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Finanèní prostøedky na setkání seniorù pøevedeny na
Domácí péèi TEREZA

V rozpoètu na letošní rok byla zahrnuta i èástka potøebná na zajištìní
pravidelné akce Pøedvánoèní setkání seniorù. S pøedstihem Vám však
musím oznámit, že akce Pøedvánoèní setkání seniorù se v letošním
roce konat nebude, nebo� pùvodnì rozpoètovaná èástka na tuto akci
byla použita na nákup osobního automobilu pro Domácí péèi
TEREZA. V prùbìhu rokuse nanás obrátila Okresní nemocnice Tábor
s požadavkem, aby Mìsto Bechynì poskytlo pøíspìvek na zakoupení
vozidla proDomácípéèi TEREZU, abymohla být tato službavBechyni
a spádovém území Bechynì nadále provozována. Zastupitelstvo
mìsta proto velmi rozumnì poskytlo finanèní prostøedky na
zakoupení vozidla, avšak z tohoto dùvodu již nezbývají peníze na
zaplacení kulturní akce. Pro Vás, kdo jste se zatím s domácí péèí
nesetkali, uvádím, že Vám ji mùže pøedepsat Váš praktický lékaø nebo
ošetøující lékaø pøi propuštìní z nemocnice. Tuto službu zajiš�ují
profesionální zdravotní sestry a jedná se o službu hrazenou
zdravotními pojiš�ovnami. Zejména zajiš�ují pøevazy ran a bércových
vøedù, aplikace injekcí, odbìry materiálu k biochemickému vyšetøení,
péèi o cévky, kolostomie a tracheální kanyly, vše v domácnosti
pacienta.

V. Fišerová, MìÚ Bechynì

ZMÌNA UMÍSTÌNÍ VOLEBNÍHOOKRSKU È.4

Pro letošní podzimní volby jsme z organizaèních dùvodù museli
pøistoupit ke zmìnì umístìní volebního okrsku è.4. Volièi, kteøí byli
zvyklí volit v pøísálí Kulturního domu, tak letos budou volit vprostorách

.Mìstské knihovny
ing. F. Stach, MìÚ Bechynì

Oznámení o dobì a místì konání voleb

Starosta mìsta
podle § 15, odst. 1, zákona è. 247/1995Sb., o volbách do Parlamentu ÈR a o
zmìnì nìkterých dalších zákonù, podle §15, odst. a, zákona è. 130/2000 Sb.,
o volbáchdo zastupitelstev krajù

o z n a m u j e

1. volby do Senátu Parlamentu ÈR

volby do ZastupitelstvaJihoèeského kraje

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku è. 1
je volební místnost:
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu :

DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, 345, 346, 347, 348), KAŠPARA
MALÉHO, KLÁŠTERNÍ, KØIŽÍKOVA VILOVÁ ÈTVR�, LÁZEÒSKÁ, LIBUŠINA (
23, 24, 50, 51, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 164, 167, 171,172,
173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 190, 191, 192, 193, 195,
196, 197, 199, 312), MASOKRÁMSKÁ, MICHALSKÁ, NÁM. T.G.MASARYKA,
OBÙRKA, PARKÁNY, POD SCHODY, SOUKENICKÁ, ŠIROKÁ, TÁBORSKÁ,
VALTROVA, VÌTROV, ZÁMEK, ZÁØEÈÍ.

Bechynì

se uskuteèní v pátek dne 5.11.2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v
sobotudne 6.11.2004od8.00 hodin do 14.00 hodin.
V pøípadì, že žádný z kandidátù neobdrží v prvním kole voleb nadpolovièní
vìtšinu odevzdaných platných hlasù, uskuteèní se druhé kolo voleb v pátek
dne 12.11.2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 13.11.2004
od 8.00 hodin do14.00 hodin.

se uskuteèní v pátek dne 5.11.2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v
sobotu dne 6.11.2004 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBUŠINA 164, BECHYNÌ

a ozmìnì nìkterýchdalšíchzákonù

BECHYNÌ

Ve volebním okrsku è. 2
je volební místnost : ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 293, BECHYNÌ
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu :

ÈECHOVA (294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 399), FÁBEROVA (377, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386,
387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400), LÁZNÌ
(202), LIBUŠINA (160, 161, 163, 165, 166, 169, 170, 181, 185, 186, 187,
188, 189, 194), NOVODVORSKÁ, PLECHAMR, SÍDL. OBRÁNCÙ MÍRU.
ve volebním okrsku è. 3
je volební místnost :
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu :

NA LIBUŠI ( 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624,
625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639,
640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654,
655, 656, 657, 658, 659, 660, 763, 989), PRÁDLO.

ve volebním okrsku è. 4
je volební místnost :
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu :

LÁZNÌ (200, 201, 1000, 1001), NA LIBUŠI (661, 662, 663, 664, 665, 666,
667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681,
682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696,
697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 717, 824, 825, 826, 827, 828, 829,
857, 858, 859, 891, 892, 920), TYRŠOVA, U NÁDRAŽÍ.
ve volebním okrsku è. 5
je volební místnost :
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu :

LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917,
918, 919, 948, 949, 950), SÍDL. 5.KVÌTNA, U VODOJEMU, ZA TRUBNÝM.
ve volebním okrsku è. 6
je volební místnost :
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu :

ÈECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281,
282, 283, 284, 289, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 945, 947),
GABRIELOVA, PÍSECKÁ (198, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 261, 262, 275, 357, 358, 365, 367, 368,
369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 755,
756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 823, 830, 856, 887, 888, 889, 890, 944,
988), ŠKOLNÍ, U STADIONU, ZAHRADNÍ.
ve volebním okrsku è. 7
je volební místnost :
pro volièe podle místa, kde jsou pøihlášeni k trvalému pobytu :

3. Volièi bude umožnìnohlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a
státní obèanství Èeské republiky platným obèanským prùkazem nebo
cestovním pasem Èeské republiky (zastupitelstvo JÈ kraje) nebo platným
obèanským prùkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
Èeské republiky, cestovnímprùkazemÈeské republiky (Senát PÈR).
Neprokáže-li uvedené skuteènosti stanovenými doklady, nebudemu hlasování
umožnìno.
4. Každému volièi budou dodány 3 dny pøede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb voliè mùže obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
5. Je-li ve volebním okrsku obsažena celá èást obce nebo ulice,
nejsou vypsána èísla popisná (popø. evidenèní).

V Bechyni dne 20.10.2004

BECHYNÌ

BECHYNÌ

SENOŽATY

BECHYNÌ

BECHYNÌ

BECHYNÌ

HVOŽÏANY

KULTURNÍ DÙM, U NÁDRAŽÍ 602, BECHYNÌ

MÌSTSKÁ KNIHOVNA, U NÁDRAŽÍ 602, BECHYNÌ

KLUBOVNA MO ÈRS, U NÁDRAŽÍ 610, BECHYNÌ

DOMOV MLÁDEŽE, PÍSECKÁ 365

HVOŽÏANY-ŠKOLA

Jaroslav Matìjka, starosta mìsta



MEDAILON
prof. MUDr et PhDr Miloš SOVÁK, DrSc.

(15.4.1905 - 29.9.1989)

Pan profesor Miloš Sovák byl zakladatelem čsl. logopedie, tvůrcem
naší logopedické teorie i praxe.
Narodil se 15.4.1905 v Bechyni jako nejmladší ze sedmi dětí učitele
na keramické škole (Ludvík Sovák, učitel češtiny, němčiny a počtů v
letech 1898 1927). V jeho genech se projevilo šest generací lékařů v
rodě z matčinystrany (prof. Weigner,prof.Hönl,ak.Prát).Absolvoval 4
třídy obecné školy a 1.ročník měšťanské školy v Bechyni; rád na tuto
školu vzpomínal, neboť zde získal takové solidní základní
vědomosti,že se na gymnaziu v primě a sekundě kromě latiny
nemuselpřílišučit. To gymnázium bylo C.k. klasické vTáboře, kam po
celých osm let dojížděl, to znamenalo vstávat každodenně po čtvrté
hodině. Po maturitě na přání rodičů šel studovat do Prahy práva. Ale
již po dvou měsících přešel na medicínu, kde při studiu pracoval jako
demonstrátor, později jako pomocná vědecká síla. Nejvíce ho
zajímala pitva a zhotovování preparátů mozku a mozkových drah. K
foniatrii přišel náhodou výměnou místa s kamarádem k přednostovi
otolaryngologické kliniky prof. Přecechtělovi a foniatrickému oddělení
doc. Seemana.
V Bechyni byl jako medik členem Kroužku studentů, v letech 1923
1926 byl jeho předsedou. V těch letech v činnosti Kroužku
převažovala společenská složka, konaly se literární večery (sám
přednášel např. o Karlu Hlaváčkovi). Jeho starší bratr, MUDr
Pravoslav Sovák tento Kroužek založil, jeho členy byli např. K.Kraus,
J.Pekař, P.Stašek, V.Schusswohl, M.Eschová, K.Židlický, Z.Mařan,
B.Burian, K.Homr, P. C. Nesý amnoho dalších.
V době 2.světové války, kdy byly vysoké školy zavřené, pracoval jako
odborný školní lékař pro otolaryngolii a foniatrii na magistrátu
hl.m.Prahy. V tomtoobdobí začíná jeho působení v rozvoji logopedie.
Ale již od r. 1932 docházel do ústavu a školy pro neslyšící v Praze na
Smíchově a podle vlastních slov „sedával v zadní lavici, sledoval
učitele při jejich práci s neslyšícími dětmi a mnoho se tam naučil“. Se
spolupracovníky zakládal logopedické školy nového typu, školy pro
nedoslýchavé a školy pro vadně mluvící. V roce 1946 založil
Logopedický ústav hl.m.Prahy, kde byla zřízena odborná oddělení:
audiologické, pediatrické, neurosologické, pro děti předškolního
věku, pro děti s kombinovanými vadami řeči, hybnosti a intelektu a
poradna pro levoruké děti. Založil na Pedagogické fakultě studium
pedopathologie, později defektologie, posléze speciální pedagogiky.
Výsledkem této činnosti byla celostátní logopedická péče, celostátní
poradenská péče o sluchově postižené a bezplatné přidělování
sluchadel a celostátní péče o levoruké děti. Těch jeho aktivit bylo
mnoho, nelze je v tomto medailonu všechny jmenovat. Do svého
důchodu pak působil na Pedagogické fakultě UK v Praze. Za jeho
životní dílo lzepovažovatzřízeníČeské logopedické společnosti.
„Aby se učitel stal mistrem, tj.dobrým učitelem, nesmí nikdy přestat
býtžákem, tj. musí se celýživotučit.“
Málo se ví o jeho občanské statečnosti v době 2.světové války. V jeho
ordinaci se vyměňovaly konspirativní zprávy, za pražského povstání
působil mezi obránci Staroměstské radnice jako lékař na ošetřovně,
pomáhal zachraňovat archiv hl.m.Prahy z hořící radnice do kostela
sv.Mikuláše. Pak přišla výzva všem lékařům: „Pomozte osvobozeným
vězňům koncentračního tábora v Terezíně!“. Ještě týž den tam
odjíždí a ihned s MUDr Holubcem přebírá nemocnici SS na Krétě u
Terezína. Do této nemocnice sám sváží na vozíku těžce nemocné
osvobozené vězně z Malé pevnosti. Tři týdny v nelidských
podmínkách, po nerovném boji s tyfem se vrací do Prahy a vykonává
dobrovolnou vojenskou službu v posádkové nemocnici. O této své
činnosti apomoci vždy skromněmlčel.
Všichni jeho žáci a spolupracovníci rádi vzpomínají na jeho milý
humor ať v osobních setkáních nebo přednáškách, měl osobitou
schopnost osvěžovat suchá fakta živým slovem. „Myslím, že se
stejně shodneme, že jeho přednášky byly …vysoce fundované,
atraktivní, aktuální, živé a vždy náročné! Při přednáškách profesora
Sováka se nedalo a nedá číst, bavit se, plést svetry či jen lelkovat.
Nenechal a nenechá nikoho chvilku zahálet, jeho dotazy nutí k
přemýšlení, spolupráci, ke studiu. Vždy uměl a umí spojovat teorii s
praxí, minulost se současností, výuku s životem, s filozofií,
dialektikou, kterou tak znamenitě ovládá. Uměl aumíspojovat vědu i s
úsměvem. I v tom všem je nám nedostižným vzorem.“ (PhDr.Milan
Kantor).
Tím nedostižným vzorem je i zachycení posledních chvil jeho
života,bohužel s nevyléčitelnourakovinou, s nadhledem a přehledem,
kdenechybí ani kritika jeho lékařského personálu.
„Vím, že v každé nemocnici nemůže být na každém pokoji televizor,
telefon…nestěžuji si, ale prosím o lidskost. Píšeme dvacáté století,

říkáme si, že jsme civilizovaná, vyspělá společnost. Neprosím za
sebe, já už umírám, ale za ty ostatní kolem i za vás, kteří zde třeba
jednou právě zde budete rovněž končit svou pouť. Prosím, aby třeba
jen fungovaly signální zvonky u postelí, aby po jejich použití přišla i
pomoc. Prosím, aby i řidiči všech sanitek byli především lidmi,
prosím… nestěžuji si, jen sděluji asi už poslední vyznání…chci toho
hodně?

(Podle vlastních starších pramenů k osmdesátce prof. MUDr.,PhDr.
MilošeSováka upravil a doplnil Frant. Kábele.)
Nedá se ukončit tento medailon jinak, než pateticky: Čest jeho
památce!“
Děkuji manželům Stachovým a Pospíšilovým za poskytnuté
materiály.

Logopedickápíseň jubilejní:
Píseň tato, váženía milí,
tadnes oslavuje slavnou chvíli,
vlévá svěžest, novou sílu do žil,
aby se jubilant dalších let dožil.
Osmdesát let kdyžpřežije
hlava naší logopédie,
touž jepěkná řádka let,
co v Bechyni kdysspatřil svět,
potomse po životní dráze
rozjel přes Tábor až ku Praze,
v logopédii zakotvil
abudoval ji ze všech sil.
Osmdesát co je pro logopéda,
jenž sevěkem ovlivnit nijak nedá,
ohlas, řeč asluchpečuje celou duší,
jemu ani osmdesát koncepcí
nenaruší.

Literatura: Almanach 1918 1938.Vydaný k jubileu dvacetiletého
trvání Kroužku studentů v Bechyni. Studentská knihtiskárna
Akademického domu, 1938.
Česká logopedie 1985.Sborník přednášek astatí.
Česká logopedie 1989. P.,1990. Příloha „Za profesorem Milošem
Sovákem“.
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95 let Holá Alžběta
84 let Vágnerová Milada
82 let Škrétová Marie
81 let Stach Eduard
80 let Procházka Juraj, Počtová Zdeňka
79 let Čáp Josef, Rychtářová Milada, Škrétová Blažena
78 let Birko Jakub
77 let Vaníček František
76 let Matuška Jozef, Zbudilová Marie,

Přesličková Marie, Zbudilová Jarmila
75 let Kouba Antonín

GRATULUJEME
Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

V dubnu roku 2003 zaèalo na Bechyòsku zkušebnì pùsobit
odlouèené pracovištì Domácí péèe TEREZA Okresní nemocnice v
Táboøe. Další èinnost øeditel nemocnice Ing. Zdenìk Jirkù podmínil
dobrým hospodáøským výsledkem . Konec roku 2003 ukázal, že
zájemo domácí péèi vregionu stoupá. Hospodáøskývýsledekbyl však
mírnì ztrátový, hlavnì díky proplácení cestovních náhrad zdravotní
sestøe, která se za klienty dopravovala vlastním autem. Finanèní
situace Okresní nemocnice nedovolila nákup služebního vozidla.
Zaèátkem letošního roku požádal øeditel nemocnice zástupce
mikroregionu Bechynì o finanèní pomoc pøi nákupu ojetého vozidla
pro Domácí péèi. Pomoc byla po nìkolika jednáních pøislíbena a v
záøí realizována. 1. øíjna 2004 tak mohl vyjet do terénu èervený
služební automobil VW Polo se znakemDomácí péèe TEREZA. Dnes
již dvì zdravotní sestry poskytují odbornou péèi klientùm, kterých
do souèasné doby bylo 113 ve 21 obcích Bechyòska, kam dosud
jezdily . Naše podìkování patøí obcím: Bechynì, Bøeznice,
Èernýšovice, Dobronice u Bechynì, Haškovcova Lhota, Opaøany,
Radìtice, Rataje, Sudomìøice u Bechynì a Stálec, které se zasloužily
o dobrou vìc.

Prùchová Danuše, vedoucí sestra Domácí péèe TEREZA



.
K tanci a poslechu hraje taneční orchestr GLOBUS.

ANKETA

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
GALERIE JE OTEVŘENA DENNĚ
Pondělí - pátek 15 - 17 hod., sobota - neděle 14 - 17 hod.

3. - 30. listopadu / Galerie U Hrocha

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

Neděle 14. listopadu / 9.00 hod. / Klubovna
Lektorka: Miluše Bubelová

!
Kurzovné: dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč
Přihlásit se můžete v kanceláři KD,

e-mail: program@kulturnidum.cz do 10. listopadu

!!!POZOR!!! MIMOŘÁDNÁ CENA KURZOVNÉHO!!

.

na tel.čísle : 381 213 338
nebo na

Věra Pichová se narodila v Praze, v roce 1986 absolvovala
SPŠK v Bechyni. Od r. 1989
působí jako výtvarnice -
keramička v Atelieru radost
v Milevsku. Svoji tvorbu
prezentovala v Milevsku,
Pelhřimově a Žilině. Tento-
krát se představí v Bechyni
v Galerii U Hrocha.
Výstava je prodejní, využijte možnosti potěšit své blízké.

LEKCE: 5.,12., 19. listopadu

ZÁVĚREČNÝ PLES: 26. listopadu

PRO DETI

Sobota 20. listopad /15.00 hod./Velký sál /Vstupné 25,- Kč
Komediant vypráví příběh, který osobně prožil, vše viděl a li-
dé mu to musí uvěřit. Sám oživí loutkového krále, královnu,
princeznu, sudičky, prince i babici Aranu. K tomu živě zahraje
na dvě flétny najednou a na kytaru. Důvěrně známá pohádka
se odehrává v zajímavě řešené dřevěné kulise.
Představení je založeno na dialogu herce a diváka.

Pátek 19. listopadu / 19.00 hod./ Malý sál / Vstupné 50,- Kč
Ing. Miroslav Hrabica je léčitel a autor knih: Jak naleznout
zdraví, spokojenost a štěstí. Jak zmírnit až odstranit bolesti tě-
la, rady a postřehy z léčby. Pohled do dušičky a její pohlazení.

Předprodej
V Galerii
U Hrocha

Úterý 9. 11. / 19.00 / Velký sál / Vstupné 170,- 150,- 90,-Kč

Sólové vystoupení JIŘÍHO STIVÍNA zaměřené na interpretaci
jazzové hudby, lidových písní, vlastních skladeb a improvizací
za doprovodu předem připravených základů. Jeho tvůrčí přís-
tup k hudebnímu materiálu v nejednom ohledu překračuje
obecně vžité představy o jazzu a zároveň bourá hranice mezi
jednotlivými žánry.

Čtvrtek 2. 12. / 19.00 / Velký sál / Vstupné 210,- 190,- 150,-
Lechtivá komedie v režii Romana Štolpy. Žhavá novinka
pražského divadla KALICH o sexu výstižně, ale mile a něžně.
Hrají: .
Již v předprodeji v Galerii U Hrocha.

Pavel Zedníček a Jana Paulová

o

Úterý 23. listopadu /19.00 hod./Malý sál/Vstupné 110,- Kč
Marty Hall, vynikající kanadský kytarista
se vrací na místo činu. A tentokrát
nebude sám. Po loňském vystoupení
si pro Bechyni připravil opravdovou
lahůdku. Hostem kromě Martina
Lehkého je i kytarista a jeden z nej-
respektovanějších bluesových
hráčů na harmoniku na světě Butch Coulter, který se objevil
na jevišti např. s Jimmy Pagem, Mickem Taylorem...

Předprodej od 1. 11. v Galerii u Hrocha

"...Hudba Martyho Halla je precizní, koncentrovaná, přesto
však velmi dynamická a lehká..."
"... Ať rockové nebo klidné, blues Martyho Halla se vám
dostane pod kůži..."

o

Neděle 14. listopadu / 14.00-20.00 / Přísálí KD
Vstupné včetně konzumace, katalogu a skleničky:
muži 100,-Kč, ženy 80,- Kč, páry 160,- Kč
Vzorky jsou z Velkopavlovické oblasti.

Neděle 28. listopadu

Neděle 5. prosince

Neděle 12. prosince

Neděle 19. prosince

I. ADVENTNÍ PODVEČER (ZUŠ)
První adventní zastavení pro Vás připravili žáci a učitelé
všech oborů ZUŠ Václava Pichla a starosta města Bechyně.

- 16.30 Sváteční koncert ve velkém sále Kulturního domu
- Slavnostní rozsvícení vánočního stromu starostou města

na Náměstí T.G.M.

II. ADVENTNÍ PODVEČER (Zámek)

III. ADVENTNÍ PODVEČER (ZUŠ)

IV. ADVENTNÍ PODVEČER (KD)
Náměstí T.G.M. v 17.00 hod. Vánoční troubení z věže
děkanského kostela v podání SWING BANDU TÁBOR

PROGRAM:

!UPOZORNĚNÍ: PÁTEK 5. A 12. LISTOPADU KNIHOVNA UZAVŘENA Z DŮVODU KONÁNÍ VOLEB!

ZMĚNA!

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


Filatelistické okénko
V roce 2004 je70. výročí založení Klubu filatelistů v Bechyni. Když KF
si nevede kroniku, tak z ústních informací starých filatelistů víme, že
zakládající členové byli pánové Brandejs, Straka, Strangmüler, Preis,
popper a jiní. Již za rok navázali kontakt se spolkem Českých
filatelistů v Praze a začali odebírat časopis Český filatelista. V době
protektorátu měl KFšestnáct členů zBechyně adva mimobechyňské.
Za protektorátu vycházelo mnoho známek s
náměty zámků, historických staveb a českých
motivů, kde mimo jiné byl i obraz bechyňského
mostu. Většinu z nich ryl bechyňský keramik,
akademický malíř a grafik Bohumil Heinz. Nebyl
to první, ani poslední námět s bechyňským
motivem(k tomu později).
Po 2. světové válce se KF dále rozrůstal a začal pro své členy
zajišťovat všechny poštovní známky, korespondenční lístky, obálky s
vytištěnými známkami, obálky prvního dne vydání s pamětními
razítky a jiné. Po roce 1970 byl největší rozmach KF. I když jsme malé
město, začal mít klub pravidelné burzy každý týden. Posledních 10 let
se tyto burzy konajív hotelu Jupiter každouneděli od 9do 11.30 hodin.
V roce 1973 uspořádal klub propagační výstavu a v letech 1981 a
1987 oblastní výstavy celostátního významu. K těmto výstavám byly
vydány vždy 4obálky a korespondenční lístek sbechyňskými náměty.
Česká pošta vydalavždypamětní razítka.

Bechyňský KF je jeden z mála, který má schůzky pravidelně každou
neděli. Zúčastňují se jich členové klubu, ale i filatelisté z Tábora,
Sezimova Ústí, Milevska, Písku, Strakonic a jiní. Funkcionáři klubu
zajišťují pro své členy všechny vydané známky české i slovenské,
korespondenční lístky FDC, známkové sešitky, dárková alba a jiné.
Členové klubu a hosté si vyměňují své známky a správce kolování
zajišťuje známky a poštovní ceniny z jiných klubů. Řada členů
pracuje v celostátních společnostech jako jsou: Společnost české
známky, poštovní historie, společnosti celin, společnosti balkánských
států, ruské a sovětské známky a v jiných. Ti pak přenášejí nejnovější
poznatky do klubu a tím obohacují znalosti členů a jejich další růst.
Klub filatelistů přijímá stále nové členy, kterým poskytuje všechny
dříve popsanéslužby a expertní a poradenskouslužbu i pronečleny a
ohodnocení sbírek.
Jak tato záliba, která je nejrozšířenější ze všech sběratelských oborů
u nás i ve světě vznikla? V 18. století generální poštmistr anglické
královny Viktorie sir William Lichfield pravil, že myšlenka nalepit na
dopis kousek potištěného papíru je nejen směšná, ale je to největší
nesmysl, jaký se kdy ve světě zrodil. V předznámkovém období
vybírali poštovní poplatky v hotovosti poštovní kurýrové, kteří
vypočítávali poplatek za každý dopis podle vzdálenosti, na jakou byl
dopravován. Tyto výpočty byly obtížné a mnoho takových poplatků
kurýr poštovní správě ani nenahlásil. V roce 1835 sir Laurenc Košir
podal dvorní poštovní komoře ve Vídni návrh k zavedení nalepitelné
potvrzenky, kterou by bylo možno předem si koupit a v případě
potřeby nalepit na dopis jako viditelné označení, že poštovní poplatky
byly předem vyrovnány. Jeho návrh byl vysokými hodnostáři dvora
zamítnut, jako v praxi neuskutečnitelný. tak ve všech zemích potíže s
vybíránímpoplatku dále trvaly.

Ve 40. letech 19. století se však v
Anglii konečně našel muž, který
byl ochotný přes veškerou
zkostnatělost a neochotu rušit
tradice poštovního eráru ji z jejího
začarovaného kruhu vyvést.
Jmenoval se Rowland Hil l.
Nebudu popisovat, kolik úskalí
musel překonat. Trvalo to dva roky,
než se tato záležitost dostala do
sněmovny, která prováděcí zákon
schválila. Tak 6. květen 1840 se
stal oficiálnědnemzrození prvních
dvou známek světa. Byla to černá
za jednu penny a modrá za dvě
penny.

(pokračovánípříště: Jak tobylo s Modrýmmauriciem)

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA LISTOPAD 2004

4. čtvrtek,5. pátek - 20 hodin

Denzel Washington v hlavní roli akčního thrilleru

6. sobota, 7. neděle - 20 hodin

Hrdinou proti své vůli. V hlavní roli Tobey Maguire a Kirsten
Dunstová

13. sobota - 20 hodin, 14. neděle 17 hodin

Nejlínější kočka na světě má konečně důvod vstát ze svého
křesla (55,- Kč)

15. pondělí, 16. úterý 20 hodin

Prachy nebo láska?

18. čtvrtek, 19. pátek 20 hodin

Měli ho nechat na pokoji. … Matt Damon v pokračování
úspěšného filmu „Agent bez minulosti“

20.sobota, 21. neděle 20 hodin

Krásný, bohatý a ještě k tomu princ.Kterápak bude ta šťastná?
Nebo nešťastná?

22. pondělí, 23. úterý 20 hodin

V pekle ho nechtěli, tak přišel mezi nás. V hlavních rolích Ron
Perlman, John Hurt a Karel Roden

25. čtvrtek, 26. pátek 20 hodin

Dny klidu jsou pryč… V hlavních rolích Joaquin Phoenix,Adrien
Brody, William Hurt a S.Weaverová

27.sobota , 28. neděle 20 hodin

V hl. rolích Emile Hirsch, Elisha Cuthbert, Nicholas Downs,
Timothy Olyphant

29. pondělí, 30. úterý 20 hodin

V nesprávný čas na nesprávném místě. Tom Cruise a Jamie Fox
v hlavních rolích filmového thrilleru

Muž v ohni

Spider Man 2

Garfield ve filmu

Holky to chtěj taky 2

Bournův mýtus

Princ a já

Hellboy

Vesnice

Sexbomba od vedle

Collateral
x

Od kolika let se může stát filatelistačlenem KF?

Je mnoho lidí, kteří známky sbírají a nejsou organizováni. Má vůbec
nějakýsmysl být organizovánv KF?

Co může přinést sbírání známek?

Od osmi let a to vždy sesouhlasemrodičů

V KF si může každý člen zapůjčit katalog známek celého světa i naše
katalogy. Novým členům doporučíme, aby nesbírali všechno.
Doporučíme, aby sbírali známky jednoho až tří států. Jeden stát by
měl být vždyČesko. Popřípadě k tomu jeden námět. Doporučíme jim,
aby nekupovali zbytečně balíčky v trafikách, ale kupovali si kompletní
série v klubu. V klubu se dá koupit o 10 - 30% výhodněji než u
obchodníků.

U mládeže sbírání rozšiřuje její obzory. Naučí se cílevědomosti a
pečlivosti. Mladý filatelista obvakle nekouří, nepije a neužívá drogy.
Raději než cigarety si koupí nové série. Muži středního věku, kteří
obvykle usínají u televize, mají najednou i večer aktivní činnost.
Důchodci, kteří se obvykle nudí, začnou duševně pracovat, což je
pozitivní pro jejich zdraví. V celé řadě zemí lékaři doporučují sbírat
známky po infarktu, mozkové mrtvici a jiných nemocech. každý lékař
vám potvrdí, že není nic horšího, než když se člověk zabývá pouze
vlastní nemocí a nežije aktivně. V neposlední řadě je sbírání známek i
dobrá investice. Nikde jinde vám nenarůstá tak hodnota v korunách,
jako u známek. Ve všech věkových kategoriích je pozitivní, že začnou
hledat po půdách u známých, ve starých korespondencích a podobně
zapomenuté poklady na dopisech a pohledech. Nedávno na jedné
naší významné aukci byl vydražen chybotisk doplatní známky, kdy
vyvolávací cena byla 800 000 Kč (známka byla mírně poškozená) za
1 200 000 Kč, kterou vydražovatel našel mezi korespondencí starých
pohledůurčenou ke spálení.

Václav Kovařík předseda KF v Bechyni



INFORMACE (trochu opoždìné): V dubnu t.r. naše mìsto navštívily bývalé žákynì
Luisiny školy z Essenu, které bydlely a uèily se v našem mìstì od léta 1943 do dubna
1945. Zveøejòujeme jejich dopis mìstu a èlánek ze Stattiel Zeitung z 27.ledna 2000.
Darovaly mìstu také publikaci „Die KLV ein unvergessliches Erlebnis“. Postupnì po
pøeložení Vás s jejím obsahem seznámíme. Bude to jistì vyplnìní prázdných míst našich
vzpomínek.

ElsaSIPPEL, 45149ESSEN,31.03.2004Am Scheidtbusch 45
Panu starostovimìsta Bechynì,radnice, LáznìBechynì,Èeská republika
Besuch in Beching- návštìva v Bechyni

Vážený pane starosto,
prosíme Vás nejprve o prominutí, že Vám píšeme nìmecky, protože neumíme
komunikovat ve Vaší øeèi.
Poté dovolte, abychom se pøedstavili.Jsme ze skupiny bývalých žákyò Luisiny školy v
Essenu an der Ruhr, kteráspolus dalšími bydlela ve Vašem mìstì od léta 1943 do konce
dubna 1945 a chodila do Vaší školy, zatímco tehdy stejnì staré dìti Vašeho mìsta se
uèily jen odpoledne a v náhradních prostorách. My, žákynì se svýmiuèitelkami. auèiteli
z Essenu byli jsme tehdy posláni ve vlaku pro pøemístìní dìtí z bombardováním
ohroženého prostoru našeho mìsta. Bechyòské žákynì a žáci si mohou jistì na to
pamatovat,na onune zcela jednoduše srozumitelnou okolnost.
Po tomto „úvodu“ bychom Vám rádi všechno,co nás pohnulo k tomu,abychom Vám
napsali, trochu pøesnìji objasnili. Vzhledem knašemuvìku,je námvšem okolo 70 let, se
mùže zdát, že tìchto nìkolik rokù ve Vašem krásném mìstì nebylo pøíliš významných.
Možná v jiné dobìa ne daleko odvlastních rodièù byloby to nìco jako dovolená. My jsme
ale o minulých létech o oné dobì stále znovu mluvili a teï, ve stáøí, víc než v letech
døívìjších.Stále znovu si klademe otázky a sotva nacházíme odpovìdi. Až jsme se utvrdili
v myšlence, že popíšemevšechno z oné doby. Trvalo to ponìkud déle, ale nakonec jsme
pøece hotovi a máme už nìjakou dobu vydánu øádnou knihu. Možná by mohl jeden
exempláø najít svémísto veVašímìstské neboškolní knihovnì.
Velký prostor zaujímá v tomto dokumentu Vaše mìsto, protože jsme v nìm strávili delší
èást svého dìtského pøemístìní. Máme v nìm objasnìn celý svùj doklad o Vaší škole
(str. 127 - 131). Máme dnes, jak si mùžete pøeèíst, zcela jiné pochopení pro tehdejší
události. Obì školní budovy jako symbol vzdìlání tehdy a také dnes , pøi pohledu zpìt,
dostaly zcela jinou øádovou hodnotu, zejména když školní budova v Essenu po našem
návratu v létì a na podzim1945 ležela v sutinách a popeli. Váš bechyòskýmost byl pro
nás dalším symbolem, symbolem spojení o domovech s našimi rodinami a našel svùj
odraz dokonce v horeènatém snu jedné žákynì (str. 137).Proto jsme ho také umístili na
titulním listì.

Z naší sestavy, která pod vynechánímmnohých také zmínìných zážitkù byla redigována,
je poznat, žemy sednes víc než tehdy zamýšlíme, zda je dobré znovu septát naminulost.
Z historie dìtských lágrù Luisiny školy, které, jak víte, ponejvíce byly urèeny strašlivými
politickými pomìry. Byly by pøece dobrou myšlenkou, vzájemnou rozmluvou nejen
žádoucí, ale i úèinnou, možná dokonce užiteènou s ohledem na budoucnost z poznání
ominulosti. Co se napøíklad stalo s našimi spolužaèkami a spolužáky, se kterými jsmese
nikdy nesetkali?Jak prožili obyvatelékrásnéhomìstaBechynì strašlivý konec války?
O mnoho let pozdìji vydali se mnozí z nás sami nebo po dvojicích na cestu, aby znovu
Vaše mìsto uvidìli, lázeòské domy, které pro nás pøedevším byly domovem, námìstí,
zámek, klášter a kouzelnou krajinu, ve které se Bechynì nachází. Nìkteøí už pøed
otevøením hranic, když se nabídla pøíležitost, vyhledali místa svého dìtství a tím spíše po
otevøení hranic.
Už bìhempráce napoøádání naší knihy jsmev našempracovnímkroužku vedli intenzivní
rozhovory ominulosti, po zveøejnìní knihy se tentoproces teprve zesílil, poznamenal tak
zpracování našich tehdejších prožitkù. Mnoho zmínìných vìcí bylo tak známo teprve po
zveøejnìní našíknihy.
To vše nás vedlo k tomu, abychom ve vìtší skupinì navštívili Vaše mìsto. Jsme od 20.4
do 23.4. v hotelu „Panská“. Možná se dá zorganizovat setkání s našimi tehdejšími
„spolužáky a spolužaèkami“.
Se srdeènými pozdravya pøánímdobrého spoleèného setkání.

Elsa Sippel za redakèní radu a cestovní skupinu

PODZIMNÍ ÚKLID V BECHYNI

Vednech1. - 3.11.2004 bude probíhat jarníúklidvBechyni.Po dohodì
Mìstského úøadu a firmy Bytenes Bechynì s.r.o. budou pøistaveny
valníky avelkoobjemové kontejnery následovnì:

1ks sídl. Obráncù míru (u trafostanice),
1ks Písecká ulice (u domu èp. 919)
1ks Na Libuši (u trafostanice)
1 ks Lázeòská ul. Ke mlýnu (Parkány)

1ks Široká ulice
1ks 5. kvìtna (Elexpres Elektroservis)
1ks Záøeèí (u konzumu)
1ks Plechamr (køižovatka)

1ks Školní ulice (louka proti škole)
1ks Køižíkova ètvr� (za kinem),
1ks u vlakového nádraží
1ks Michalská a Fáberova ul. (na spojnici)

Senožaty (náves
Hvožïany (náves)
Budou pøistavìny dne 29.10.2004 ve 14 hodin.

Kontejnery:

Valníky:

1.11.2004

2.11.2004

3.11.2004

29.10.-31.10.2004

Kontejnery budou pøistaveny vždy od 8,30 hodin, odvoz
bude ihned po naplnìní, nejdéle však v 17 hodin

ŽÁDÁME OBÈANY, ABY VEŠKERÝ ŽELEZNÝ ŠROT,
LEDNICE APOD., ODKLÁDALI NA HROMADÌ VEDLE

KONTEJNERÙ A VALNÍKÙ!!!!

.

Dokontejneru avalníkupatøí:

Dokontejneru vžádnémpøípadì nepatøí:

Kam sodpadem, kterýdo kontejnerunepatøí ?

veškerý objemný komunální odpad, který se nevejde do popelnic
(matrace, co nejvíce zmenšené èásti nábytku, koberce, apod.), špatnì
nebo zcela nekompostovatelné zbytky zahradního odpadu (hodnì
zkrácené vìtve a kmeny, apod.)

veškerý nebezpeèný odpad (televize, lednice, zbytky barev, záøivky,
vyjetý olej, apod.), tøídìný odpad (papír, sklo, plast, železo),
kompostovatelný odpad ( pohrabky trávy, hnùj), uhynulá domácí
zvíøata, bìžný komunální odpad, stavební su� akameny

Vytøídìnýodpad patøí dokontejnerù na separovanýodpad.
Nebezpeèný odpad patøí do sbìrného dvora v areálu technických
služebBytenesu Bechynì s.r.o. s provozní dobou: Pondìlí, Støeda 7-
17 hodin, Úterý, Ètvrtek 7-15 hodin. Odbìr je pro obèany
Bechynì zdarma.

Na sekretariát Mìstského úøadu se velmi èasto
obracejí nejrùznìjší žadatelé se žádostmi o
poskytnutí kontaktních informací na rùzné
spoleèenské, kulturní èi sportovní organizace

pùsobící ve mìstì.

MìÚ Bechynì v øadì pøípadù takové informace
nemá. Vyzýváme proto pøedstavitele tìchto

organizací, kteøí jsou ochotni kontaktní informace
poskytnout, aby zanechali na sekretariátu

mìstského úøadu svou poštovní adresu, telefon,
e-mail, popø. adresu WWW stránek pøíslušné

organizace.

MìÚ Bechynì pøedem za poskytnuté informace
pøedem dìkuje.



VSTUP DO SEZONY SE VYDAŘIL
9. říjen 2004 - 3. jihočeská divize 1. kolo

Perfektní výkon a parádní výsledek v prvním kole
nového ročníku 3. jihočeské divize potvrdil nejvyšší
ambice našeho Béčka, i když mladí hráči z Veselí
nad Lužnicí nepatří mezi ty družstva, s kterými bude
naše mužstvo bojovat o vrchní příčky tabulky. Na
všech šachovnicích jsme dokázali herní kvalitu

proměnit v bod i přesto, že ne všem hráčům se povedlo zahájení.
Nakonecse z toho zrodil jednoznačný výsledek.
Body: Pavel Malý 1, Jarda Alexa 1, Míla Hrubant 1, Marek Brčák 1,
Ivan Horňák ml. 1

10.říjen 2004 : 1. jihočeská divize 1.kolo

Úvod sezóny bývá vždy těžký, obzvlášť když jsme se v prvním kole
utkali se soupeřem,kterýnás loni výhrou nad námi připravilo možnost

LOKOMOTIVA VESELÍ NAD LUŽNICÍ „B“ 0
ŠACHOVÝ SPOLEK REALITY HORŇÁK
BECHYNĚ „B“ 5

ŠACHOVÝ SPOLEK REALITY HORŇÁK BECHYNĚ 5
LOKOMOTIVAVESELÍ NAD LUŽNICÍ 2

ÚSPĚŠNÁ ATLETICKÁ SEZÓNA
Atleti Bechyňského atletického klubu mají za sebou nejúspěšnější
sezónu ve své historii. Úspěšná byla počtem medailových umístění
na krajských přeborech jednotlivců, vynikajícím způsobem se
prezentovalo družstvo starších žáků, úspěšná byla i družstva, ve
kterých naši závodníci hostovali. Atleti BAK se neztratili ani v
republikovém měřítku, řada jich reprezentovala Jihočeský kraj v
mezikrajových i mezinárodníchutkáních.
V sezóně 2004 vybojovali bechyňští atleti 34 medailí na krajských
přeborech (loni „pouze“ 23…), z toho 14 titulů krajského přeborníka.
Nejúspěšnějším sběratelem byl Jaroslav Drda, který kromě dalších
čtyř medailí získal 3 zlaté!!! Po dvou titulech vybojovali Martina
Drdová, Jiří Olejarčík a Rudolf Blažek, přeborníky se stali i Ondřej
Musil, Michal Prokop a Zdeňka Malíková. Další medaile vybojovali
M.Kodad, L.Killian, P.Kostelenec, M.Vernarec, K.Hořejší a také
štafety starších žáků na 4x60m a 3x300m. Kolektivním dílem bylo
vítězství družstva žáků, které jim zaručilo postup do semifinále
mistrovství ČR. V Bílině, kde se utkání konalo, obsadili Bechyňáci
6.místo, což v konkurenci 10 týmů z Prahy, Plzně, Karlových Varů či
Mostu není špatný výsledek. O úspěšné vystoupení se zasloužili:
M.Vernarec, M.Prokop, T.Brkal, J.Matoušek, M.Smolák,
P.Kostelenec, S.Šafář, J.Olejarčík, J.Drda, J.Seethaler, L.Killian a
hostující závodníci z Veselí nad Lužnicí. Za veselské družstvo žákyň
pakhostovalynaše M.Drdová aZ.Malíková a patřily koporám týmu.
Na mistrovstvích České republiky jednotlivců letos startovala čtveřice
atletů z Bechyně: mezi dorostenci vybojoval Ondra Musil v Liberci
8.místo ve výšce, na žákovském šampionátu v Ostravě se nejlépe
vedlo Martině Drdové, která skončila šestá mezi výškařkami, osmé
místo v disku a deváté v dálce obsadil Michal Vernarec, nejméně se
dařilo Michalovi Prokopovi (22.místov oštěpu).
V úplném závěru sezóny proběhlo v Nové Včelnici mezinárodní
mládežnické utkání výběrů Jihočeského kraje, Vysočiny, Horních a
Dolních Rakous a Dolního Bavorska. K utkání byli z Bechyně
nominováni J.Olejarčík (3. ve výšce), M.Vernarec(2.v oštěpu),
M.Prokop(3. v oštěpu) a M.Drdová( vyhrála výšku). Celkově Jihočeši
obsadili 2.příčku, načemžse výrazněpodíleli i atleti BAK.
Zúčtováním každého atletického roku jsou tabulky výkonů. Za rok
2004 figuruje v devíti disciplínách na čele atlet z Bechyně: mezi
staršími žáky je první J.Olejarčík ve výšce (178), M.Vernarec v disku
(42,70) a v dálce (585), T.Brkal v kladivu (33,36) a štafeta 4x60m
(30,39). Vžakyníchje ve výšceprvníM.Drdová (162 2. i mezi ženami)
a Z.Malíková na 1500m (5:31,02). Nejlepším výškařem v dorostu je
O.Musil (190), v kouli mužů je na prvním místě R.Blažek (14,38). S
kompletními výkony atletůBAKv roce 2004 a s dalšími informacemi o
bechyňské atletice se můžete seznámit na nástěnce naproti
obchodnímu domu Rubín.
P.S. Atleti BAK již trénují na rok 2005, do kroužku atletiky při ŠK 2.ZŠ
nastoupilo skoro třicet mladých adeptů. Pro ty starší, i dospělé, kteří
se třeba v minulosti atletice věnovali a chtěli by si třeba ještě
zazávodit, máme speciální nabídku: pro rok 2005 uvažujeme o
ustavení družstev mužů a žen, která by soutěžila v jihočeském
krajskémpřeboru. Pokud byste měli zájem, dejte o sobě vědět, každý
nadšenec je vítán!!!

Rudolf Blažek

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
bojovat o medailové umístnění. Tentokrát jsme se ovšem nenechali
zaskočit a povyrovnaném boji jsme jednoznačně zvítězili.
První polovina zápasu ovšem nenaznačovala tak jasné vítězství, ale
optimizmus do našich řad vnesla naše jednička , který
svéhosoupeře převálcoval v nejhezčí partii dne 1 :0.
Do remízových vod dovedl svou partii Vráťa Šťastný, který v zahájení
přijal oběť pěšce a potom bez větších pozicí ubránil pasivní pozici 1,5
: 0,5.
Svou partii úvodního kola výborně sehrál a krásný
poziční výkon v „dračí“ variantě sicilské obrany zakončil taktickým
obratem 2,5 : 0,5.
Cit pro souhru figurek opět prokázal a v téměř zrcadlové
pozici jeho jezdci podporovaní věži doslova rozdupali protivníka 3,5 :
0,5.

svého staršího a zkušenějšího protihráče k ničemu
nepustil a aktivní obranou udržel černými figurami vyrovnanou pozici
4,0 : 1,0.
Mezitím soupeři „slezl z lopaty“ a po vynucené oběti,
která rozbila kryt nepřátelského krále, vynutil remízu opakováním
tahů 4,5 : 1,5.
Zápas už byl rozhodnut, a tak mohl dál tahat
vyrovnanou pozici a počkat si, až se soupeř vzdálí od středu
šachovnice a potom tam udělat rozhodující průlom, který vedl k
vítězství 5,5 : 1,5.
Až v poslední partii hosté zaznamenali jediný dnešní úspěch, když se

při přechodu do koncovky dopustil nepřesnosti a
dámskou koncovku už nezachránil 5,5 : 2,5.
První utkání se nám teda vydařilo a my doufáme, že v nastoupeném
trendu budeme pokračovat, i když příště jedeme do Písku, kde nás
čeká místní Sokol, který má také spadeno na nejvyšší příčky tabulky.

Pepík Janeček

Honza Marek

Pája Houdek

Pavel Malý

Pišta Bernáth

Venca Hašek

Lojza Bartoš

Úspěch bechyňských kanoistů
Velkého úspěchuv posledním závodě sezóny dosáhli kanoisté Michal
Háša aJan Pazourek. VKrumlovském vodáckém maratónu z Vyššího
Brodu do Č.Krumlova zvítězili v kategorii deblkanoí a nechali za
sebou všechny soupeře, včetně reprezentantů. Trať dlouhou 36 km
zdolali za 2,48 hod. a reprezentační posádku Mornštejn - Veselý
porazili v dramatickém souboji o 22 vteřin. Závodu se také zúčastnil
kajakář F. Uhlík a po kvalitním výkonu se umístil v horní polovině
startovací listiny, smíšená posádka S. Mayerová R. Mayer dojela v
závodě mixů na pěkném pátém místě. Gratulujeme a přejeme všem
bechyňskýmkanoistůmmnoho úspěchů i v příští sezóně.

Územní organizace svazu diabetiků v Bechyni zve občany
Bechyně a okolí na

který připravila na sobotu v kulturním domě v
Bechyni.

přednášky lékařů k problematice seniorského věku /psychiatr,
internista, obvodní lékař/
životospráva a výživa seniorůa především diabetiků /p.Starnovská/
příprava na seniorský věk /pohyb jako prevence problémů, zejména
motoriky/
V průběhu akce, která potrvá od 8,00 hodin do 14,00 hodin simohou
dát zájemci změřit glykémii a cholesterol, mohou ochutnat pokrmy
pro diabetiky a pokrmyzdravé výživy.
Na akci jsou pozvány i firmyzabývající se výroboudia pokrmů.

DEN PRO ZDRAVÍ
27. listopadu 2004

Program :

srdečně zve výbor svazu diabetiků v Bechyni

Sportovní dopoledne 1. tříd
a dětí z mateřské školky

Dne 30.září pořádala 1. základní škola ve Školní ulici sportovní
dopoledne pro předškoláky a žáčky 1. tříd. Soutěžilo se v kategoriích:
hod na koš, koulení míčů, překážková dráha a sběr míčků na čas.
Všechny dětí měly sportovního ducha v těle a dosáhly velmi pěkných
výsledků. Odměnou jim byly drobné ceny a diplomy, které si od nás ze
školy odnesly. Předškoláci tak měli možnost poznat prostředí naší
školy a seznámili se se svými budoucími kamarády. Dopoledne se
povedlo, děti se rozešlyspokojené. Dense jimvelmi líbil.



Bechyňští žáci úspěšní v evropské konkurenci
V týdnu od 21.-23.září se v Třebíči uskutečnila ojedinělá sportovní
soutěž. V duchu aténské olympiády zde proběhl již třetí ročník
Středoevropské žákovské olympiády za účasti 140 mladých
sportovců z německého Uhlstadtu, rakouského Hornu, slovenského
Popradu, ZŠ Bechyně Školní ulice a pořádající ZŠ Třebíč Benešova.
Soutěž je pořádánavždyv rocekonání skutečných olympijskýchher.
Řečtí bohové sestoupili z Olympu s olympijským ohněm, aby
slavnostně zahájili třídenní sportovní soutěžení v atletice, basketbalu,
kopané,volejbalu, plavání a závěrečném decimaratonu.

Naše výprava ze ZŠ Bechyně Školní ulice patřila k velice úspěšným.
Obsadila celkově 2.místo za pořádající sportovní školou Třebíč se
ziskem pěti zlatých, čtyřech stříbrných a devíti bonzových medailí.
Mezi naše nejúspěšnější jednotlivce patřil Jiří Olejarčík, který vyhrál
skok vysoký, běh na 60m a vrh koulí. Závěrečný decimaraton vyhrála
s přehledem naše ZdenaMalíková.
V kolektivních sportech se nejvíce dařilo družstvu basketbalu, které
ve fináleporazilo silný celekTřebíče36:21.
Pro účastníky byl připraven bohatý program včetně prohlídky města,
školní akademie i závěrečná diskotéka všech účastníků.
Poděkování patří proto hlavně ZŠ Třebíč Benešova a jejímu řediteli
Mgr. Jaroslavu Dejlovi za vřelé přijetí, které se dostalo všem
účastníkům toho evropského sportovního klání, za bezchybnou
organizaci i průběh závodů.

Středoevropská žákovskáolympiádave výsledcích:
Atletika 60m: 1.místo Olejarčík (Bechyně) 8,10

3.místo Kasalová (Bechyně) 9,22
150m: 3.místo Malíková (Bechyně) 25,17
800m: 2.místo Melcr (Bechyně) 2:29,46

2.místo Malíková (Bechyně) 2:46,61
4x60m: 2.místo (Melcr, Olejarčík, Krátký, Drda)

2.místo (Oravcová, Škarvadová, Malíková,
Meszárošová)

Dálka: 3.místo Oravcová (Bechyně) 399 cm
Výška: 1.místo Olejarčík (Bechyně) 165 cm

3.místo Melcr (Bechyně) 150 cm
3.místo Škarvadová (Bechyně) 130 cm

Koule: 1.místo Olejarčík (Bechyně) 11,45
Basketbal: 1.místo Bechyně
Plaváním vol.způ. 3.místo Melcr (Bechyně) 35,7

3.místo Škarvadová (Bechyně) 44,5
poloh. štaf. 4x25m 3.místo (Bechyně) (Lenger, Melcr,

Hráský, Olejarčík)
3.místo (Bechyně) (Havlová, Škarvadová,
Mezsarošová, Kasalová)

Decimaraton: 1.místo Malíková (Bechyně) 13:38,8

Zprávièky z MŠ Jahùdka

Školní rok 2004/05 zaèal v naší MŠ se stejným poètem tøíd v obou pavilonech - v
pavilonu A 4 tøídy, v pavilonu B3 tøídy. V záøí se dìti seznamovaly s MŠ anejvíce èasu
trávily na školní zahradì. V øíjnu shlédly pøedstavení Klaun a jeho kamarádi. Opìt byla
vyhlášena výstava PODZIMNÍÈKÜ, kde své práce vytváøí dìti spoleènì s rodièi. Jejich
každoroèní výtvory vzbuzují úctu a obdiv náš i veøejnosti, která naši školu navštíví a i
letos se tìšíme na nové výtvory s oèekáváním. Rozbìhly se i zájmové kroužky pro dìti:
Flétnièky,Šikulky, Keramický kroužek.ZUŠ zdemá opìt Tvoøivou dramatiku a fotbalový
klub FC Bechynì si vede malé fotbalisty. Pro starší dìti plánujeme plavecké kurzy v
Táboøe. Pøejemevšem dìtempøíjemnýpobyt vMŠa rodièùmradost ze svýchdìtí.

DT

Děti, ženy a hasiči patří dohromady
V sobotu 28. srpna 2004 se v Bechyni uskutečnilo dětské soutěžní
odpoledne pod názvem „Prázdninové lumpačení aneb ještě máme
prázdniny“.
Levicový klub žen za spolupráce místních hasičů se rozhodl
zpříjemnit dětem jejich poslední chvíle prázdnin soutěžním
odpolednem s opékáním buřtů. Vedoucí mladých hasičů Marta
Widlová spolu s předsedkyní s předsedkyní LKŽ J.Uličnou daly
dohromady soutěžní disciplíny, hasiči, pánové Tupý, Míla Douda a
Kálal přivezli vše potřebné: vodu na stříkání, materiál na soutěže a
dříví na opékání buřtů. Za aktivní spolupráce mladých děvčat,
maminek dětí a členek LKŽ se vše připravilo a soutěžení mohlo začít
za poměrně velkéúčasti 50 dětí vevěkuod 4 do 14 let.
Aby bylo dětem veselo, připravili mladí hasiči Sopko, Pokorný a
Krátký hudební produkci, současně se podíleli společně s členkami
klubu,jejichmanželi a ostatními pomocníky narozhodčí službě.
Soutěžilo se ve třech kategoriích, v každé z nich první tři soutěžící byli
odměněni cenami a medailemi z perníku, které napekla paní Gita
Tupá. Ale i ostatní děti dostaly sladkou odměnu. Nacelousoutěž nám
svítilo sluníčko, děti si vyzkoušely něco z hasičiny, prověřily si svoji
šikovnost a zručnost. Pěkně si zalumpačily, pak dostaly buřty a hurá k
táboráku.
Všem nám dospělým udělalo radost, žese děti baví a jejich rozzářené
oči nám byly odměnou. I rodičům, kteří přišli s dětmi se naše akce
líbila. To bylo takénaše přání.
Levicový klub žen děkuje hasičům za jejich spolupráci v této akci i za
poskytování klubovny na schůzky.Těšíme sena další spolupráci.

Levicový klub žen v Bechyni

Ohlédnutí za paraolympiádou v Aténách
Píši s pocity babičky, která právě viděla na televizní obrazovce svého
vnuka s vavřínovým věncem na hlavě. Chvěje se mi u srdce a
vytryskly i slzy. Za zlatým úspěchem nevidím pouze tuto odměnu, ale
promítne se v okamžiku celý jeho dosavadní život, plný neustálé
snahy a houževnatosti jak doma, tak i ve škole. A těchto vlastností je
nejvíce zapotřebí právě ve sportu. Je mezi handicapovými sportovci
na nejvyšší úrovni, je vozíčkář a je šťastný, protože je to vrchol jeho
kariéry: čtyřiadvacetilý František Glazar hraje pingpong a má za
sebou již bronzovou medaili zparaolympiády vSydney v roce 2000.
S Bechyní je spojen teď jen babičkou, zprvu to byly delší a pak
postupně stále kratší prázdninové pobyty. Rodina je mu v jeho
snahách velice nápomocná. Však jeho maminka zanechala v
prostorách bechyňských školních tělocvičen i na stadionu nějakou
stopu a za vedenípanaučitele Hynka dosáhla i nějaké úspěchy.

- mv -

Práce na DPS se blíží k závìru

V novém domì s peèovatelskou službou je k dispozici celkem 41 bytù
(35 garsonek a 6 bytù 2+0). Kolaudace stavby probìhne zaèátkem
listopadu tohoto roku. V souèasné dobì probíhají poslední dokonèovací
práce na terénních úpravách okolí domu.
V druhé polovinì listopadu by také mìl probìhnout Den otevøených
dveøí, kdy si zájemci budou moci veškeré vnitøní prostory zaøízení
dùkladnì prohlédnout. Pøesný termín prohlídek pro veøejnost bude vèas
oznámen prostøednictvímmístního rozhlasu.
Od poèátku roku by se do DPSmìlo rovnìž pøesunout pracovištì LSPP.

-mub-



Martin a Karel Bílek
Obráncù míru 809, Bechynì 391 65. Tel: 381 213 951, Mobil: 604 891 872.
E-mail: martin.bilek@zastupci-allianz.cz
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ČISTICÍ STROJ NA MYTÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
NABÍZÍ K ZAPŮJČENÍ MK PŮJČOVNA ČISTICÍCH

STROJŮ. TEL.: 382 585 060

Základní škola Bechyně, Školní 293, 391 65 Bechyně
tel: 381 213 016

které se uskuteční ve úterý 4.listopadu 2004 v 17.00hod
(1. pavilon školy 8.B, přízemí)

Předpokládaný program:
1. Zpráva o hospodaření školní rok 2003-04.
2. Návrh rozpočtu na školní rok 2004-05.
3. Příprava plánu akcí na tento školní rok.
4. Informace ředitele školy (sběr léčivých bylin, logo školy atd).
5. Příprava adventních dílnicek.
6. Různé

Pozvánka
na jednání výboru SRPDŠ a třídních důvěrníků

Ing. Pokorná Jitka v.r., předseda výboru SRPDŠ

Cyklisté, nečekejte
a přijeďte se svým kolem

do servisu již nyní!!
Na opravy, materiál, kola

SLEVA VE VÝŠI 10%
Petr Chaloupek - VELOSPORT SERVIS
Bechyně, 5.května 779, tel: 737 529 220

Doprodej jízdních kol z a výhodné ceny

Vážení spoluobčané,
jako každoročně od 11.12.2004 do 10.1.2005 bude pořádána ve
Hvožďanech čp. 2 výstava

Otevřeno bude denně od 10 do 17 hodin kromě úterý; dne 24.12. a
31.12.2004 od 10 do 13 hodin.

Všechny srdečně zveme.

„ Betlémy ve stodůlce“


