
můžeme tak učinit až 5. 2. 2017. Každo-
pádně bude vypsáno druhé kolo zkoušek
pro obory keramický a průmyslový design,
a to 22. 2. 2017. Zároveň zveme zájemce
o studium (i z osmých ročníků základních
škol) na třetí den otevřených dveří 7. 2. 2017
od 8.00 do 16.30.

Ve dnech 3.–4. 12. 2017 se naše vyuču-
jící výtvarných předmětů Alena Kissová
a studentka Polina Zhuravleva účastnily
4. ročníku . Naveletrhu umění Artfest 2016
veletrhu zároveň představily práce studentů
keramického oboru a propagovaly školu, za
což jim patří poděkování.

Další výstava školních prací studentů
výtvarných oborů proběhla v lednu v cuk-
rárně . I tutoU Slunce v Týně nad Vltavou
výstavu instalovala Alena Kissová pod
hlavičkou Volného sdružení výtvarných
umělců jižních Čech.

Do konce února jsme prodloužili scéno-
grafickou výstavu Žáci profesora Tröstera
ve školní Galerii Na chodbě.

Ve dnech 12. a 13. 1. 2017 pak proběhly
celkem čtyři přednášky pana Romana
Povaly v rámci minimálního preventiv-
ního programu, které zorganizoval Mgr.
Otakar Novák. Jejich tématem byly mezi-
lidské vztahy a závislosti; přednášející velmi
zajímavým a neformálním způsobem oslovil
dva ročníky našich studentů.

Jiří Novotný

+
PŘEDNÁŠKY
PRIMÁRNÍ PREVENCE

Ve dnech 12. a 13. 1. 2017 proběhly
bezvadné přednášky pro první a druhé
ročníky zaměřené na zvýšení naděje obstát
v životě bez závislostí.

Nedá se předpovědět, co život přinese.
Jakou jsem osobností? Sáhnu po snadnější
cestě – úniku v omamné látce, budu volit
experiment i se znalostí možných důsledků?
Na to si musí každý odpovědět sám. Není
člověka, který by neměl dostatek informací
o tom, že droga váš život scvrkne do mikro
kruhu. Aplikace drogy, shánění peněz,
shánění drogy, aplikace drogy, shánění
peněz, shánění drogy... Život na profesní
skluzavce mířící na ulici. Nikdo si to nepřál,
nikdo si to nepředstavoval.

Jsem člověk, který půjde proti proudu? Je
pro tebe svoboda důležitá? Co je svoboda?
Zdegenerovat? Moje svoboda končí tam,
kde začíná svoboda druhého, to je známý
citát. Svoboda podle přednášejícího Roma-
na Povaly je říkat podle pravdy ano, i když to
bude pro mě nevýhodné, a ne, i když půjdu
proti proudu. Přednášející dokázal studenty
motivovat k plnému životu zaměřeném na
pomoc druhým, ukázal jim spoustu oblastí,
které jsou smysluplné. Dal studentům výzvu
žijte život více než na 100 %, ale tak, abyste
od druhých uslyšeli děkuji a nestali se objek-
tem pohrdání. Jak se dnes rozhodneš?
Zítra? Začni žít svůj život s výhledem do
budoucnosti. Je nesmysl si svou volbou oka-
mžitého požitku vydláždit cestu, která v bu-
doucnu skončí na ulici nebo v předčasné
smrti.

Metodik prevence Mgr. Otakar Novák

+
TONO STANO – MISTR
SVĚTLA A STÍNU – NA
SUPŠ BECHYNĚ

V úterý 29. 11. 2016 jsme v naší škole
hostili vzácnou návštěvu, světoznámého
předního fotografa aktů a figurální fotografie,
slovenského fotografa Tona Stana.

Tono Stano svým výtvarným pojetím
výrazně ovlivnil českou i slovenskou foto-
grafii, patří do takzvané slovenské nové vlny,
která v polovině 80. let nabourala zaběhnutá
klišé ve fotografii. Jeho nejznámějším aktem
je snímek Smysl z roku 1992. Své jméno
spojil na dlouhá léta rovněž s karlovarským
filmovým festivalem a s portréty známých
osobností z MFF Karlovy Vary. Jeho dílo je
rovněž k vidění v galeriích po celém světě.

Pana Stana uvítali studenti především
3. a 4. ročníku grafického designu a multi-
mediální tvorby SUPŠ Bechyně v přeplně-
ném přednáškovém sále. Dveře byly rovněž
otevřené veřejnosti. Naše studenty pan
fotograf zaujal svým osobitým, nenuceným
projevem, kterým přirozeně komentoval své
fotografie, okolnosti vzniku atd. V závěru
besedy též inspiroval velmi silnými myšlen-
kami nejen studentské publikum, ale i učitele
a veřejnost.

Doufejme, že studenty podnítil k větší
pracovitosti a k hodnotné výtvarné tvorbě.
Přejme si více takových osobností na naší
škole!

Mgr. Štěpánka Janoušková

ZPRÁVIČKY
Z JAHŮDKY

V lednu 2017 se naše MŠ
zapojila již podruhé do projektu

„Děti do bruslí“. Cílem je poskytnout dětem
předškolního věku získání základů správ-
ného bruslení. Kurz probíhá v 10 lekcích na
Zimním stadionu v Soběslavi pod vedením
kvalifikovaných trenérů. Zřizovatel školy
Město Bechyně podpořilo tento projekt
financováním dopravy a pronájmu haly. I ten-
to školní rok probíhá pravidelné setkávání
předškolních dětí a seniorů z DPS Bechyně
v rámci projektu „Mezi námi“ o. p. s.

A.Z.Více na www.msjahudka.cz
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+
BECHYŇSKÝ RODÁK
VÁCLAV PICHL

Dne 23. září 1991 byla na počest Václava
Pichla přejmenována ZUŠ v Bechyni na
„Základní uměleckou školu Václava Pichla“
s odhalením keramické desky renovo-
vaného křídla františkánského kláštera.
Stalo se tak po 3 letech, kdy se 1. září 1988
slavnostně otevřela škola, nemající v té
době obdoby, díky realizaci navržených
interierů Ing. arch. Matoušem Holubem.
Název školy byl realizován ve spolupráci se
Společností rodáků a přátel Bechyně. Jistě
by Václav Pichl, hudební skladatel, houslový
virtuos, pedagog obdivoval tehdejší hudební
školu. Všude koberce, na chodbách
běhouny, osvětlovací tělesa z broušeného
skla a přívěsků na chodbách. Z bývalého
refektáře nádherný koncertní sál s lustry
obdobného charakteru, tak jako na
chodbách. V předsálí koncertního sálu šatna
s mohutnými věšáky z tepaného kovu. Další
místnost v předsálí pro vystupující s pat-
řičným vybavením. V předsálí před koncerty
vždy vystaveny práce výtvarného oddělení.
Žáci, hosté, rodiče při vstupu do prostoru
školy měli za povinnost brát připravené
návleky, tak, jak je tomu na zámcích.
V prostorách školy se nesmělo kouřit. Na
chodbách tabla absolventů školy, všude
bohatost květin. Dnes je škola svým
interiérem zanedbanou popelkou. Václav
Pichl, slavný náš rodák bechyňský, zemřel
21. ledna 1805. Od jeho smrti uplynulo 212
let. Koncem 20. století byla napsána
o Václavu Pichlovi celá řada č lánků.
Příkladem je doc. Dr. František Chodura
s rozsáhlou prací „Skladatel Václav Pichl“.
Další je Stanislav Klíma „Život a dílo
skladatele Václava Pichla“, rovněž tak
č lánek Vladislava Šolína „Neprávem
zapomínaný Václav Pichl“. Byla jich celá
řada. Pro 1. svazek řady „Osobnosti našeho
města“ jsem připravil informaci,vycházeje
z práce Jaromíra Jana Dlabače a dalších
významných osobnost, jako Gracian
Černušák, Václav Holznecht, Zdeněk Mařan
a dalších hudebních osobností. 1. svazek
vyšel nákladem 1500 výtisků. Cesta Václava
Pichla k světové proslulosti se odvíjela od
7 let. Pocházel z rodokmenu šenkýřů
a zedníků. Jeho muzikantský talent se

rozvíjel v Březnici u Příbrami,
později v Praze. Ve třiadvaceti
opouští svoji vlast. Byla to
Vídeň, později celá řada míst
v Mantově, Boloni, Miláně. Zde
setrval více jak 21 let jako vážený a provo-
zovaný autor oper, oratorií a děl sym-
fonických a komorních. Perfektně ovládal
němčinu, italštinu, francouzštinu a latinu. Při
francouzské okupaci Milána se stal obětí
jeho obrovský archiv. V ohni války byly
zničeny Pichlovy „Dějiny českých umělců
v Itálii“. Nezachoval se ani jeho překlad
libreta Mozartovy „Kouzelné flétny“ do
češtiny, jako doklad jeho vztahu k rodné
zemi. Budějovický rodák, hudební emigrant
Vojtěch Jírovec, jej ve své autobiografii klade
mezi přední evropské skladatele té doby.
Napsal 700 skladeb, především díla
smyčcového kvarteta a kvinteta, flétnové a
klarinetové koncerty, houslové koncerty,
sonáty, ale i 99 skladeb symfonických i
chrámových a navíc 7 oper. Se svojí dcerou,

vynikající zpěvačkou, hostoval v celé řadě
měst – Benátky, Řím, ale také v Praze. Zde
tvůrci prvního českého slovníku, strahov-
skému premonstrátu Bohumíru Dlabačovi,
sdělil svá životní a umělecká data. V žádném
významném slovníku v zahraničí nechybí
heslo Václav Pichl. Zemřel 21. ledna 1805 ve
Vídni ve věku 64 let, raněn mrtvicí při
koncertu v paláci roudnického knížete
Josefa Lobkovice, který byl české hudbě
zvláště nakloněn. Ještě před touto cestou do
Prahy navštívil se svojí dcerou v roce 1802
svoje rodné město Bechyně. Tolik ve
stručnosti o Václavu Pichlovi, bechyňském
rodákovi, při vzpomínce na jeho smrt před
212 lety.

Josef Černoch, prom. ped. v. v.

+
Stalo se před 50 lety
(z kroniky od Josefa Rypla)

Dne 21. února 1967 v noci, kolem 24 ho-
diny vypukl v lese obůrce požár. Vyhořel
ohromný starý dub a kůlna u hájovny v této
obůrce. Požár způsobily děti, které zřejmě
při hře zanechaly na místě dutiny stromu
oharky, které byly v důsledku vzniknuvší
vichřicí rozdmýchány až do plamenů.
Požární sbory měly velmi obtížnou práci,
pro nedostatek vody, vítr a přístup kolem
požářiště. Škoda nebyla velká, neboť
kůlna již nebyla hodnotná.

Vybral Martin Gärtner
Pozn. redakce:
Text je autentickým přepisem bez korektur.

Z historie
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Gymnázium
TÝN NAD VLTAVOU

Havlíčkova 13

přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy
nižšího stupně osmiletého studijního

cyklu pro školní rok 2017/2018

Tiskopisy přihlášek – získáte na
příslušné ZŠ, v prodejnách papírnictví, na
webových stránkách Ministerstva školství
(www.msmt.cz) nebo na informační
schůzce (viz níže)

Termín odevzdání přihlášek
– ředitelstvído 1. března 2017
gymnázia (osobně na sekretariát
ředitele nebo poštou)

Zápisový lístek – potřebný k přijetí ke
studiu vydá příslušná ZŠ

Přijímací zkoušky – JPZ (M, ČJ) a OSP
(obecné studijní předpoklady)

Informační schůzka gymnázia

8. 2. 2017 v 16 hodin
v budově školy

(učebna chemie – přízemí)
Program: Poskytnutí bližších informací
o studiu, podmínkách a kritériích
přijímacího řízení.
Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.
kontakt: (ředitel)725 032 589

(kancelář)702 162 840
www.gtnv.cz

+
ŽENISTÉ MAJÍ
NOVÉHO VELITELE

V závěru roku se v posádce Bechyně
uskutečnil slavnostní nástup příslušníků
15. ženijního pluku. Důvodem bylo předání
funkce velitele 15. ženijního pluku. Velení
a bojový prapor převzal plukovník gšt. Jiří
Lustyk, který do současné doby zastával
funkci náčelníka ženijního vojska AČR
v Praze.

Během nástupu odcházející velitel plu-
kovník gšt. Robert Bielený udělil vybraným
příslušníkům pamětní mince a odznaky
15. ženijního pluku. Ve svém projevu podě-

koval za ohromný kus odve-
dené práce, často v ne-
snadných a nestandardních
podmínkách, nejenom svým
nejbližším spolupracovní-
kům, ale především všem
příslušníkům pluku. „Máte
můj hluboký respekt, za
vaše odhodlání, za váš
přístup a především za vaše
vědomí profesionální cti
splnit úkoly v maximální
kvalitě. Tímto vám vyslovuji
své poděkování za to, že
jsme společně prokázali
podstatu slov – motta „Slou-
žíme, abychom pomáhali“.

Neodcház ím jen od
15. ženijního pluku, ale i od
ženijního vojska. Srdcem však zůstanu
u vás, zde, u ženistů a budu na to s pokorou
vzpomínat“, uvedl ve svém projevu plu-
kovník Bielený, který stál v čele pluku od
roku 2013. Nyní odchází plnit další úkoly ve
stálé delegaci ČR při velitelství NATO
v Bruselu.

Na závěr ceremoniálu byl odcházející
velitel, plukovník Bielený, symbolicky od-

vezen v koloně čtyř vozidel. Na Tatře T-810,
oblečený do pyrotechnického obleku EOD 9,
opustil nástupiště ženijní základny. Pro jeho
zástupce, plukovníka Trša, který taktéž
odchází, byl připraven záchranářský oblek
a Univerzální dokončovací stroj UDS.

Autor: kapitánka Jana Sedláčková,
tiskový a informační důstojník

15. ženijního pluku

V závěru nástupu byl plukovník Bielený
oblečen do pyrotechnického obleku EOD 9

Vybraným příslušníkům byly uděleny pamětní mince
a odznaky 15. ženijního pluku
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Provádíme rizikové kácení stromů
v těžko přístupných místech.

Tel: 606 931 760

Městský zpravodaj č. 2/2017, den vydání: 1. 2. 2017. Měsíčník. Vydává Město Bechyně, IČO: 00252069, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65.
Vychází v Bechyni 1. den v měsíci. Ev.č. period. tisku E 13192. Náklad 2500 výtisků. ZDARMA. Inzerce (15 Kč/cm ) a příspěvky na tel: 778 545 507,2

e-mail: propagace@kulturnidum.cz. Uzávěrka příštího čísla 17. února. Tisk RAIN TISKÁRNA, s.r.o., Pravdova 568/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Firma Karel Drda

DOMÁCÍ POTŘEBY
rozšiřuje sortiment o krmné směsi

NYNÍ SLEVA
NAVEŠKERÉ ELEKTRO 30%

TĚLOVÝCHOVA & SPORT

+
ŠACHOVÝ SPOLEK
REALITY HORŇÁK
BECHYNĚ

Úspěšný víkend
Oslabeni nemocemi a různými povin-

nostmi některých hráčů jsme do „dvojzá-
pasu“ nenastupovali příliš optimisticky, ale
po bojovných výkonech jsme nakonec
získali potřebné body a mohli se radovat.
Béčko i s náhradníky dosáhlo na velmi
důležitou výhru v boji o záchranu a áčko, ve
kterém rovněž absentovalo pár hráčů ze

základní sestavy, si připsalo nečekaný bod
ve Strakonicích. Poděkování zaslouží
hlavně hráči, kteří nastoupili oba dva dny.

2. jihočeská divize
7. ledna 2017 – 1. kolo: ŠS Reality Horňák
Bechyně B – Spartak Počátky 5:3
Body: Bernáth, Marek, Hrubant, Habeš – 1;
Alexa, Malý J. – 0,5

1. jihočeská divize
8. ledna 2017 – 1. kolo: ČZ Strakonice A –
ŠS Reality Horňák BechyněA4:4
Body: Marek, Alexa – 1; Brom, Houdek,
Valtr, Malý P. – 0,5

Štefan Bernáth

S PŘESNOU MUŠKOU
REKLAMA
BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ


