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Volby do Evropského parlamentu
Historicky prvních voleb do EP se v sedmi bechyňských okrscích
zúčastnilo 1396 oprávněných voličů, což představuje volební účast
29,84%. Pro jednotlivé strany pak bylo odevzdáno celkem 1392
platnýchhlasů.

VOLEBNÍ VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH STRAN:

Strana Hlasy Hlasy
celkem %

SNK sdruž.nez. a Evropští dem. 83 5.96
Koruna Česká (monarch.strana) 4 0.28
Helax-Ostrava se baví 1 0.07
Česká str.sociálně demokrat. 128 9.19
Národní koalice 1 0.07
Občanská demokratická strana 437 31.39
Str.pro otevřenou společnost 1 0.07
Strana demokrat.socialismu 0 0.00
Strana zelených 39 2.80
Humanistická aliance 5 0.35
Konzervativní strana 2 0.14
"Sdružení nestraníků" 13 0.93
Strana občanů republiky České 0 0.00
Masarykova demokratická strana 0 0.00
Všeobecná občanská strana 0 0.00
Dělnická strana 1 0.07
Strana práce 0 0.00
Balbínova poetická strana 7 0.50
Za zájmy Moravy ve sjedn.Evr. 1 0.07
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 132 9.48
Pravý Blok 15 1.07
Strana zdravého rozumu 4 0.28
Unie liberálních demokratů 20 1.43
Komunistická str.Čech a Moravy 383 27.51
Str.venkova-spoj.občan.síly 7 0.50
Strana za životní jistoty 6 0.43
Nezávislá iniciativa (NEI) 9 0.64
SVOBODNÍ 0 0.00
"V.Kožený-Občan.feder.demokr." 1 0.07
Republikáni Miroslava Sládka 2 0.14
NEZÁVISLÍ 90 6.46

POZVÁNKA NA OSLAVU
130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů a
30.výročí založení 1. hasičského muzea v Bechyni
Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni si dovoluje pozvat všechny
spoluobčany na oslavu 130. výročí založení sboru a 30. výročí

založení 1. hasičského muzea na území bývalé ČSSR.

7.30 - 8.30 hod. vítání hostů a prezentace - sraz před hasičskou
zbrojnicí
I. část: 9.00 hod. - slavnostní nástup a zdravice, pochod na náměstí
(hraje Posádková hudba Tábor + mažoretky + hasičská technika)
10.00 hod. -
hasičského sboru
11.00 hod. - zakladatele muzea bratra p.

, vystoupení mažoretek
II. část: začátek 13.00 hod.- historické ukázky a moderní technika
náměstí T.G.Masaryka - ukázky hašení, námětové cvičení +
zásahová jednotka Policie ČR, ukázka záchrany osob, hořící
automobil

za účasti
Pelhřimovské organizace agentury - sání 130 m
vodního sloupce „savice“ průměr 110 mm, stařičkou Pragou RN z r.
1953 (vozovka po náměstí)
Historická ukázka (scénka) hašení požáru před 130 lety

na náměstí od 18.00 hod. bude
uzavírat bohatý celodenní program. K poslechu a tanci hrají Samotáři
(country).

Na tuto akci zve Sbor dobrovolných hasičů v Bechyni. Přijďte
shlédnout techniku, s kterou zasahovali Vaši dědové a povzbudit naše
hasiče při jejich nebezpečném (koníčku), kdy nasazují i vlastní životy
pro záchranu Vašeho života,majetku i zvířat.

Oslavy se uskuteční dne 24. července 2004
na náměstí T.G. Masaryka v Bechyni.

Program oslav:

POKUS O ZÁPIS DO GUINNESOVY KNIHY REKORDŮ

„TANCOVAČKA NA PARKETĚ“

POSVĚCENÍ NOVÉHO HISTORICKÉHO PRAPORU

ODHALENÍ BUSTY
ZELENKY ANTONÍNA

DOBRÝ DEN

Po celé sobotní odpoledne zajištěno občerstvení

Pozn. V případě nepříznivého počasí bude kulturní program - country
přesunut doKulturníhodomu v Bechyni.

Oslavy organizuje SDH v Bechyni ve spolupráci s MěÚ Bechyně, HZS Tábor, HZS
České Budě jovice, HZSTemelín, OSHČMS okr. Tábor, Posádková hudba Armády
ČR Tábor, Záchranná služba Tábor, Hasičská vzájemná pojišťovna, Sbory
dobrovolných hasičů Tábor, Hvožďany, Senožaty, Radětice, Hodonice, Rataje,
Sudoměřice u Bechyně, Stádlec, Hlavatce, Bech. Smoleč, Zaluží, Čelkovice,
Koloměřice, Týn nad Vltavou, Bečice, Dolní Bukovsko, Pyšely, Dražíč, Chrášťany,
Bernartice, kolegové hasiči ze Stach z Pošumavského muzea, Maršovice,
Kamenice nad Lipou, Třeboň, Dražice, Černovice, Klatovy, Čejkovice, Břežany,
...... a další .

výbor SDH Bechyně
DOBROVOLNÍCIA SPONZOŘI

Vážení spoluobčané,
blíží se doba prázdnin a doba dovolených, každý z nás má o své
dovolené určité představy. Dovolte mi proto, abych vám všem popřál
dovolenou přesně takovou, jakou jste si vysnili,hodněsluníčka, tepla,
co nejvíce pohody, klidu a hlavně splnění všech přání, které se k létu
vztahují ak létuneodmyslitelněpatří.

Jaroslav Matějka

ÚZEMNÍ PLÁN MÌSTA BECHYNÌ

Práce na územním plánu byly zahájeny v dubnu letošního roku. V souèasné dobì probíhá
fáze prùzkumùa rozborù a výstupem je návrh zadání.
Návrh zadání územního plánu musí být projednán s dotèenými orgány státní správy, s
nadøízeným orgánem územního plánování tj.Krajským úøadem Jihoèeského kraje a s
veøejností.
Místo a den projednávání návrhu zadání územního plánu bude oznámeno veøejnou
vyhláškou. Návrh zadání musí být vystaven u poøizovatele tj. na Mìstském úøadu v Bechyni,
popøípadì na dalších, ve vyhlášce uvedených místech po dobu 30 dnù k veøejnému
nahlédnutí. Do 15 dnù odposledního dne vystavenímùže každý uplatnit své pøipomínky.
V minulém èlánku o územním plánu jsme vyzvali veøejnost, aby obèané jednotlivé zámìry v
øešeném území uplatnili prostøednictvím Mìstského úøadu vBechyni.

V koneèné fázi schválí návrh zadání zastupitelstvo a rozhodneo zpracování konceptu územnì
plánovacídokumentace. Závereènou fází zpracováníúzemního plánu je samotný návrh.

Aby tyto návrhy mohly být øešeny již ve fázi zadání, byl s Ing. arch. Š.
�ukalovou dohodnut termín do30. záøí 2004.



MEDAILON
SESTRY JOSEFAA RŮŽENA BLAŽKOVY

siamská dvojčata
(20.ledna 1878 - 30.března 1922)

V letních dvouèíslech Vám pøedstavujeme
ponìkud zvláštní osobnosti („Franta
motory“, Dolfina Popeé), tentokrát
siamskádvojèata, sestry Blažkovy.
Narodily se v rodinì Blažkù ve Skrýchovì
u Opaøan; v rodinì již byla dcera Anna, po
nich senarodil ještì syn František.
Jistì to pro matku nebyl snadný porod a
hlavnìta hrùzaze srostlých dvojèat. „Starý
lékaø z Opaøan se ji snažil uklidnit slovy:
´Srdce jim bijou jako zvony a to je teï
nejdùležitìjší.́ Sám se však po celou
lékaøskou praxi s takovým pøípadem
nesetkal a nedokázal ani odhadnout, jak se
budoudìti vyvíjet.“

jiným pøípadùm siamských dvojèat vyvinuty dva páry nohou. Proto mohly celkem
normálnì chodit, i když jedna mìla kratší nohu a musela chodit trochu bokem. Pøesto
mìly normální š�astné dìtství. Normální? Sice si hrály s ostatními dìtmi, byly živé a
rozpustilé, ale stále spolu. Jak asi obèas zatoužily být každá sama sebou; hrát si, uèit se,
sedìt, vykonávat intimní potøeby, spát stále pospolu. Jistì s rostoucím vìkem tato pøání
sílila, i kdyžbyly odmalièka zvyklé na tento spoleèný údìl.
Chirurgický zákroknepøipadal vúvahu,jak potvrdili lékaøi v Praze, pozdìji iv USA. Vidím
to jako jejich osobní tragedii, i když se záhy staly centrem pozornosti doma i ve svìtì.
První, kdo se o nì zajímal, byl hrabì Nádherný, vzdìlaný svìták, který rodinì vzkázal:
„Buïte š�astná,matko. Jednou Vám vydìlají velké peníze.“ A zasloužil se o to: pøednì je
pøipravil k budoucímu údìlu varietních hvìzd, ale myslel i na základní vzdìlání. Mìly z
jehoprostøedkù vlastníhouèitele (také do normálníchškolních lavicby se nevešly). Uèily
se kromì základního uèiva cizímjazykùm: nìmèinì a francouzštinì,zpìvu,høe nahousle
a xylofon.Mìly toštìstí, že byly nadanéa inteligentní.Jinak by svùj osud asi neunesly.
V jejich jedenácti letech se objevily fotografie v našich i cizích novinách: roztomilé
holèièky obleèenédo stejných šatù (všechna èest tehdejším švadlenám). Ze všech jejich
fotografií je vidìt, jak se dnes øíká, dùmyslný image, trochu exotiky a upoutání
pozornosti. Není proto divu, že pøi tehdejším vkusu, hladu po senzacích , se staly
støedem pozornosti agentù a obchodníkù. Francie, hlavnì Paøíž, jim otevøela cestu do
svìta. Staly se senzací doma i v zahranièí. Èasto vystupovaly v karlínském divadle i
jiných èeských mìstech. Ale hlavní úspìch je èekal za oceánem, v Americe. Hlavní
senzací byla jejich fyzická abnormálnost, doprovázená však i hudebními èísly, hrou na
nástroje a zpìvem národních i jiných písní a kupletù. Vystupovaly ve varietní
spoleènosti, nejèastìji s nejvyšším mužem svìta Van Albertem of Holland (The tallest
Man in theWorld) a javanským trpaslíkem Pani, který mìl komické výstupy ,dále to byl
Freddie, muž bez paží, který dokázal používat dolní konèetiny tak obratnì jako ruce,
nejtìžší žena a muž na svìtì... Na cestách je doprovázela jejich sestøenice Anna
Truhláøováa impresário IkeRosa.
Byly i obchodnì zdatné a podnikavé. Postavily hospodu Na zastávce v Sepekovì, kterou
pronajímaly.Èas strávenývÈechách trávily zdea na kvìchovskémmlýnì.

Tam se totiž maminka s otcem a synem Františkem po prodeji domu ve Skrýchovì
pøestìhovali k nejstarší dceøi Annì, provdané Chocholové (Chocholùv velký mlýn u
Božetic, katastr Sepekov). Chocholù bylo 6 synù a 4 dcery, dva ze synùodešli doUSA.

Název siamská dvojèata je odvozen podle
srostlých chlapcù v Siamu zroku 1811.
Josefa a Rùžena byly srostlé v krajinì
pánevní, mìly tedy spoleèné orgány
moèové, øitní a poševní. Do pasu dvì
samostatné a cítící bytosti, v oblasti
pánevní jeden èlovìk. Sestry mìly oproti

Nejmladší Blažek, František, se zde vyuèil mlynáøem. Ale pøišla 1.svìtováválka,musel na
vojnu a vrátil se jako italský legionáø.
Co se však nestalo? Celá událost je obestøena tajemstvím, které nikdy žádná ze sester
neprozradila ani svým nejbližším. Rùžena se stala matkou. Vlastnì anatomicky obì, ale
jen ona mìla pomìr s mužem. Byl to jejich impresário nebo nìkterý z èlenù varietní
skupiny (Franzel Dvoøák)? Neví se dodnes, asi se už nikdy nebude vìdìt. Taky proè?
Nikdy se nevdala, její muž bybyl teoreticky bigamista. Dvojèata pøivedla na svìt (jinak se
to nedá øíct) v pražském sanatoriu MUDr Kukuly v roce 1911 syna Františka. Pìkného
kluèíka,který s nimi také vystupoval.

Po1.svìtové válce jely opìt na turnédo USA. To je již doprovázel bratr František. Ovšem
svìt se již zmìnil, jejichzenit již upadal.

Navíc jedna z nich vážnì onemocnìla, dostala zápal plic a jak to u tìchto pøípadù bývá,
zemøely obì najednou - 30.bøezna 1922 ve vìku 44 let. O jejich tìlesné schránky nejdøíve
projevila zájem lékaøská fakulta v Praze, ale zøejmì z finanèních dùvodù se tento pøevoz
neuskuteènil. Josefa a Rùžena byly tedy zpopelnìny v USA a bratr František, jeden strýc
Chochole a syn František se vrátili do Èech se støíbrnou urnou. Urna je uložena v rodinné
hrobce v Sepekovì.
Bratr Františekzískal v Americe nìco penìz po sestrách, jeho budoucí manželka Mariemìla
také nìjaké vìno, koupili si tedy mlýn Na Prádle. Syn siamských dvojèat, František, žil u
nich, v Bechyni se vyuèil elektrikáøem. Pozdìji se oženil s Marií Kovaøíkovou, švadlenou.
Získal po matce a tetì dost penìz, ale byly to geny nebo výchova, že se mu velmi brzy
rozkutálely? Paní Blažková byla šikovná švadlena, táhla rodinu. V roce 1932 se jim narodil
syn . Je také jižpo smrti.
Pán Bùh nech� jim dá lehké odpoèinutí.Sestry Blažkovy zažily chvíle slávy, ale jistì i mnoho
utrpení ve svém neobvyklém životì. Jak jinak by se asi vyvíjel jejich život, kdyby byly
normálními dvojèaty?
Podle pramenù z rodinného archivu a vyprávìní a èlánku „ O životì dvou matek a jednoho syna aneb
Podivuhodné osudy siamských dvojèat“ Jana Chmelíka (Víkendové listy Táborských listù, l5.èervna
1999)

- ap-



Začátky koncertů vždy v 19.30 hod.

BENNEWITZ QUARTET

Michaela a Ivan ŠTRAUSOVI
Ludmila ČERMÁKOVÁ

Magdalena BÍLKOVÁ-TŮMOVÁ
flétnový soubor SYRINX

SACCONI QUARTET

Malý dopolední koncert po mši v klášterním kost.

Evžen RATTAY
Ludmila ČERMÁKOVÁ

Radoslav KVAPIL

Koncert účastníků Mezinárodních klavírních
kurzů v Týně nad Vltavou

Petr RIES
Jiří HOLEŇA

Závěrečný koncert účastníků Setkání přátel ko-
morní hudby a interpretačních kurzů Bechyně 2004

HuHu večer aneb HUMOR V HUDBĚ

Z

Středa 30. 6. / Sálek ZUŠ

Čtvrtek 1. 7. / Sálek ZUŠ

Pátek 2. 7. / Sálek ZUŠ

Sobota 3. 7. / Sálek ZUŠ

Neděle 4. 7. / Klášterní kostel

Pondělí 5. 7. / Sálek ZUŠ

Úterý 6. 7. / Sálek ZUŠ

Středa 7. 7. / Sálek ZUŠ

Čtvrtek 8. 7. / Sálek ZUŠ

Pátek 9. 7. / Sálek ZUŠ

Sobota 10. 7. / Sál KD

(J. Němeček, Š. Ježek
- housle, J. Pinkas - viola, Š. Doležal - violoncello)

- housle
- klavír

- flétna
(+ M. Špalová, J. Bílková,

J. Holubová)

- Velká Británie
Ben Hancox, Hannah Danson - housle,
Robin Ashwell - viola, Cara Berridge - violoncello

- violoncello
- klavír

- klavír

- kontrabas
- klavír

měna programu vyhrazena

25. června - 26. července / Galerie U Hrocha
Výstava se koná u příležitosti 120. výročí založení Střední
průmyslové školy keramické v Bechyni.

Vernisáž čtvrtek 29. července v 17.00 / Galerie U Hrocha
Výstava potrvá do 27. srpna.

25. června - 29. srpna 2004 / Klášterní zahrada
Výstava se koná pod záštitou Uměleckoprůmyslového musea
v Praze.

Lektoři kurzu:
Jiří Beneš a Hana Wolfová
Kurzovné 900,- Kč, gardenka 260,- Kč
Př ihlášky a bližší informace
v kanceláři Kulturního domu
nebo na tel: 381 213 338,
e-mail: program@kulturnidum.cz

Neděle 4. července / 19.30 / Malý sál KD / Vstup volný
Koncert meditativní hudby, skladby Sri Chinmoye v podání
dívčí skupiny Agnikana´s group.
Zveme Vás na nevšední hudební večer v klidné meditativní
atmosféře.
Skupina pravidelně vystupuje na koncertech v České re-
publice, Švýcarsku, Rakousku, Německu a USA.

23. července - 1. srpna 2004 / Sudoměřice u Bechyně
Tématem letošního semináře je SMĚR a KOMICS.
Seminář je určen všem, kteří se chtějí pokusit o prvý,či již
opakovaný kontakt se základní hmotou - s hlínou. Součástí
semináře je divadelní festival DIVADLO V TRÁVĚ.Protože
se na semináři pracuje nejen s hlínou, ale i se dřevem, lze
říci, že se tu spojují nejen materiály, ale i různé výrazové
formy.

Velmi dobře se hodí pro všechny věkové kategorie.
S její pomocí se lze zbavit četných tělesných i psychických
napětí, zvýšit svůj energetický náboj, zlepšit schopnost kon-
centrace a obnovit jasnost svého smyslového vnímání.Cviče-
ní dále vyrovnává emocionální stránku naší bytosti a uvádí
do rovnováhy a harmonie naše tělo, mysl a smysly.
Zahrnuje techniku dýchání, koncentraci, automasáž a řadu
speciálních cvičení, která vedou k vyrovnání, stimulaci
a transformaci tělesných i psychických energií.

Seminář vede klinický psycholog Matthias Steurich, M.A.

Pondělí 9. - neděle 15. srpna / Prostory Kulturního domu
KUM NYE je velmi málo známá tibetská technika dosažení
vnitřního klidu, vyrovnanosti a pohody. Její výhodou je jedno-
duchost, takže ji může provádět každý.
Čas a výkonnost jsou biče, které nás nutí do neustálé aktivity.
Pravidelné cvičení, návštěva posiloven atd. jsou sice velice
dobrým východiskem v každodenním shonu, avšak řada cvi-
čení a pohybových aktivit nezahrnuje naši mysl, která často
i při fyzické aktivitě běží ve svém rytmu. Právě tibetská léčeb-
ní a relaxační technika KUM NYE dokáže zbrzdit a zvolnit
tempo, které si sami navozujeme.

mailto:program@kulturnidum.cz


V dopoledních hodinách
si můžete poslechnout

na Náměstí T.G.M.
pozvání

na odpolední
program

v Klášterní
zahradě.

K poslechu
Vám bude hrát

V odpoledním programu
se představí tyto kapely:

V případě nepříznivého počasí
se akce koná v Kulturním domě

MLADÁ MUZIKA
ze Šardic.

DECHOVÝ ORCHESTR TEMELÍN

D

PODHORANKA

KERAMIČKA

UBŇANKA

STUDENSKÁ KAPELA

MLADÁ MUZIKA ZE ŠARDIC

BABOUCI

Konferuje
HELENA HÝNOVÁ

Změna programu vyhrazena

neděle

Klášterní
zahrada

Bechyně

8. srpna
13.00 hod.

dospělí 100,- Kč
děti 40,- Kč

2004

XII. ročník

cervenec - srpen 2004

HUDBADIVADLO

druhá strana listu

Pořádá Kulturní dům Bechyně a OS Tatrmani

XII. ročník / pátek 30. 7. - neděle 1. 8. 2004 Klášterní zahrada
Divadelní festival souborů hrajících v trávě.

Pátek 30. 7.
18.15 - 18.30

18.30 - 19.30 Průvod, projevy, podpálení pomníku,
Popelčina nejmilejší hra

19.30 - 19.45

19.50 - 20.40

20.50 - 21.40

21.50 - 23.00

23.00 - POPOFTR (Popovídání v trávě)

Div. spol. bří Machků Brno

Bateteba Mračov

Divadlo MIMOTAURUS

TEArTR RAJDO České Budějovice

BDS Lužnice

O PRINCEZNĚ NA DRRAAČKUU

LEGENDA O AJŠE

AKROBOLIS

RAGNAROK - severské ražniči

PĚNKAVA S LOUTNOU

Sobota 31. 7.
10.30 - 11.00

13.00 - 15.00 Koloběžková Grand Prix Bechyně
- Pořádá Zbytek světa

15.00 - 15.10 Vyhlášenínejlepšíhosouboruzevšech-
souborůtrávysezúčastnivších

15.10 - 16.00

16.05 - 17.00

19.30 - 21.00

21.15 - 21.35

DS Scéna Kralupy nad Vltavou

Matějka & spol.

Rentier Blatná

Divadlo bez zábran Praha

TYAN Plzeň

POHÁDKA O TLUSTÉM
PRADĚDEČKOVI A LOUPEŽNÍCÍCH

CIRKUS

TŘI MONOLOGY o sv. JIŘÍ

NEBE NA ZEMI

STROM ŽIVOTA - MEDEA

Neděle 1. 8.
10.00 - 11.10

10.14 - POPOFTR + Rozloučení s trávou

Divná Bára Praha
MY SE VLKA NEBOJÍME

Změna programu vyhrazena

KD 381 213 338 381 212 433 www.kulturnidum.cz program@kulturnidum.cz, U Nádraží 602, tel.: , tel./fax: , , e-mail:

http://www.kulturnidum.cz
mailto:program@kulturnidum.cz


Kulturní akce na Zámku Bechyně

1.7. - zámecká jízdárna

2.7. - svatební sálP.Voka

15. - 17.7. zámecký park

27.7. - zámecká jízdárna

6.8. -muzeumVl.Preclíka

Pavel Šporcl- charitativní koncert procentrum opuštìnýchmatek

komorní duoRobert Pacourek - koncert v rámci celostátního festivalu "Èeská
Hudba2004"

JAZZfe - jazzový festival -Maceo Parker (USA), Jana Koubková, Silvan Zingg
(CH), Dan Bárta, Yvonne Sanchez,Michal Pospišil

La Pellegrina - koncert -Mezinárodní hudební spolek

Podveèermezi sochami -Boøivoj Navrátil recituje z lit.tvorby VL. Preclíka
20.8. - zámecká jízdárna

23. a 24.8. -zámecká jízdárna

27.8. -muzeumVl. Preclíka

Ondøej Havelka - swing

La Pellegrina -opera -Mezinárodní barokní spolek

Podveèermezi sochami -Boøivoj Navrátil recituje z lit.tvorby VL. Preclíka

Otáčivé hlediště Týn nad Vltavou

Vltavotýnský hudební festival

Divadelní společnost Vltavan uvádí
2. července až 31. července od 23:30

1. srpna až 31. srpna od 21:00

každé úterý , pátek a sobotu

pondělí, středu, čtvrtek a neděli
Od 19. července do 4. srpna

Vstupenky je možné objednat na tel: 603 281718
Bližší informace na www.dsvltavan.cz, Dsvltavan@seznam.cz

Městský úřad - oddělení kultury, Vás co nejsrdečněji zve na

Andrea Brožáková zpěv
Alena Tichá cembalo, Jaromír Tichý flétny
Václav Kadpusta fagot

Irena Pokorná harfa
Petr Přibyl viola

Pavla Kšicová zpěv
Jan Kvapil housle
Josef Kšica varhany

Lenka Baarová flétna
Orchestr řídí Jan Niederle

Kostel sv. Jakuba Týn nad Vltavou v 19.00 hodin
Vstupenky v předprodeji na oddělení kultury tel: 385 772 306

Orfeus nejenom v podsvětí

Ze života hmyzu

9.7.2004 MUSICA AD GAUDIUM

16.7.2004 DUO PP

23.7.2004 TRIO MYSTERIUM MUSICUM

30.7.2004 THE BAAROVA ORCHESTRA

BOŽÍ MUKA sv..Anny
Obrázek Božích muk u Větrova
popisuje Šittler v roce 1898: „Boží
muka kamenná, …. v levo u cesty
západně podél zámku vzhůru
vedoucí: podstavec nízký hranol se
s ř íznu tými hran ami, na něm
krychlový nástavec a hranolový dřík s
hranami z části sříznutými, na něm
krychle štítkem se Šternberskou
hvězdou ozdobená, a pak hranolový
nástavec, jehož boky nahoře vybíhají
v malé křížky, mezi nimiž stojí
kamenný kříž větší, jehož dolejší část
jehlancovitě se rozšiřuje a stříšku
kapličky tvoří. V bocích hořejšího
nástavce obdélníkové prohlubeniny,
v nichž novověké sv.obrázky
malované.“

Díváme se na obrázek z
Ottových Čech z roku 1713. Další
zmínku uvádí Aug.Sedláček:“ Boží
muka starodávná s obrazem sv.Anny
a nápisem Renovatum 1873“. Jejich
stáří se dá umístit do barokní doby (i
když je gotizujíc í) , do doby
XVII..stol.,kdy na Bechyni sídlil hrabě
Jan Norbert Šternberk. Tento dal
r o v n ě ž p o s t a v i t s e s v ý m i

dvěma bratry kostel sv.Michala u starého hřbitova, v klášterním
kostele postavil (1673) nákladnou kapli Ukřižovaného Pána Ježíše
tam, kudy se za starodávna do chrámu vcházelo, v témž kostele
modlitelnici, kazatelnici a velký oltář, v lese Poušti ozdobnou pouštku s
kaplí sv.Jana Křtitele, kam se uchyloval s pobožným rozjímáním. Ten
by se asi divil, že po jejím obývání několika poustevníky se změnila na
hospodu a později musela být zrušena, protože zlodějská tlupa z
Dobronic si z ní udělala hlavní stan a úkryt pro svoje naloupené věci.

Ale hrabě Jan Norbert Šternberk nevystavěl pouze námi
popisovaná Boží muka v místě, kde dříve odbočovala stezka přes
Hvožďany dále na jih. Nechal vystavět řadu kapliček a Božích muk po
celém kraji. Byl to pán ve zralém věku náramně zbožný a žijící životem
mravným.

A tak jen můžeme doufat, že Větrováci okolí těchto
nádherných Božích muk upraví tak, jak si jejich krása zaslouží.

Bylo, nebylo.
Zlí jazykové tvrdí, že pozdní zbožnost hraběte Šternberka byla víc než
zapotřebí. Jeho mladá léta byla víc než bouřlivá a Petr Vok, blahé
paměti, byl jen amatérský břídil, i když ještě v roce 1608, tj. tři roky před
jeho smrtí, kdy mu bylo 69 let ! se skládal rožmberský fraucimor z těchto
služebnic Bětušky,Zuzanky, Dorotky, Babrli, Kačenky, Marie,Aleny,
Aničky, Barborky (trpaslkyně) a Hubičky.

A tak se můžeme jenom dohadovat, který slavný rod v Zářečí
či Větrova počal od levobočka hraběte a která Kačenka či Hubička
podlehla svodům našeho Norberta. Pouze jeho pozdní lítost a
zbožnost už nemohla vykoupit jeho mladické pohrávání si s citlivou duší
jeho roztomilých poddaných.

Stalo se, nestalo...
Martin Gärtner

Alšova jihočeská galerie
Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni
srdečně zve na výstavu

akolektivní expozici
učitelébechyňskékeramickéškolya jejich výtvarnádíla

slavnostní otevření zahájí PhDr. Hynek Rulíček, ředitel Alšovy
jihočeské galerie

vernisáž doprovodí hudební skupina "Zrcadla"

výstava bude otevřenado 12. září 2004,
vbývalémzámeckém pivovaru,
denně9.00 - 12.00a 12.30 - 17.00 hodin

VENDI M.HŮRKA
"... ŽE LIDÉ PŘEC JAK PTÁCI"

keramika, kresby, ilustrace

v pátek 25. června 2004 v 16.00 hodin

mailto:www.dsvltavan.cz,Dsvltavan@seznam.cz


NOVÁ ŠKOLA UŽ ČTYŘICETILETÁ
(ohlédnutí)

Je tomu skuteènì tak, základní škola ve
Školní ulici v našem mìstì oslavila v
prvním èervnovém týdnu své ètyøicáté
narozeniny. Uèitelé a žáci pøipravili k
jubileu své školy bohatý program oslav, s
nímž byla veøejnost seznámena v
kvìtnovémi èervnovém vydání Mìstského
zpravodaje. Døív než s e zmíním
o zážitcíchzoslav,chci seohlédnout k zaèátkùm.
Potøeba nové školy v Bechyni vznikla koncem 50.let, když rozlehlá budovaškolyv Libušinì
ulici nestaèila pøílivu nových žákù ze sídlištì Na Libuši. Toto sídlištì bylo postaveno v
polovinì 50.let souèasnì s vojenským letištìm pro rodiny jeho zamìstnancù. V roènících
školy bylo tehdy po tøech až ètyøech paralelních tøídách, v každé pøes tøicet žákù. Zaèalo se
uèit na smìny a ještì musely být pronajaty dvì místnosti v budovì Lesní správy v areálu
zámku. V letech 1961 -63 se tamuèily 1. a2.tøídy.
Výstavba nové školy byla tedy nutností, projekt byl schválen v záøí 1960 a se zahájením
vyuèování se poèítalo nejpozdìji v záøí 1963. Pronìkteré kolaudaèní závady se však v nové
škole zaèalo vyuèovat až 1.února 1964. Toto datumje tedyv „rodnémlistu“ školy. Protožeale
v zimì a navíc uprostøed školního roku není ten správný èas na oslavy, slavilo se zaèátkem
èervna a tood pondìlí 31.5. do soboty 5.6., kdy oslavyvyvrcholily. Nestihla jsem, bohužel,
ani pondìlní divadlo dìtí z Radìtic, ani støedeèní koncert žákù ve spolupráci se ZUŠ,
nenechala jsem si však ujít páteèní školní akademii. Na jejím programu se podílely témìø
všechny roèníky,od roztomilých „veèerníèkových“ prvòáèkù po devá�áky s jejich humorným
sci-fi filmem ze školního života. Vtipné dialogy moderátorù (ON a ONA, oba z 9.tøíd)
mapovalyhistorii školyod jejího vzniku posouèasnost.Celkové vyznìní akademie - krásný
dárek žákùa jejich uèitelù k narozeninám školy.
Kdose nenechalv sobotu 5.6. ráno odraditdeštìma pøišel na Den otevøených dveøí do školy,
nelitoval. Hned u vchodu dostal od službu konajících žákù leták s programem výstavy a
druhý s informacemi o historii a hlavnì souèasnosti školy. Výstavu prací absolventù a
uèitelù školy zahájil øeditel J.Pekaø. Vystavovalo zde celkem 18 výtvarníkù, vìtšinou
profesionálù a k vidìní byly malby,grafika, fotografie a plastiky. Ve spojovací chodbì a v
druhém pavilonu byly vystaveny práce souèasných žákù z rùzných oborù jejich zájmové
èinnosti. Návštìvníci mohli nahlédnout také do odborných uèeben a prohlédnout si veselé
tablo souèasnýchuèitelù a správních zamìstnancù školy.
Odpolední slavnostní setkánísouèasnýchi bývalých zamìstnancù školy v jídelnìbylo milé,
srdeèné i dojemné, vždy� nìkteøí zde nebyli celá léta, jak nás osud rùznì rozvál. Každý host
byluvítánzástupkyní øediteleJ.Morkesovou a dostal upomínkové dárky -vkusnoukeramiku,
vyrobenou ve škole a Almanach „40 let základní školy v Bechyni“. Autoøi Almanachu Mgr
M. Borková, J.Sváèek, P.Pokorný a kolektiv pedagogù školy v nìm podrobnì informují o
ètyøicetileté historii školy. Najdeme tu pøání a vzpomínky øeditele J.Pekaøe, starosty
J.Matìjky,politika Ing.M.Kalouska(všichni bývalí žáciškoly), dále dlouholetýchpedagogù
školy J.Trèkové, I.Misaøové a M.Borkové, nedávných úspìšných žákù školy I.Strakové,
R.Duškové, L.Honsy i zamyšlení žákù 9.tøíd pøi louèení se školou. Obrazová pøíloha
Almanachu ukazuje souèasnost i minulost školy. Všem nám vysloužilým kantorùm udìlal
Almanachvelkouradost, vždy� námosvìžilnaši nìkdy užnepøesnoupamì�.
Pøi slavnostním pøípitku na zahájení setkání øeditel Pekaø vzpomnìl i tìch, kteøí už nejsou
mezi námi, a je jich za ètyøi desetiletí celá øada: J.J.Novobilský, H.Pekaøová, F.Hapl,
J.Vrábek, J.Líkaø, J.Konvalinka, J.Trèka…. S dojetím jsme na nì vzpomínali pøi procházce
školou. Pøítomnépozdravil takébývalý øeditel a souèasnýstarosta J.Matìjka.
Vedení školy udìlilo pracovníkùm, kteøí pùsobili na škole dvacet a více let pamìtní listy.
Chvilky dojetí vystøídaly písnièky pìveckého sboru dìtí se sbormistrem J.Sváèkem. V
kulturním programu dále zazpívali J.Veselý a V.Lozoviuková za klavírního doprovodu
M.Navrátila a zatanèil taneèní soubor pod vedením J.Beneše. O výteèné obèerstvení se
postarali studenti SOŠ øemesel a služeb z Tábora. Krom toho, že obsluhovali u stolù,
pøipravili švédský stùl s kulináøskými specialitami. Družná zábava v milé spoleènosti se
protáhla dopozdních hodin.
Když zpìtnì probírám své dojmy, chce semi øíci spolu s básníkem: „…bylo to pøekrásné a
bylo toho dost“. Oslavy se vydaøily, byly velmi pìkné. Jejich pøíprava byla nároèná, ale
všichni vedení školy, uèitelé i žáci zvládli vše navýbornou. Èlovìk, slavícíètyøicátiny, je na
vrcholu sil, naše škola též. A tak jí pøeji, aby se na tomto vrcholu udržela co nejdéle a aby i
další absolventi a pedagogové na ni vzpomínali s láskou a vdìèností. Milá školo, milí
kolegové,díky!
Podìkování patøí i sponzorùm oslav.

M.Kubešová

Distribuční místa Městského zpravodaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Knihkupectví Petra Voka Simandlová,Libušina ulice
Novinový stánekOndøejová, Libušina ulice
Knihkupectví Štachová, Píseckáulice
Novinový stánek Andrejsová, NaLibuši
KonzumHugo, Záøeèí
Mìstskáknihovna
Potraviny Štroufová, sídl.5.kvìtna
Infocentrum -nám. T.G.Masaryka
podatelnaMìÚ

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA ÈERVENEC 2004

1.čtvrtek, 2. pátek - 20 hodin

…nejlepší filmy mají vždy třetí díl…. Varování: teď umřeš, ale
smíchy

3. sobota, 4. neděle - 20 hodin

Až příliš pravdivé zobrazení posledních hodin života Ježíše Krista
v režii Mela Gibsona

5. pondělí, 6. úterý 20 hodin

Alex a Nancy si mysleli, že našli dům svých snů. Roztomilá
stařenka jim ho však promění v peklo na zemi.

8. čtvrtek, 9. pátek 20 hodin

Základní pravidlo při útěku z blázince! Jean Reno a Gerard
Depardieu v hlavních rolích nezapomenutelné komedie.

10. sobota, 11. neděle 20 hodin

Život začíná při rychlosti nad 230 km/h…
Přišli, viděli, utekli.

12. pondělí, 13. úterý 20 hodin

Film o hledání lásky za každou cenu

15.čtvrtek, 16. pátek 20 hodin

Osud je divná věc. Romantická komedie o dvou lidech ztracených
v Tokiu, kterým jejich společné dobrodružství vrátí chuť do života.

17. sobota, 18. neděle 20 hodin

Hořká komedie o vztazích a ostatních obyčejných věcech

19. pondělí, 20. úterý 20 hodin

Pokud někdy stálo za to svést kvůli lásce boj, nestalo se tak ve
větší bitvě, než byla tato…

22. čtvrtek, 23. pátek 20 hodin

Přežila svou smrt ve svatební den i čtyři roky komatu. „.Nevěsta „
se vydává završit krvavou pomstu

24. sobota, 25. neděle 20 hodin

Představte si, že svou dívku musíte získávat každý den znovu a
znovu …

26. pondělí, 27. úterý 20 ho din

..každý den zázrak… Rodinný film za rodinný rozpočet

29.čtvrtek, 30. pátek 20 hodin

Strhující podívaná od režiséra Rolanda Emmericha

31. sobota 20 hodin

Bylo, ale možná nebylo …. Pokračování úspěšné animované
komedie.

Scary Movie 3

Umučení Krista

Baba na zabití

Drž hubu

Scooby Doo 2: Nespoutané příšery

Post Coitum

Ztraceno v překladu

Silný kafe

Troja

Kill Bill 2

50 x a stále poprvé

Správce statku

Den poté

Shrek 2



Prodám horní garáž za OSP - dobré místo
Tel. 777 072 388

PRACOVNÍKA-PRACOVNICI

ÚKLIDU

Nástup možný ihned!

Pro bližší informace kontaktujte
prosím p. Vacka

Nabízíme zajímavou práci v příjemném
prostředí.

Hledá nové
pracovníky

na tato volná
pracovní místa

Na Libuši 891, 391 65 Bechyně
Tel.:+420 381 213 011
Fax:+420 381 211 060

email: micro-sensor@micro-sensor.cz
http://www.micro-sensor.cz

ŽIVOTNÍ JUBILEA - ÈERVEN 2004

92 let Suchanová Marie
87 let JeřábováLudmila
84 let BabíkováJarmila
83 let Kolací Božena,StachLadislav
82 let Kuchařová Vlasta
80 let HamerleAntonín
77 let Váňa Ladislav, Jarošová Marie
76 let PetráňLadislav, Bureš Jaroslav,Kalousková Soňa,

SládkováMarie

Omlouváme se za chybné údaje v minulém vydání Zpravodaje.

ŽIVOTNÍ JUBILEA - SRPEN 2004

91 let Šindelářová Marie
88 let Holátová Růžena
83 let Vitoušek Karel, Nekolová Marie
81 let Soukup Jan
80 let Sobíšková Marie
79 let Šimůnková Emílie, Ševčíková Anna
78 let Tůmová Božena
77 let Bětík Miroslav, Jánský František, Karlíková Jitka
76 let Rokoská Marie, Šobrová Zdeňka
75 let Hořejší Růžena

GRATULUJEME

Dne 29. června 2004 byli přivítáni starostou města Bechyně,
Jaroslavem Matějkou tito noví občánci: Dominik Paletář, Petra
Doudová, Dominik Miloš,Terezie Mikešová, Radek Duda, Adam
Fojtík, Barbora Stejskalová, Martin Jahoda, Matěj Basler, Marek
Procházka, Pavel Haškovec, Vojtěch Březina, Petra Březinová,
Martin Jiříček

Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

Vítání občánků

ŽIVOTNÍ JUBILEA - ÈERVENEC 2004

89 let Hynek Jiří
87 let Pešlová Anna
84 let Picálková Albína, Alexová Růžena
83 let Matyásek Václav, Burianová Anastázie
82 let Kolář Jan, Hájíčková Božena
81 let Haškovec Václav, Prošková Anna
79 let Čížková Libuše, Hovorková Vlasta, Hejlíková Milada

Štroufová Marie, Matyásková Anna,
78 let Čáp Stanislav, Staňková Drahomíra
77 let Kavan Vladimír, Haškovcová Anna
76 let Neškodný Josef, Malíková Jaroslava, Roesslerová Blanka
75 let Pítrová Věra

ŽÁDOST POLICIE ÈR

Policie ÈR, Obvodní oddìlení v Bechyni šetøí pøípad loupežného
pøepadení v poboèce KB v Bechyni, ke kterému došlo dne 17.5.2004
krátce po pùl jedné odpoledne, kdy k penìžní pøepážce poboèky
pøistoupil dosud neznámý pachatel, který obsluze pøepážky pøedložil
list papíru, na kterém byla napsána výzva k vydání finanèní hotovosti,
spolu s výhrùžkou zastøelení. Na pøepážku pachatel položil i pistoli.
Obsluha pøepážky v obavì o svùj život vydala pachateli finanèní
hotovost ve výši nìkolika set tisíc korun, které si pachatel uložil do
pøinesenéhobatohu tmavébarvy a poté zpoboèky i spenìzi odešel.
Pachatel byl ve vìku mezi 20 - 30 roky , sportovní atletické postavy,
vysoké pøibližnì 175 - 185 cm. Na sobì mìl obleèenou bundu do pasu
èerné barvy a tmavé kalhoty. Mìl støednì dlouhé èerné vlasy a
neupravené, nìkolik dní neholené vousy. V dobì pøepadení si nasadil
èerné brýle a èepici s kšiltem tmavé barvy. Policie ÈR žádá širokou
veøejnost o pomoc a spolupráci pøi pátrání po neznámém pachateli
loupežného pøepadení v poboèce KB v Bechyni. Veškeré informace k
osobì pachatele a k prùbìhu loupežnéhopøepadení pøivítáme kdykoliv
na lince tísòovéhovolání 158, nebona kterékoliv služebnìPÈR.

VELKÝ VÝBĚR SVÍTIDEL
NYNÍ NOVÁ KOLEKCE

BYTOVÝCH A
VENKOVNÍCH SVÍTIDEL

Calta Elektro, Masarykova 250, Milevsko, tel:382 521 243
, e-mail:caltaelektro@quick.czwww.caltaelektro.cz

mailto:email:micro-sensor@micro-sensor.cz
http://www.micro-sensor.cz
mailto:e-mail:caltaelektro@quick.cz
http://www.caltaelektro.cz
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