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Vážení spoluobèané,
opìt se mílovými kroky blíží advent a vánoèní svátky. Je to doba, kdy se
pravdìpodobnì všichni zamýšlíme nad uplynulým rokem, probíráme
své úspìchy a neúspìchy, vzpomínáme na lidi, které jsme mìli rádi a
které již nepotkáme, protože odešli na svoji poslední cestu, z které není
návratu a samozøejmì také pøemýšlíme o tom, jak pokraèovat dál a co
nástedy èeká v roce následujícím.
Jsem velice rád, že jsme obyvatelùm Bechynì mohli dát pod stromeèek
takové dárky, jako jsou napø. bazén èi dùm s peèovatelskou službou. Jak
bazén, tak i dùm s peèovatelskou službou v našem mìstì citelnì
chybìly. Dùm s peèovatelskou službou je dùležitý zejména tím, že je
urèen pro skupinu obyvatel, která se v Bechyni neustále rozšiøuje, což
jsou obyvatelé s døívìjším datem narození. A navíc zde vzniklo celkem
41 bytù, což není v dnešní dobì pro mìsto s poètem obyvatel do 6 000
zrovna málo.
A proto mi dovolte, abych popøál nejenom novým nájemníkùm tohoto
domu, ale všem obèanùm Bechynì klid, pohodu a spoustu radostí
bìhem vánoèních svátkù, úspìšný start do roku nového, hlavnì pevné
zdraví, hodnì štìstí a životního optimismu.
Jaroslav Matìjka, starosta mìsta

ZMĚNY V PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ
OD 1. LEDNA 2005
Město Bechyně odebírá v současné době obědy pro pečovatelskou
službu z Domova důchodců v Bechyni. Stavební uspořádání kuchyně
v Domově důchodců však podle nových hygienických předpisů
nevyhovuje počtu připravovaných obědů. Proto bude Domov
důchodců vařit pro pečovatelskou službu v Bechyni jen do konce
tohoto roku, tedy do 31. 12. 2004. Strávníci, kteří si chodí do Domova
důchodců pro obědy sami, zaplatí za odebrané obědy za prosinec na
začátku měsíce ledna 2005 přímo v pokladně městského úřadu (tak,
jak jsou dosud zvyklí).
Od nového roku, konkrétně od 3. ledna 2005,
bude pro
pečovatelskou službu vařit Školní jídelna ve Školní ulici. Školní jídelna
bude vařit v pracovních dnech (ne o víkendech a svátcích). Obědy
budou strávníkům vydávány v Domě s pečovatelskou službou. Cena
jednoho oběda je 42,- Kč. Strávníci, kteří si dnes chodí sami pro oběd
do domova důchodců, si mohou po 15. 12. 2004 začít přihlašovat
obědy na leden 2005 přímo u pečovatelky v Domě s pečovatelskou
službou. V Domě s pečovatelskou službou bude i malá jídelna, proto
je možné naobědvat se přímo v objektu.
Pro strávníky, kterým jsou obědy rozváženy, se změní pouze cena
oběda (zvýší se na 42 Kč za jeden oběd). Pečovatelka jim sama
přihlásí obědy na leden 2005 podle jejich požadavku.
Vážení občané, Město Bechyně Vám chce poskytovat služby v
nejvyšší možné kvalitě. Věřím, že se nám podaří zajistit všechny
služby k Vaší spokojenosti a že pochopíte nutnost této změny.
Zpřísněné hygienické normy nám opravdu neumožňují odebírat
stravu z Domova důchodců. Rádi bychom, abyste i nadále využívali
pečovatelskou službu. Na samý závěr Vás chci ještě požádat, abyste
byli v prvních dnech nového roku shovívaví k některým případným
nedostatkům, neboť i naše pečovatelky si musí v Domě s
pečovatelskou službou práci nově zorganizovat.
S přáním úspěšného roku 2005.
V. Fišerová, MěÚ Bechyně

Vážení spoluobèané,
Dne 11.12.2004 v 10 hodin bude zahájena ve
Hvožïanech èp. 2 již tradièní výstava
Betlémy ve stodùlce
Otevøena bude každý den kromì úterý vždy od 10 do 17
hodin. 24.12 a 31.12. pouze do 13 hodin. Výstava potrvá
do 9.1.2005.
Srdeènì Vás na tuto výstavu zveme a tìšíme se na Vás.
Poøadatelé výstavy

Pracovní doba na MěÚ Bechyně
během vánočních svátků
22.12.2004
23.12.2004
24.12.2004

7.30-11 12 -17
úřad uzavřen
svátek

27.12.2004
28.12.2004
29.12.2004
30.12.2004
31.12.2004

7.30-11 12 -17
7.30-11 12 -15
7.30-11 12 -17
7.30-11 12 -15
úřad uzavřen

MEDAILON
MUDr. Bohumil Čámský, státní a odborný lékař
(6.10.1876 Plzeň - 24.3.1955 Bechyně)

Narodil se v Plzni, kde jeho otec pùsobil
jako soudní úøedník. Dr. Èámský byl z devíti
dìtí. Z rodiny si odnesl duch vlastenectví a
sokolství. Jeho otec byl jedním z prvních
Sokolù, stýkal se osobnì s Tyršem jako èlen
jeho prvního cvièitelského sboru. Byl
jedním ze zakladatelù plzeòského, pozdìji
pøíbramského Sokola. Dr.Èámský studoval
na gymnaziu v Rychnovì n.Knìžnou, kde se
již jako student zúèastòoval rušného
spoleèenského a kulturního života, byl
èlenem spolku „Krakonoš“ a tajnì i Sokola.
Maturoval v r. 1895. Zaèínal vysokoškolská
studia v oboru estetiky a architektury, ale
brzy pøechází na medicínu. Ovšem potøeba
ctít estetické hodnoty ho doprovází po celý
život. Mezi tìmito studiemi uèil v
Jindøichovì Hradci, kde se seznámil s první
manželkou Ludmilou ( 1880 - 1929) a v
dobì studií na medicínìse oženil (1904).
Jejich první dcera, Miluška, byla velmi tìžce nemocná a zemøela v r.1916. Pan dr.
Èámský sepo celýživot nemohl vyrovnat s touto ztrátou milované dcerky.
Vždy èinný, v dobì fakultních studií pùsobí jako pøedseda v akademickém spolku
„Dobroslav“ v Hradci Králové, kam byl jeho otec služebnì pøeložen. Zvláštì rád pùsobí v
dramatickém odboru, z nìhož pozdìji vzešla známá Èervená sedma. Promuje v roce
1904, prochází všemi fakultními klinikami, pak pùsobí v hradecké a pardubické
nemocnici, zakotvuje jako 1.sekundáø v nemocnici v Benešovì na gynekologii (v té dobì
dostal dar od arcivévody Ferdinanda d ´Este: prsten sdiamantem).
V øíjnu r. 1908 nastupujena místo obvodního lékaøe vBechyni. Nebyl by toon, aby vedle
peèlivé medicínské práce se nezúèastnil veøejného a kulturního života. Vstupuje do
výboru Sokola, od r. 1910 se stává jeho starostou. „Vedení pøevzal jsem za slabých
finanèních pomìrù jednoty, tìlocviènou pouze prostora nynìjšího jevištì, cvièební
náøadí chudé, letním cvièištìm vpøípadì potøeby skromná zahrada Jankovav Záøeèí. Byly
to tìžké pomìry! Postupnì vybudovali jsme dnešní velkou tìlocviènu v sále, doplòovali
jsme náøadí, zaøídili jevištì s pøíslušenstvím, poøídili biograf, který jsem z poèátku i sám
vedl.Vlastním pøièinìním a svými styky u rozhodujících èinitelù po I.svìtové válce získal
jsemza pomìrnì malý obnos celé dnešní letní cvièištìa celé koupalištì…“
Zakládá ženský odbor Sokola, pracuje jako župní, posléze okrskový zdravotník. Úèastní
se práce i ve filmovém odboru ÈOS. Zakládá odboèku èsl.Èerveného Køíže, organizuje
samaritánské kurzy, spolupracuje v Okresní péèi o mládež, zakládá Poradnu pro matky a
dìti, je èinný ve spolku turistù, stará se o propagaci místních lázní, uèí na keramické
škole, píšedo bechyòských novin atd.,atd.
Stává se èlenem apozdìjipøedsedou místní organizace národnì demokratické strany, kde
ve výboru bojuje o výstavbu silnic, dlažby mìsta, zavedení vodovodu, stavbu
železobetonovéhomostu.
Samozøejmì i odbornì je èinný v lékaøské župì táborské, v sekci železnièních lékaøù je
èlenem zastupitelstva lékaøské komory a od r. 1932 pøedsedou táborské lékaøské župy.
10.èervence 1938 byl za svoji lékaøskou stavovskou práci vyznamenán Ústøední
lékaøskou jednotou èestným diplomem - pro merito - avelkouèestnou medailí.
A za II.svìtové války? Již pøed okupací zahájil dobrovolnou akci dárcù krve, vyšetøoval
dárce i jejich krev, založil kartotéku tìchto dobrovolných dárcù. Nepodepsal povinný
pøísežný slib Hitlerovi, úøadoval jen èesky a jako železnièní lékaø dùslednì a na vlastní
nebezpeèí nepøipustil jediného železnièáøe ze svého rajonu k pracovnímu zaøazení do
Øíše. Pomáhal i jiným nebezpeènými falešnými vysvìdèeními pøed pracovním zaøazením
do Øíše, i tìm, kteøí byli odmítnuti z dùvodu, žese dotyèný nenechá zanì zavøít.
„Dne 8.kvìtna 1945 byl ranìn p. uèitel Kovaøík v Libušinì tøídì, dr.Èámský byl brzy
pøítomen u ranìného. Neohroženì, pod stálou palbou v bílém plášti šel uprostøed ulice
zachránit bratra Kovaøíka.Pøijelasanitka, odvezla ranìného is doktorem Èámským, který
ho doprovázel. Dík za stateènost. Doktor Èámský zachránil hodnì lidí. Nebál se i
operovat. Za každého poèasí odjíždìl k pacientùm. Dìkuji Vám, pane doktore za celou
rodinu, hlavnì za záchranu mé maminky. Øíkal:“Koèka se z toho vždy vylíže. Vždy si
Kocourková!“ To jsou vzpomínkypí LíbyKubíkové.
A jak to v našich krajinách bývá? V øíjnu r. 1948 se pøedstavenstvu Sokola musel hájit
jakoèestnýobèana Sokol a bylpøedvolán i ksoudu do Týnan.Vlt.
„Bratøi a sestry! Snad Vás mohu ještì dnes tak nazvat. Nejbolestivìjší a pro mne
nejtrapnìjší chvíle mého života mi nastává, kdy mám hájiti své sokolství a své národní
pøesvìdèení pøed Vaším tribunálem. Je to bolestivý osud mého stáøí, kdy tento mìsíc
dosáhl jsem 72 r. svého vìku a právì 40tiletí svého pùsobení co lékaø v Bechyni i ve
zdejším Sokole. Jsem jistì dnesvìkem i èlenstvím vSokole nejstarším a mohu sklidem
a èistým svìdomím co èlovìk i Sokol zpìt pohlédnouti na celý mùj uplynulý život.
Chcete-li dnes svým ortelem škrtnouti mé jméno ze seznamu Sokolstva, tím nevyrvete

z mé duše a mého srdce pravé Tyršovy a Fügnerovynárodní sokolské idee, ty pøešly z krve
mého otce pøímo do krve mé, procházejí srdcem a živí mùj mozek, chvála Bohu dosud
zdravý…“
Pøes tyto své spoleèenské a odborné aktivity je pøedevším spolehlivým, neúnavným,
laskavým i pøísným a lidumilným lékaøem bechyòských a okolních rodin. Døíve rodinný
lékaø léèil témìø vše. Zlomeniny, koliky, trhal zuby, rodil dìti a ohledával zemøelé. MUDr
Èámský plnil vše, až když šlo o vážnou nemoc, která potøebovala vyšetøení a péèi v
nemocnici, posílal tam své pacienty. Táborská nemocnice si ho vážila pro jeho pøesnou
diagnostiku. A obèané pro jeho pøístup k pacientùm a to i v rovinì finanèní.. Své honoráøe
pøizpùsoboval finanèní a sociální situaci rodin, které dùvìrnì znal. Dle slov místních:
„Platba podle kabátu, eventuelnì gratis.“
Rodiny v Bechyni a okolí znal opravdu dobøe. Pár historek lehèího tónu, pan doktor by
se na násurèitìnezlobil, vždypatøí k doktorskému, mnohdy smutnémuposlání:
Jednou pøišel do domácnosti, kde byly na všech možných i nemožných místech deèky.
Málem i na pacientovi. Jeho estetickému cítìní se to pøíèilo, proto požádal paní domu,
aby mu ukázala, kde mají toiletu.“Prosím, pane doktore, tady.“ „Víte, já ji nepotøebuji, ale
chtìl jsem vìdìt, jestlitam máte také deèku!“
Matka z vážené bechyòské rodiny mìla až pøehnaný strach o mladší dceru. Dá se to
pochopit po úmrtí prvorozeného syna. „Pane doktore, ta naše Zorenka poøád ještì
nesedí.“ Dr.Èámský: „Milostivá paní, má prdel?“ Zkoprnìlá matka zakoktala: „Co
prosím,pane doktore?“ „Nu, ptám se Vás, jestli má Zorenka prdel.“ „Ale ano,
má.“Dr.Èámský: „Tak až pøijde èas, tak se nani posadí!“
Pøi sokolské zábavì na Protivínce místní kapela hrála trefnì sóla na každou prominentní
osobu. Pan dr.Èámský se zrovna èerstvì po druhé oženil, muzika mu tedy zahrála
písnièku: „Poèkej, ty budeš litovat…“Pan doktor to tentokrát nezvládl a uražený opustil
sál.
Pan doktor byl známý svým vstøícným postojem k opaènému pohlaví. V krásných dobách
1.republiky a poválce se konaly letnímerendy na lázeòsképlovárnì. Jedna z nichmìla ráz
„Afrika“. Pár mladých dìvèat se oblékla nebo ménì oblékla za africké domorodkynì a
natøela se Nubianem nebo nìjakým vixem na èerno. Pan doktor si s nimi rád zatanèil, ale
netušil, že tehdejší make-up mu ulpí na jeho bílém letním obleku pøi tìsném taneèním
objetí.
Po smrti své první manželky se oženil s Annou Èámskou, roz. Stockovou (1899 1994).
Na ni všichni èlenové rodiny rádi vzpomínají jako na vìrnou a obìtavou osobnost. Panu
doktorovi byla oporou v jeho osobním životì, lékaøské praxi a bájeènou šoférkou, která
byla k dispozici ve dne v noci pøi výjezdech za pacienty. Èámských mìli Pragu Picolu a
pan doktor zøejmì nemìl šoférské „buòky“, po týdnu instruktáže praštil rukavicemi a že
nebude jezdit. Tak to ta„naše Anèí“ vše odšofírovala.
Vnuk pana doktora „Miloušek“, architekt Bohumil Rùžièka, nyní žijící ve Švýcarsku, v
Lausanne, rád vzpomíná na dìdeèka a Anèí. Dìdeèek mu vyprávìl pohádky a pøíbìhy ze
života, napø. jak se šavlí honil po domì a zahradì zlodìje, o práci vojenského lékaøe v
lazaretì ve Feldbachu za I.svìtové války. Aleto už je jiný pøíbìh.
Ze vzpomínek RNDr Jiøího Bumerleho:
Malý, prošedivìlý, plnoštíhlý pán s jiskrným zrakem za silnými skly svého cvikru. Byl
typem rodinného doktora, doktora malého mìsta, kde všechny své pacienty dobøe znal.
Byl dobrým odborníkem, milým sdílným èlovìkem, váženým obèanem, èlenem mnoha
spolkù, vlastencem.Lidmi byl ne z ironie, ale spíše z lásky nazýván Èamrdou. Ještì dnes
ho vidím v sokolském kroji, jak v kvìtnu 1945 se radoval ze znovu nabyté svobody. Já
jsem sám pana doktora Èámského poznal již v jeho kmetské zralosti. Jak jinak než jako
pacient.Udìlal se mi na tváøi vøed. Nehezký, bolestivý a jelikož byl v èásti hlavové i
nebezpeèný. Dlouho jsem otálel, ale bolesti se zvìtšovaly a docházelo již k otravì
projevující se zvýšenou teplotou. Nedalo se nic dìlat, vypravil jsem se k našemu
doktorovi. „Kde sis to udìlal? Kam si strkal ten svùj èumáèek?“ byla prvá slova, která po
prohlédnutí tváøe vyslovil. „Nevím“, byla má odpovìï, „asipøed týdnem.“
„Nedá se nic dìlat, mládeneèku, to musí ven!“ Šátral po ordinaci ahledalpatøièné nástroje
kdalší proceduøe.
Sledoval jsem každý jeho pohyb a utìšoval se, že k nejhoršímu nedojde. A došlo. Pan
doktor nalezl skalpel, vydesinfikoval ho v lihu a pomalu se blížil k mé tváøi. Jeho ruka se
silnì chvìla a já vidìl pøed oèima kmitající skalpel. Hlava se samovolnì odklánìla od
proklatého nástroje…
„Snad se nebudeš bát. Jak se chytnu, bude to již dobré“, povzbuzoval mì pan doktor. Ale
zastavtehlavu, pøed kterou vidíte nùž.
„Tak hergot, už koneènì drž. Zavøi oèi, když tì tak dìsí. To jsi chlap?“, nabádá mì pan
doktor.Ale už není kam hlavou unikat. Zavírám oèi a s hrùzou oèekávám vìci následné.
Najednou cítím prudkébodnutí a po nìm úlevu.
A skuteènì, jak se skalpel zabodl, tøes ruky již nehrozil. Hnis se vyhrnul z rány a pøetlak,
který zpùsoboval bolest, pominul.
Pak už šlo vše ráz na ráz. Ránu vyèistil, zatamponoval a zalepil. Se slovy:“Tak vidíš, že to
nebolelo“, se se mnou rozlouèil. Ještì nìkolikrát jsem byl na pøevazu a vždy jsem si s
panem doktorem popovídal. On byl zvídavý. Ptal se na školu, kterou jsem studoval, na
mùj životní cíl, na dìvèata Starý pán, šantala, s velkým rozhledem a zlatým srdcem.
Byl to dobrý doktor. Byl typickou postavièkou našeho mìsta, uctívanou a váženou. Dìkuji
Vám, pane doktore, za všechno, i za ten øez, který mìtenkrát tak podìsil.
I my Vám, pane doktore, živí i mrtví dìkujeme za Vaši péèi. Snad se jednou doèkáme
návratu takových rodinných lékaøù, jakým jste byl Vy.
Dìkuji za vzpomínky a materiály sl. K.Bukovské, B.Rùžièkovi, manželùm Stachovým, pí S.Kalouskové, pí
Trèkové, pí Kubíkové a èasopisu Láznì Bechynì è.10 z listopadu 1936.
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Středa 8. prosince / 19.00 hod./ Malý sál / Vstupné 50,- Kč
Přednáší Alena Teplická z Českých Budějovic.
.

Sobota 18. prosince /15.00 hod./Malý sál /Vstupné 25,- Kč
Představení pro děti podle vánočních lidových her - pastýři,
čert, anděl, narození Ježíška, klanění králů.
Pro dotvoření atmosféry si děti mohou vzít s sebou zvonečky.
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,
zaznamenala již takový úspěch u diváků, že muselo divadlo
Kalich přidat další představení k již plánovaným.
Janu Paulovou jako Fionu a Pavla Zedníčka v roli Diega uvidí
návštěvníci Kulturního domu v představení Bez předsudků.
Název inscenace i její podtitul "Pod peřinou se těžko říká ne"
naznačují, že řeč bude tentokrát o věcech poněkud choulostivých.
Hra italských autorů Diega Ruize a Fiony Bettaniniové je komedií o kamarádství, tajemstvích, zvědavosti a fungování
zdánlivě neslučitelných světů - ženského a mužského.
Odehrává se v motelu, kde musí v jediném volném pokoji neplánovaně přenocovat dva dlouholetí přátelé.
Sobota 18. prosince /19.00 hod./Velký sál/Vstupné 50,- Kč
Malá noční hra Antonína Přidala, nahánějící lehké mrazení
v zádech i vykouzlující úsměv na rtech. Pokud máte rádi tajemno, je to přesně to pravé pro Vás.
Obsazení: Péťa Juricová, Ivanka Balatá, Jarka Janoušková

Pondělí 6. - neděle 12. prosince / Prostory KD
KUM NYE je velmi málo známá tibetská technika dosažení
vnitřního klidu, vyrovnanosti a pohody. Její výhodou je jednoduchost, 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 cvičení a pohybových aktivit nezahrnuje naši mysl, která často
i při fyzické aktivitě běží ve svém rytmu. Právě tibetská léčebná a relaxační technika KUM NYE dokáže zbrzdit a zvolnit
tempo, které si sami navozujeme.
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 koncentrace a obnovit jasnost svého smyslového vnímání.Cvičení 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.

II. ADVENTNÍ PODVEČER
Neděle 5. prosince
"ODEMČENÝ ZÁMEK"
Program:
V 15.00 hod. průvod od zámecké brány u MěÚ
(za zpěvu přítomných), volná prohlídka po přízemních sálech
zámku (za zpěvu přítomných), v černé kuchyni se bude podávat svařák a další vánoční dobrůtky (za zpěvu přítomných).
Přítomné doprovodí pěvecký soubor Nokturno z Tábora.
III. ADVENTNÍ PODVEČER (ZUŠ)
Neděle 12. prosince
Program: V 16.30 v kostele Panny Marie Nanebevzetí pro
Vás připravili žáci a učitelé všech oborů ZUŠ V. Pichla komponovaný program "O vnitřním světle".
IV. ADVENTNÍ PODVEČER (KD)
Neděle 19. prosince
Program: V 17.00 hod. na Náměstí T.G.M. Vánoční troubení
z věže děkanského kostela v podání SWING BANDU Tábor.
Zahřát se můžete čajem nebo svařákem, které připraví místní organizace hasičů.

LOGOPEDOVÉ DOPORUČUJÍ!!!
PRO VAŠI RATOLEST
vytiskneme pohádkovou knihu s 16ti barevnými ilustracemi,
v níž bude Váš potomek hrát HLAVNÍ ROLI! Takže každá
kniha je ORIGINÁL! Vybrat si můžete ze 12ti různých titulů.
Do knihy lze dotisknout také jakékoli VAŠE VĚNOVÁNÍ.(195,-)
MOTANICE je revolucí mezi didaktickými pomůckami, která
u dětí rozvíjí logiku. (165,-)
...A NĚCO PRO DOSPĚLÉ!!! Pro dospělé můžeme připravit
kultivovanou parafrázi staroindického poučení o rozkoši
- KÁMASÚTRU. (195,-)
INFORMA CE V KA NCEL ÁŘI KULT URNÍ HO DOMU
tel:381 213 338, e-m ail: p ropagace@kulturnidum.cz
nebo www.modryslon.cz

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

Osvětlení mostu přes řeku Lužnici v Zářečí

ŽIVOTNÍ JUBILEA - PROSINEC 2004

V měsíci srpnu bylo na nově vybudovaném mostě v Zářečí
instalováno nové veřejné osvětlení. V předmostí po obou stranách
byla umístněna v betonových blocích vždy dvojice světel. Stožáry i
svítidla byly opatřeny stejným nátěrem jako vlastní mostní
konstrukce. Nové veřejné osvětlení nasvětluje jak chodníky, tak i
vozovku na mostě. Pro zvýraznění barvy mostu a zeleně v jeho okolí
byla svítidla osazena zdroji s bílým světlem. Do vlastního ocelového
oblouku mostu bylo nainstalováno slavnostní osvětlení. Tato akce se
podařila realizovat jen díky finančnímu příspěvku od Nadace Duhová
energie.
V měsících srpnu až říjnu svítilo slavnostní osvětlení vždy v pátek,
sobotu a neděli od 19:00 do 11:00 hodin. Doba provozu slavnostního
osvětlení musela být v letních měsících značně omezena kvůli
nadměrnému rojení mušek okolo zdrojů. Od měsíce listopadu sepíná
slavnostní osvětlení zároveň s veřejným osvětlením tzn., že svítí
každý den vždy od 16:45 do 7:00. Doporučujeme všem obyvatelům i
návštěvníkům města Bechyně udělat si příjemnou večerní procházku
přes tento most. Slavnostní osvětlení, které se zrcadlově odráží na
hladině řeky Lužnice, nabízí opravdu překrásný pohled.
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79 let
76 let

Čeřovská Marie
Podlipský Václav, Blažková Marie
Hlaváček Miloslav, Podhrázská Polana
Přibyl František
Jaroš Josef, Haškovec František
MUDr. Trnka Jindra, Bumerlová Eva,
Šoltysová Elfrieda
Staňková Marie, Krasanovská Božena
Vozábal Jaroslav
GRATULUJEME
Osobní údaje v této rubrice jsou zveřejňovány se souhlasem jubilantů

Vítání občánků

Dne 30. listopadu 2004 byli přivítáni starostou města Bechyně,
Jaroslavem Matějkou, tito noví občánci: Kristýna Gajdošová, Ester
Brynychová, Jakub Hejcman, Juliana Hlavničková, Kateřina
Holubcová, Daniel Křenek, Denisa Lepková, Kristýna Poulová, Pavel
Mráz,Adam Proksch, Anna Pelcová, Roman Flekal, Daniel Kulczycki.

I.Zvolánková, MěÚ Bechyně

foto M.Okrouhlica
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let
let
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ČINNOST SBORU
PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) již dlouhou dobu zajišťuje
rozesílání gratulací nejstarším občanům města k životním jubileím.
Bohužel, po přijetí zákona na ochranu osobních údajů, již nemohou
být seznamy občanů, kteří se dožívají určitého věku, aktualizovány
podle údajů z evidence obyvatel.
Proto si Vás, vážení senioři, i Vás, rodinní příslušníci, stejně jako loni
dovolujeme touto cestou požádat o pomoc.
Na odboru vnitřních a sociálních věcí MěÚ v Bechyni u paní Zuzany
Blažkové jsou k dispozici tiskopisy na udělení souhlasu se
zpracováním osobních údajů. Žádáme občany, kteří se v roce 2005
dožijí věku 70 let a více, aby souhlas se zpracováním osobních údajů
SPOZu i městskému úřadu udělili. Vyplněný formulář je možno
odevzdat na podatelně MěÚ nebo jen vhodit do poštovní schránky ve
vratech úřadu. Ti občané, kteří souhlas udělili v minulých letech,
nemusí již tento tiskopis znovu vyplňovat. Formulář pro vyplnění
naleznete dole na této stránce.
Z. Blažková, MěÚ Bechyně

MÌSTSKÝ ÚØAD BECHYNÌ
nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechynì
TEL. 381 211 012, FAX 381 213 389
ODBOR VNITØNÍCH A SOCIÁLNÍCH VÌCÍ

SOUHLAS SE SHROMAŽÏOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJÙ

Já, podepsaná(ý)________________________, datum narození__________,
bydliště__________________________________________________________,
dávám tímto souhlas, aby Městský úřad v Bechyni a Sbor pro občanské záležitosti v Bechyni
shromažďoval a zpracovával moje osobní údaje.
Tento souhlas dávám pro účely:
- vedení seznamu seniorů a rozesílání gratulací k životnímu výročí,*)
- uveřejnění mého jména a příjmení při dosažení věku 75 let a více v kulturní rubrice
Bechyňského městského zpravodaje.*)
Tento souhlas dávám na dobu neurčitou a platí až do odvolání výhradně pro potřeby Městského úřadu
v Bechyni a Sboru pro občanské záležitosti v Bechyni.

*) nehodící se škrtněte

podpis

Výsledky voleb do Senátu PÈR v Bechyni - 1.kolo
Okrsek

počet
hlas ů

Kandidát

Ing.Stanislav Kázecký,CSc
JUDr.Vlasta Parkánová
Mgr.Ivan Nadberežný
Mgr.Pavel Eybert

CELKEM

č.1

Okrsek

%

počet
hlasů

č.2

Okrsek

%

počet
hlasů

č.3

Okrsek

%

počet
hlasů

č.4

Okrsek

%

počet
hlasů

č.5

Okrsek

%

počet
hlasů

č.6

Okrsek

%

počet
hlasů

CELKEM

č.7

počet
hlasů

%

%

21

11,86

38 17,35

21

16,15

24 14,04

30

13,16

29

14,57

4

10,26

167

14,36

49

27,68

40 18,26

24

18,46

23 13,45

42

18,42

53

26,63

13

33,33

244

20,98

30

16,95

56 25,57

37

28,46

67 39,18

57

25,00

33

16,58

7

17,95

287

24,68

77

43,50

85 38,81

48

36,92

57 33,33

99

43,42

84

42,21

15

38,46

465

39,98

177

219

130

171

228

199

39

1163

Výsledky voleb do Senátu PÈR v Bechyni - 2.kolo

Kandidát

Okrsek

č.1

Okrsek

č.2

Okrsek

č. 3

Okrsek

č.4

Okrsek

č.5

Okrsek

č.6

Okrsek

č.7

počet
hlasů

%

počet
hlasů

%

počet
hlasů

%

počet
hlasů

%

počet
hlasů

%

počet
hlasů

%

počet
hlasů

%

CELKEM

počet
hlasů

%

Ing.Stanislav Kázecký,CSc

31 25,00

69 47,59

30 40,54

58

47,15

53 32,92

40 31,50

8 32,00

289

37,10

Mgr.Pavel Eybert

93 75,00

76 52,41

44 59,46

65

52,85

108 67,08

87 68,50

17 68,00

490

62,90

25

779

CELKEM

124

145

74

123

161

127

Výsledky voleb do Krajského zastupitelstva v Bechyni
Okrs.
Číslo
strany

8
12
14
15
19
26
27
33
34
36
39
41
42
54

počet
hlasů

Název strany
KDU-ČSL
Zelení a otevřená společnost
US-DEU
Republikáni Miroslava Sládka
Nezávislí

č.1

Okrs.

%

počet
hlasů

21 12,07
4 2,30
0 0,00
1 0,57
0 0,00

21
6
0
0
2

č.2

Okrs.

%

počet
hlasů

8,94
2,55
0,00
0,00
0,85

14
2
0
0
5

č.3

Okrs.

%

počet
hlasů

9,27
1,32
0,00
0,00
3,31

15
2
0
0
4

č.4

Okrs.

%

počet
hlasů

7,94
1,06
0,00
0,00
2,12

23
8
0
0
2

č.5

Okrs.

%

počet
hlasů

č.6

Okrs.

%

počet
hlasů

č.7

%

CELKEM

počet
hlasů

%

9,43
3,28
0,00
0,00
0,82

29 13,49
10 4,65
2 0,93
0 0,00
3 1,40

6 12,77
2 4,26
0 0,00
0 0,00
0 0,00

129 10,28
34 2,71
2 0,16
1 0,08
16 1,27

ODS
82 47,13
Volba pro město
0 0,00
Koruna česká (monarchistická strana ...)
0 0,00
Pravý blok-strana za odvolatelnost politiků…0 0,00
ČSSD
17 9,77

79 33,62
0 0,00
1 0,43
0 0,00
20 8,51

41 27,15
0 0,00
0 0,00
0 0,00
21 13,91

47 24,87
0 0,00
0 0,00
0 0,00
20 10,58

95 38,93
1 0,41
0 0,00
0 0,00
25 10,25

86 40,00
0 0,00
0 0,00
1 0,47
24 11,16

16 34,04
0 0,00
0 0,00
0 0,00
3 6,38

446 35,54
1 0,08
1 0,08
1 0,08
130 10,36

Evropští demokraté
SNK sdružení nezávislých
Strana za životní jistoty
KSČM

3 1,28
27 11,49
4 1,70
72 30,64

2 1,32
15 9,93
0 0,00
51 33,77

3 1,59
20 10,58
2 1,06
76 40,21

0 0,00
28 11,48
0 0,00
62 25,41

3 1,40
14 6,51
1 0,47
42 19,53

2 4,26
6 12,77
0 0,00
12 25,53

14 1,12
125 9,96
8 0,64
347 27,65

1 0,57
15 8,62
1 0,57
32 18,39

CELKEM

174

235

151

1
2
3
4
5
6
7
Celkem

1.kolo

Volební
okrsek

2.kolo

Skutečně
odvolilo

Zapsáno v
% účast
seznamu

Skutečně
odvolilo

% účast

499

188

37,68

500

124

24,80

817

245

29,99

817

145

17,75

716

154

21,51

716

76

10,61

819

203

24,79

816

125

15,32

909

251

27,61

911

162

17,78

711

210

29,54

711

127

17,86

123

47

38,21

122

25

20,49

4594

1298

28,25

4593

244

215

47

1255

Volební úèast v Bechyni - Krajské zastupitelstvo

Volební úèast v Bechyni - Senát PÈR
Volební
okrsek Zapsáno v
seznamu

189

784

17,07

1
2
3
4
5
6
7
Celkem

Zapsáno v
seznamu

Skutečně
odvolilo

% účast

487

186

38,19

818

252

30,81

717

160

22,32

821

209

25,46

910

262

28,79

711

223

31,36

123

47

38,21

4587

1339

29,19

Podzim na staré škole
Ani jsme se nenadáli a máme za sebou celou jednu ètvrtinu školního roku. Co nám
tento èas pøinesl?
V záøí do naší školynastoupilo do18 tøíd360 žákù, z toho jich38 šlodo školy poprvé.
Plni oèekávání usedli do školních lavic a dnes, po tøech mìsících, již zvládají èíst a
psát prvníslova a spoèítat jednoduchépøíklady.
Aby se o tom mohli pøesvìdèit kromì rodièù našich prvòáèkù i jejich prarodièe,
sourozenci nebo kamarádi, uspoøádali jsme pro nì 26. øíjna Den otevøených dveøí.
Možnost vidìt svého prvòáèka takøíkajíc „v akci“ byla využita v hojné míøe, nìkteré
maminky s námi strávily celé dopoledne. Cílem akce bylo pøiblížit výuku ètení, psaní
a matematiky, a tímnapomoci i domácí pøípravì rodièù s dítìtem. Dìti mohly ukázat,
jak jsou šikovní školáci aco všechno senauèily.
První tøi mìsíce byly naplnìny, jak je to již na naší škole tradicí, mnoha dalšími
akcemi pro dìti, které jim napomáhají rozvíjet si vìdomosti, dovednosti i fyzickou
zdatnost a souèasnì dávají možnost smysluplnì využít volnýèas.
Záøíbylo zamìøeno na nejstarší žáky, kteøí v tomto školním roce konèí svou povinnou
školní docházku. Byla uspoøádána beseda s pracovníkem Úøadu práce v Táboøe p.
Buriánkem, kde se mohli rodièe i samotní žáci informovat o možnostech dalšího
studia a následného uplatnìní se na trhu práce. Následovala exkurze do Èeských
Budìjovic na výstavu uèiliš „Vzdìlání a øemeslo“ a do tøetice prezentace støedních
škol a uèiliš z celého jihoèeského kraje, kterou pravidelnì poøádáme spoleènì s
novou ZŠ pro žáky9. tøíd.
Mìsíc øíjen byl ve znamení sportu. 20.10. uspoøádal školní klub a uèitelé naší školy
turnaj ve vybíjené pro žáky 4. a 5. tøíd. I pøes prostorové omezení naší malé
tìlocvièny se souboje zúèastnilo pìt týmù, které spolu hrály systémem každý s
každým a navíc se „exhibiènì“ støetly s družstvem starších dívek z kroužku atletiky.
Zvítìzilo družstvos názvem Tygøi, ale pøíjemnìsi zasportovali všichni a díky tomu,že
sladkých cen a drobných dárkù byl dostatek, odcházeli domù všichni úèastníci
turnaje spokojeni. Sportem jsme pokraèovali i o podzimních prázdninách. Ve støedu
27.10. se sešlo pøes 50 závodníkù, kteøí pøekonali „prázdninové pohodlí“ a
neodradily je ani rozmary poèasí. A nepøišli nadarmo. Byla pro nì pøipravena
zajímavá branná hra v „Poušti“. Po vytyèené trase se dvouèlenné hlídky vydaly plnit
rùzné úkoly hod oštìpem, støelba ze vzduchovky, hodna cíl,zdolávaly „opièí“ dráhu,
orientovaly se podle mapy. V cíli na stadionì pak byl pøipraven oheò a buøty na
posilnìnou. Vyhodnocení závodu probìhlo poprázdninách ve škole.
Pro žáky z 8. a 9. tøíd, kteøí si jako cizí jazyk vybrali nìmèinu, pøipravila firma MicroSensor ve spolupráci s naší školou tøídenní pobyt v Nìmecku, který posloužil k
upevnìní a rozšíøení jejich jazykových znalostí. O jeho prùbìhu informují sami žáci
na jiném místì novin.
I mìsíc listopad pøinesl sport soutìž ve šplhu „Bechyòská veverka“ se již stala
pravidelnou možností, jak si protáhnout své tìlo. Pìtimetrová šplhací tyè byla
tentokráte výzvou jak pro žáky prvního stupnì, tak i pro ty starší. 80 mladších
sportovcù se spolu se svými spolužáky a rodièi sešlo v úterý 9. listopadu. Rekordní
èasz minulých letsice nebyl pøekonán, ale i takbyly výslednéèasy výborné.Speciální
ceny za nejrychlejší veverky si odnesli: Dana Fišáková ze 4.A a Petr Frelich z 5.A.
Druhý den se ke zrádným, hladkým tyèím postavilo 25 závodníkù 2. stupnì. Zde
Michal Vernarec z 9.B vytvoøil nový absolutní rekord „veverky“ , kdy pìtimetrovou
tyè zdolal vèase 2,62.
A co chystáme nazbytek roku 2004? Již mnoho let poøádáme pro všechny žáky školy
pøedvánoèní diskotéku, na které se nejen dosyta vytancují a „vyblbnou“, ale jelikož
chceme ukázat, že i akce tohoto typu mohou být kulturní, máme vždy pøipravenou
øadutaneèních i dovednostních soutìží,èasto svánoèní tématikou.
A návštìvnost by nám mohlo závidìt nejedno diskocentrum.
Jakokaždoroènì se my i naši žáci tìšíme na vánoèní tvoøení.Pro dìti je pøipravenona
støedu 15.12. a vyzkouší si pøi nìm výrobu netradièních vánoèních ozdob adárkù.Již
pøed zaèátkem adventního mìsíce se ale na vánoèní výzdobu školy sejde vìtšina
uèitelù i dalších našich zamìstnancù. Možná potrénujeme i vánoèní koledy, kterými
opìt chceme zpøíjemnit poslední pøedvánoèní školní ráno nejen našim žákùm, ale i
všemkolemjdoucím. Pøijïte si nás poslechnout!
Zajímá-li vás aktuální dìní na naší škole èi sháníte-li informace o ní, najdete je na
našich nových internetových stránkách: http://zslibusina.cservis.net
„Ty bechyòský zvony, to jsou hodný zvony z vocele,
ty jejich srdcata, ze støíbra ze zlata, vábìjí nám manžele…“

Písnièku známe všichni, pøipomíná ji i znìlka mìstského rozhlasového zpravodajství.
Zvony byly vždy souèástí mìst a vesnic. Velké zvony na katedrálách, zvony v kostelích,
zvonky v kaplièkách a zvonicích. Byly to vždy dùležité atributy našeho života, mìøily
náš èas: ranní zvonìní, polední zvonìní (i s polednicí), veèerní klekání - ave, vše
každodenní. Ale oznamovaly i nezvyklé události, buï slavnostní nebo nebezpeèné, a
šlo o požáry èi povodnì a bohužel, i poslední vìci èlovìka umíráèek oznamoval.
Ale již jsou pryè ty èasy, kdy na nìjaké minutì sem-tam nezáleželo. Proto i bechyòské
zvony a hodiny se musí zmodernizovat, t.zn. elektronicky se napojit na
støedoevropskou centrálu ve Frankfurtì n.Moh.. Jistì, toto napojení bude potøebovat
finance, je to však investice potøebná a na dlouhý èas a zároveò ušetøí výdaje za
všechny dosavadní manipulace.
A Vám všem bechyòské zvony odbíjejí krásné adventní dny a mnoho
zdraví a spokojenosti v dalším roce.
O bechyòských zvonech v pøíštím èísle.
-ap-

Ze školních lavic ve Školní ulici

Dramatická výchova na naší základní škole
Dramatická výchovaje fenomén, o kterém se v posledních letechvelmihovoøív souvislosti se
zmìnami, jimiž prochází a bude procházet souèasné školství . Nìkterými pedagogickými
odborníky je dokonce oznaèována jako výchovná metoda pro 21.století. Ne všichni uèitelé a
rodièese všakdovedou pøedstavit obsah avýznamtohotopøedmìtu.
Dramatická výchova je jedním z pìti oborù estetické výchovy (vedle výchovy literární,
výtvarné, hudební a pohybové). Jedná se o urèení pøímým prožitkem a vlastní zkušeností v
jednání s použitím divadelních prostøedkù a postupù. Žáci si „neneèisto“ vyzkouší rùzné
každodenní situace ahledání øešení problémù nejen intelektem , ale i zapojením tìla a emocí.
Dramatická výchova dále rozvíjí schopnosti orientovat se sám sobì, vcítit se do druhého
èlovìka, obhájit vlastní názor, schopnost tolerance a spolupráce ve skupinì. Rozvíjí také
tvoøivost a fantazii a klade dùraz nahledání estetických hodnot. Je komplexnímoborem, takže
dává každému dítìti pøíležitost uplatnit se podle jeho dispozic a zájmù. Dramatická výchova
mùže být tedy samostatným školním pøedmìtem, ale mùže být také použita jako uèební
metoda napøíklad na 1.stupni, v dìjepise, obèanské a rodinné výchovì atd. Její souèástí je
také divadlo hrané dìtmi a umìlecký pøednes. Z uvedeného vyplývá, že dramatický výchova
není záležitostí pouze pro „herecky nadané“ dìti, ale že naopak umožòuje seberealizaci a
zapojení do skupiny idìtem nesmìlým a problémovým.
Na naší škole se dramatická výchova vyuèuje již nìkolik let. Zpoèátku mìla podobu
zájmového útvaru (kroužku), v poslední dobì se realizuje jako pøedmìt nepovinný èi povinnì
volitelný. Celkem jejnavštìvuje asitøicet žákù z rùzných tøíd od tøetího do devátého roèníku.
Za dobu svého trvání se mùže naše dramatická výhova pochlubit mnoha úspìchy na poli
divadelním i recitaèním. Nejvìtším úspìchem je úèast na loòské národní divadelní pøehlídce
v Trutnovì žákyò devátých tøíd s inscenací Miloše Macourka “Ostrov pro šest tisíc budíkù“ a
letošníumístìní na oblastnípøehlídce inscenací „Májovýkrál“ a„Sredni Vaštar“ . Èastá jsoui
rùzná vystoupení na divadelních festivalech napøíklad v ÈeskýchBudìjovicích, v Jièínì atd. V
oblasti dìtské recitace patøí v poslední dobì naše škole k nejvýraznìjším v kraji. Zdobí ji
nìkolik výborných umístìní z okresních i oblastních kol, hlavnì dvojnásobná úèast Karolíny
Rejlkové na celostátní soutìži.
Vedle práce na jevištním tvaru se na hodinách žáci vìnují dramatickým hrám a cvièením,
hlasové a pohybové výchovì a školním dramatùm. Škola disponuje dvìma uèebnami
vhodnými k výuce tohoto pøedmìtu.
Vzhledem k tomu, žepodle nového školského zákona si každá škola bude vyváøet svùj„Školní
vzdìlávací program“, poèítáme s rozšíøením dramatické výchovy na všechny roèníky v
podobì povinného esteticko-výchovného pøedmìtu (vedle hudební a výtvarné výchovy).
Jako výuková metoda se bude stále více uplatòovat i v jiných pøedmìtech a vìøíme, že se
zaøadímezi výrazná pozitiva, která bude moci naše školanabídnout svým žákùm a rodièovské
veøejnosti.

TÌLOVÝCHOVA & SPORT
Èerno - bílý víkend
30. øíjen 2004: 3. jihoèeskádivize 2. kolo
ŠACHOVÝ SPOLEK REALITY HORÒÁK BECHYNÌ „B“
1,5
SPARTAK SOBÌSLAV „B“
3,5
Našemu družstvu se nepodaøilo zopakovat perfektní výkon z prvního kola a hodnì smolný
zápas nakonec prohrálo. Pavel Malý vyrostl ve vynikajícího hráèe a získává body za Áèko i za
Béèko. Mílu Hrubanta popletla zmìna èasu a pøestavil si hodiny už o den døív, takže pøišel
pozdì k šachovnici a chybìjící èas ho stál partii. Smùlu mìl i Ivan Horòák ml., který krásnì
pøehrál svého soupeøe, ale v závìru partie ho hrubá chyba pøipravila o celý bod. Petru
Michlíkovi se tentokrát nezadaøilo, ale i on mohl v jednom momentì získat ztracenou figuru
zpìt. Marný boj Marka Brèáka, který v zájmu družstva nemohl pøijmout remízovou nabídku
protivníka, skonèil bez bodového efektu.
Body: Pavel Malý 1, Míla Hrubant 0, MarekBrèák 0, Petr Michlík0, IvanHoròák ml. ½
31. øíjen 2004: 1. jihoèeskádivize 2. kolo
SOKOL REKOL PÍSEK B
2
ŠACHOVÝ SPOLEK REALITY HORÒÁK BECHYNÌ
5
I ve druhém kole jsme zvítìzili stejným pomìrem jako v kole úvodním.Výhra na pùdìsilného
Písku je ovšemcennìjší, i když ve vyrovnané soutìži je každý soupeø tìžký.
Lojza Bartoš dnes nepøijel do Písku pøíliš bojovnì naladìn a jeho partie skonèila rychlou
remízou 0,5 : 0,5. Pavel Malý je ve vynikající formì a dokázal to i v Písku. V nejhezèí partii
zápasusi zahrál „na jednu branku“ a protihráèe vùbec k nièemu nepustil ujalijsme se vedení
0,5 : 1,5. „Hrál to blbì,“ pronesl na adresu svého protivníka Venca Hašek, který tak pøi své
skromnosti komentoval svou pohodovì a perfektnì sehranou partii - zvýšili jsme na 0,5 : 2,5.
Nenápadnou partii plnou taktických obratù sehrál Honza Marek a boj po zásluze skonèil
remízou 1 : 3. Vráa Šastnýse dopustil chyby v pasivném postavení, ale zabojoval, pøipravil
si malou fintu, protihráè to „zbaštil i s navijákem“ a ztratil figuru a vedli jsme 1 : 4. Draèí
varianta sicilské obrany dostala svùj název, protože hráèina sebe chrlí oheò a jde jen oto, kdo
koho první spálí. Dnes ovšem Vašek Absolon a jeho soupeø postupnì vychladli a boj skonèil
nerozhodnì. Pro násto znamenalovýhru vzápase 1,5 : 4,5.
Cit pro souhru figurek opìt prokázal Pája Houdek a „sešnìroval“ svého protivníka ze všech
stran. Nestihl si ovšem udìlat rošádu a soupeø senakonec vysmekl 2 : 5. V souboji jednièek
tahal za kratší konec tentokrát náš Pepík Janeèek, který ale hrozby svého soupeøe pokryl,
postavil svéhokrále do patua „zdivoèelou“vìží sizabezpeèil remízu 2,5 : 5,5.

Filatelistické okénko
Když se nìkdo dozví, že sbírám známky a sám není filatelista, tak vìtšinou jeho
první otázka zní: Máš už modrého Mauritia? Dost se podiví, že když sbírám
známky skoro už ètyøicet let, že tuto známku nemám, a že jí ani nesháním. Proè
je tato známka tak známá a populární? Jaktato známkavlastnì vznikla?
Roku 1846 uvítaly obyvatelé Port Louisu ve svém pøístavu a po té vybraní
obèané v guvernérském paláci lorda a lady Gommeovy. Nový zástupce
londýnské vlády i Jejího Velièenstva britské královny byl naplnìn
organizátorskou energii. Obìma manželùm ještì doznívá v uších ruch a šum
spoleèenského života Londýna a proto byli zachváceni touhou pøedìlávat
nemìnný a pomalý tok života vzdálené a malé korunní kolonie, v níž se tak
znenadání octli. Jednou z novinek, jímž mìla být místní honorace udivena, se
stala poštovní známka. V Anglii se už s jejípomocí vyplácely dopisynìkolik let a
postupnì byly vytištìny známky i pro jednotlivé kolonie. Ale v londýnské
tiskárnì postupoval celá záležitost velmi pomalu. Tiskaøùm a konec koncù i
nadøízeným úøadùm bylo naprosto lhostejné, zda se první známky na nìjakém
ostrovì na druhém konci svìta objeví za pùl roku, za rok, nebo ještì za delší
èas. Nový guvernér však mìl právo si známky objednat pøímo v místì svého
pùsobištìa tím historii trochu pohnout kupøedu.
Tak se stalo, že místní poštmistr dostal krátce po nastoupení nového guvernéra
pokyn, aby zajistil vydání známek ostrova pøímo na místì. A poštmistr jí
skuteènì využil.Zavolala místního hodináøe a rytce Bernardaa objednal u nìho
zhotovení rytin pro známku s nominální hodnotou jedné penny a právì tak i
známku za dvì penny. Pro pøedlohu nemusel Barnard chodit daleko. Uprostøed
tmavého pole umístil profil Jejího Velièenstva královny Viktorie. Jen ponìkud
víceprokreslený, než to udìlal kdysi Rowland Hill, nápisy umístil podél okrajù a
rodná sestra èerné jednopenniovky byla na svìtì. Lépe øeèeno byly. Protože
Bernard na mìdìnou destièku asi velikosti navštívenky vyryl rytinu známky za
jednu penci k levému hornímu rohu a známky zadvì pence kpravému hornímu
rohu. Jediná deska pro dvì rùzné známky, z nichž každá mìla být jiné barvy a je
ponìkud nezvyklá úprava, avšak Barnard mìl známky také sám vytisknout a
vìdìl tudíž, co dìlá. Podle poštmistrovi objednávky mìlo být od každé známky
pìt set kusù. Koneènì byla práce hotova. Jednopenniová známka (èervená)
byla urèena pro poštovní dopravu v místì, dvoupenniová (modrá) mìla sloužit
mezi mìsty a vesnicemi ostrova, kde prý bylo v té dobì celkem jedenáct pošt a
platnost mìla i na dopisech poslaných na sousední ostrovy a ostrùvky, patøící
pod pravomoc mauritijského guvernéra. Obì hodnoty pak se vyfrankovávaly
na dopis na vìtší vzdálenost mimo oblastMauritia.
Povìst vypráví, že lady Gomme, která chtìla v nejbližších dnech uspoøádat
domácí ples, prvních známek na dopisy s pozváním k této slavnosti.
Guvernérovy pozvánky byly ihned pøijaty k poštovní dopravì a skuteènì v této
dobì doruèeny adresátùm. Vzhledem k tomu, že kolonie mìla asi tøi ètvrtì
milionu obyvatel, bylo pìt set kusù od každé hodnoty náklad opravdu malý.
Známky na poštì opravdu nevydržely, takže za krátko se muselo pøikroèit k
druhému vydání. Tím by celý pøíbìh mohl skonèit a sbìratelévzít na vìdomi, že
od té dobybylo ojednu známku víc.Pøíbìh tím však nekonèi,ale naopak zaèíná.
Sirovi Gommovi bylo však od generálního poštmistra Anglievytknuto, ženápis
na známce POST OFFICE nepotvrzují nic o tom, že je poštovné uhrazeno. Na
hlavu nešastného poštmistra a pøedevším pak na rytce Bernarda se snesly
výtky. Rytec Barnard musel opìt usednout s rydlem k mìdìné destièce.
Tentokrát už mìl vyrýt ne po jedné, ale po 12 exempláøích vedle sebe. Dùležité
je, že místo slov POST OFFICE (poštovní úøad), která byla v prvním vydání na
levém rámeèku,se objevila nyní slova POST PAID (poštovnéplaceno).
Takže vzácný modrý a èervený
Mauritius je v podstatì chybotisk
vydaný po pìti stech kusech s nápisem
POST OFFICE. Kdežto ty samé známky
se stejným obrazem a s nápisem POST
PAID jsou dostupné za cenu nìkolika
set korun v souèasnédobì.
Kolik vzácných modrých a èervených Mauritiù vlastnì je? V souèasné dobì se
ví, že je 12 èervených a 14 modrých. Ví se rovnìž, že existují pravdìpodobnì i
další, ale jejich majitelé si nepøejí, aby se o nich vìdìlo. A to proto, že nechtìjí
být vydíráni únosem dítìte a podobnì. Jsou schopni za únos dítìte zaplatit
miliony, ale nedovedou se smíøit s tím, že by místo penìz dali Mauritia. Tento
svùj poklad na aukcích získávají na dražbách, kterých se zúèastòují telefonicky
a nebo v zastoupení. Stejnì tak i anonymnì vystavují na mezinárodních
výstavách. Z uvedeného poètu Mauritiù je devìt ve vlastnictví významných
poštovních muzeí a ostatní jsou v soukromých rukách. Z uvedeného poètu je
sedm kusù zachovaných na dopisech. Nejvzácnìjší dopis má anglická
královna.
Poslední dopis s modrým Mauritiem byl prodán na švýcarské aukci pøed sedmi
lety za pìt milionù švýcarských frankù, to je víc než sto milionù korun. Protože
víme, kolik jich bylo vytištìno (myslím POST OFFICE), není vylouèeno, že se ještì
další najdou. Takže pátrejte ve starých korespondencích, tøeba i vy je objevíte.
Každý objev Mauritia má svoji historii. Uvedu alespoò jednu. V carském Rusku
zaèátkem dvacátého století bylo známo pìt kusù.

Dopis s červeným a modrým Mauritiem z vlastnictví anglické královny

Tøi z nich byly v majetku vynikajícího filatelisty generála Rudnìva, velitele
slavného køižníku Varjag, Èást Rudnìvovy sbírky klesla ke dnu, když posádka
Varjagu odmítla vzdát se japonské pøesile a sama potopila svou loï.
Bolševickou revolucí a druhou svìtovou válkou zbyl však v Rusku pouze jeden.
Jak se tento unikát znovu objevil? Za druhé svìtové války nacisté
sevastopolské muzeum, kam Rudnìv tuto známku odkázal, vydrancovali.
Jeden ruský obèan, vìdecký pracovník námoønictva se stal úèastníkem
partyzánského odboje. Výpady partyzánù byly tak smìlé, že nacistické velení si
nemohlo být jisti ani ve svých štábech. Jednoho dne se partyzánùm podaøilo
zajmout jakéhosi generála SS i s jeho doprovodem. Nacistickým dùstojníkùm
bylo odebráno vše, co mohlo posloužit zpravodajské službì Sovìtské armády,
s níž mìly partyzáni kontakt. Po celou dobu od okamžiku zajetí se generál
choval tak, jako by své pøemožitele nevidìl. Nadutì je ignoroval Ani kapesní
prohlídka toto chování nezmìnila. Mezi jinými vìcmi našli partyzáni též
pouzdro s cigaretami a pod kuøivem objevily nìkolik výstøižkù z obálek s
bìžnými ukrajinskými známkami. Bedlivým pozorovatelùm neušlo, že generál
tìžko zastíral nervozitu. Proto výstøižky z pouzdra poslali do štábu armády.
Pøedpokládaly totiž, že sestava výstøižku by mohla být šifrovacím klíèem.
Nenašly však nic, takže velitel partyzánù si tyto známky vzal zpìt. Po válce je
vìnoval filatelistovi Viktorovi Gabrielovièovi Paninovi. Ten když tyto známky
vykoupal, aby je odlepil, zažil pøekvapení. Ve vodì plavalo o jednu známku víc,
než tam vložil. Byla to pro nìj tehdy neznámá modrá známka s anglickými
nápisy. Opatrnì jí vyòal, usušil a prohlédl. Teï pøišlo pøekvapení nejvìtší. Držel
v ruce modrého Mauritia s nápisem POST OFFICE. Jak se dostala k
ukrajinským známkám? Generál SS pravdìpodobnì v sevastopolském muzeu
tuto známku odcizil a aby jí u nìj nikdo nenašel, nalepil jí na ústøižek a pøelepil jí
známkou ukrajinskou. Panin si tento unikát ponechal ve sbírce až do své smrti a
poté jí odkázal opìt Sevastopolskému muzeu, kde je dodnes.
V posledním èísle zpravodaje jsem vás seznámil s tím, že bechyòské námìty se
na filatelistických materiálech vyskytly šestkrát. Pøed Bechyòským mostem,
který vyšel za protektorátu, byly vydány tøi korespondenèní lístky s obrazem
Bechynì. Bylo to v roce 1936 a 1937 s pøedtištìnou známkou prezidenta
Masaryka. V roce 1838 pak s pøedtištìnou známkou prezidenta Beneše. Sbírání
korespondenèních lístkù (dopisnice) s vytištìnou známkou patøí k filatelii.
Každý rok poštovní správa vydává mimo výplatních dopisnic i obrazové. Každý
filatelista si je mùže, stejnì jako poštovní známky, objednat u novinkáøe v klubu
filatelistù. KF se schází pravidelnì každou nedìli od devíti do jedenácti tøiceti v
hotelu Jupiter. Proti padìlání dopisnic je na každé z nich logo. To je aluminiový
ochranný pásek s øádkami poštovních trubek. Dále každá první linka adresáta
(ta krátká), má mikrotext, kde je nìkolikrát za sebou napsáno PTC Èeská pošta
2004. Od roku 1993 byly zjištìny už tøikrát falza ke škodì pošty. Jsou to: v roce
1995 tøí korunová dopisnice Vesnický motiv. V roce 1997 ètyøkorunová
dopisnice vydaná k problematice nevidomých. V roce 1999 ètyøkorunová
dopisnice s motivem Prahy. Kdo by se chtìl o problematice falz dozvìdìt více,
bude mu informace poskytnuta na nedìlních burzách KF v Bechyni. Pøíštì si
povíme nìco o vzniku první èeskoslovenské známky v roce 1918 a o nejvìtších
raritách èeských známek.
Kovaøík Václav, pøedseda KF Bechynì

Omlouváme se výhercům atletických soutěží, jejichž jména byla
chybně zveřejněna v minulém čísle MZ v článku Úspěšná atletická
sezóna. Zveřejňujeme proto znovu špatně vytištěný odstavec:
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.

Ze školních lavic ve Školní ulici

Žáci 8. a 9. tøíd v Nìmecku

STONOŽKOVÝ TÝDEN NA NAŠÍ ŠKOLE

(podìkování sponzorùm)

Stonožka je humanitární organizace, která pomáhá dìtem. Byla
založena v roce 1990 paní Bìlou Gran Jensen a od té doby se rozšíøila v
mnoha státech.
Naše škola v Hnutí na vlastních nohou pracuje již devátým rokem.
Zpoèátku jsme malovali pøáníèka, která se prodávala v Norsku. Pøed pìti
lety jsme se rozhodli, že zaèneme prodávat své výrobky sami.
Každoroènì v øíjnu nabízíme své výtvory z papíru, textilu a pøírodnin,
kvìtiny, peèené perníèky a koláèky, v neposlední øadì krásné keramické
stonožky vyrobené dìtmi v keramickém kroužku.
Zatím jsme zaslali na konto Obèanského sdružení pøátel
Stonožky 88 122,20 Kè.
Naše pomoc byla urèena tìm, kteøí to nejvíce potøebují. Pomohli jsme
dìtem v Opaøanech, školám postiženým povodnìmi, pøispìli jsme na
rekonstrukci školy v Deborolu aj. Letošní výtìžek 14 273,50 Kè má
pomoci škole v Ledèi nad Sázavou poškozené záplavami, pomùže s
dokonèením farmy zapoèaté vloni v Opaøanech a èást se použije na
válkou znièené oblasti v Kosovu.
Dìkujeme všem, kteøí nám v tomto našem snažení pomohli.
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Na podporu výuky nìmeckého jazyka na naší základní škole
Libušina jsme využili pozvání nìmecké firmy Micro-Epsilon a
strávili jsme tøi dny v Pasovì a okolí. Zde byl pro nás pøipraven
bohatý program navštívili jsme jednu z místních škol, ZOO,
venkovní vyhøívaný bazén, pamìtihodnosti mìsta a podnikli
plavbu lodí po Dunaji. V praxi jsme si tak vyzkoušeli své znalosti
nìmeckého jazyka, které jsme získali ve výuce. Na zpáteèní
cestì jsme navštívili pøírodní park Bavorský les. Všichni jsme se
vrátili plni dojmù a nádherných zážitkù. Zvláštní podìkování
patøí firmì Micro-Sensor, která nám výlet pom ohla
zprostøedkovat a formou sponzorského daru uhradila dopravu.
Úèastníci exkurze z 8. a 9. tøídy

Spoleènost rodákù a pøátel Bechynì zve své èleny a
pøíznivce na pøedvánoèní sešlost, která se koná

11.12.2004 ve 14.hod. v hotelu Jupiter.

Vánoční pohádka
V Bechyni je za Keramickou školou rybník, však jej znáte. Už zarůstá
orobincem, místo původní hráze z kamenů se spoustou raků jen
betonové panely. V těch se rakům nedaří. Ale bývaly tu dva rybníky, ti
starší si ještě pamatují. A prý býval v Bechyni nejdříve jeden, ale úplně
jinde než dnes. Snad v prostoru Domu služeb, ještě tam roste stará
vrba, nebo snad ještě blíž u středověkých hradeb. To aby na něj bylo
vidět z hradebních bašt a aby nebyl daleko od brány. Vždyť v případě
požáru se od něj musela nosit voda ve džberech až do města. A
tenkrát prý se to přihodilo.
Jednou, prý nedlouho před Vánoci, se objevil v hospodě ve městě
kousek za branou podivný človíček. Tu hospodu také znáte, ještě je
na jejím rohu vidět zrezivělé a ulámané plechové znamení. Věnec s
vinným hroznem. Hospoda to už dávno není, ale prý to tenkrát byla. A
ten člověk byl prý malý, sporý, hubený, ale šlachovitý. I dlaně malé,
prstíky jako dítě, ale vrásek jako by mu tváře rozoral. Dal si prý nalít a
začal se vyptávat. Bechyně byla tehdy bohaté hrazené královské
město, když byl cizinec slušný, měšťané na groš nehleděli.A on byl. A
prý co rybník, jak slouží, jsou-li v něm jaké ryby, a není-li moc bahnitý,
zda nepotřebuje údržbu. Inu potřeboval! Kdo by se staral o obecní,
každý raději jen o své. I radní tam seděli, slovo dalo slovo, prý že
dostane každý večer máz, ať se na to podívá. Bodejť, vždyť to pivo
bylo z obecního pivovaru.S tím se rozešli.
A ráno vyspravená kamenná hráz i pod vodou, kde bylo co potřeba.
Večer zas přišel do hospody, popil, popovídal, ale o rybníce už ani
slovo. A ráno na hrázi vytrhaný rákos pěkně ode dna, v rybníce zbylo
jen pro tu vodní havěť, aby se měla kam schovat. A tak to šlo dál.
Jednou vybrané bahno, pak voda jako křišťál, až na dno jsi dohlédl,
raky bylo vidět v kamenech hráze, nakonec kapříci skákali z vody. To
už byl Štědrý den a rybník začínal pomrzat. Všichni už měli doma
kapry z obecního rybníka jako valachy. Ten rok prý byli nejchutnější!
Ale o Božím hodu prý přišel ten člověk do hospody, trochu mu kapala
voda ze zeleného šosu a jestli by mu dovolili v rybníce tento, se
ubytovat. Že nemá kam jít, hnedle zamrzne, ale že by mu nesměli na
rybníce ledovat, jen prosekat otvor pro ryby, že nebudou litovat. To se
však sousedům nelíbilo, že potřebují led do pivovaru a semhle támhle,
a to že ne! A to neměli dělat, byly Vánoce. Víc se podivný človíček
neobjevil.
Jenže led, který vždy na rybníce ledovali, teď na jaře páchl a roztál dřív
než jaro začalo. Ryby, které si tam vždy bechyňští nalovili i na vánoční
stůl, byly jako bahno, nedaly se jíst. Každým rokem v rybníce vody
ubývalo, jako by byl děravý. Však od něho vedla tehdy hluboká
strouha až k potoku pod dnešním Plechamrem. Za nějaký rok byl celý
rybník zarostlý rákosem. Jako by ten rybník byl očarovaný.
Tak se tenkrát bechyňští radní uskrblili, že museli nechat nasypat
novou hráz a udělatnový obecní rybník přicestě na Lišky. Pěkně jim to
provětralo obecní pokladnu, ale ani ten už dnes neexistuje. Starý
rybník koupila vrchnost, nechala jej zavézt, a později tam dala postavit
Jégrhaus pro své služebnictvo. A když potom jednou ve městě hořelo,
vyhořelo půl náměstí i s farou, protože k rybníku bylo příliš daleko.
Tenkrát se to skrblictví bechyňským vůbec nevyplatilo!
-frk-

Všem, kteøí pøispìli svými èlánky, glosami a informacemi bechyòskému
zpravodaji a také jeho pøíznivcùm a pozorným ètenáøùm, mnohokrát
dìkujeme. Nebudeme je jmenovat, oni vìdí a my také. Všem pøejeme krásné
Vánoce ahodnì zdraví a štìstí v novém roce: redakèní rada MZ.

Jako každý rok zveme všechny dìti a rodièe na

Adventní dílnièky
které se uskuteèní 16.12.2004 v 16 hodin v
prostorách nové školy. Opìt se pokusíme zpøíjemnit
Vám pøedvánoèní èas výrobou svíèek, nauèíme se
netradiènì zabalit dárky, zhotovíme si svùj balicí
papír, vytvoøíme prostírání s otiskem ryb a ještì
mnoho zajímavých drobností. Na všechny èeká
pøíjemná atmosféra s vùní cukroví a vánoèního
punèe.
Výbor SRPDŠ pøi ZŠ Školní ulice

Prodám byt 3+1 v Sezimově Ústí II.

Tel. 606 842 365, 731 004 664.

Prádelna a mandl zahajuje od 27.11.2004 provoz v nových
prostorech - Čechova ul. 298 (1.patro)
Prodám 3ks okna 120x120 - zdvojená, zasklená včetně rámu
á 800 Kč. K nahlédnutí - J.Bakule, Zářečí 491.
Prodám čistokrevná stěňata slov. čuvače,
dobrý hlídač, odběr ihned. Tel. 318 691 649
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přijímá žáky 5.tříd ZŠ do primy osmiletého cyklu
pro školní rok 2005/2006
Tiskopisy přihlášek - vydá žáku (zákonnému zástupci)
ředitelství příslušné ZŠ
Odevzdání přihlášek - na ředitelství příslušné ZŠ nejpozději do
28. února 2005
Přijímací zkoušky - v Pondělí 18. dubna 2005: testy z ČJ, M a z
obecných studijních předpokladů (bližší informace budou
uvedeny v pozvánkách)
Den otevřených dveří - ve středu 12.ledna 2005 v 10 a ve 14 hodin
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ I STUDIUM JSOU BEZPLATNÉ
Bližší informace - ředitelka školy Mgr. Emilie Pouchlá,
tel. 385 722 039, e-mail: pouchla@gtnv.cz

KINO BECHYNÌ
PROGRAM NA PROSINEC 2004
2. čtvrtek, 3. pátek - 20 hodin

Catwoman

Jedna z nejslavnějších komiksových postav ožívá na plátně
4. sobota, 5. neděle - 20 hodin

Horem pádem

Komedie, která vás rozpláče. Drama, která vás rozesměje
6. pondělí, 7. úterý 20 hodin

Stepfordské paničky

Manželky ze Stepfordu mají tajemství
9. čtvrtek 20 hodin

Fahrenheit 9/11

Kontroverzní film roku 2004
10.pátek- 20 hodin , 11. sobota 17 hodin

Příběh žraloka

Za každou malou rybou hledejte velkou lež.
13. pondělí, 14. úterý 20 hodin

Duše jako kaviár

Hvězdně obsazená česká komedie plná peripetií, nadsázky a
humoru o životních kotrmelcích tří sourozenců.
15. středa, 16. čtvrtek 20 hodin

Bridget Jonesová: S rozumem v koncích

Dokonalý přítel. Dokonalý život .Co by se mohlo pokazit.
17.pátek , 18. sobota 20 hodin

Snowboardďáci

Mrtvej sněhulák, dobrej sněhulák

Martin a Karel Bílek

19. neděle, 20. pondělí 20 hodin

Purpurové řeky 2: Andělé apokalypsy
Komisař Niemans se vrací vyřešit další mystické vraždy

Obráncù míru 809, Bechynì 391 65.
Tel: 381 213 951, Mobil: 604 891 872.
E-mail: martin.bilek@zastupci-allianz.cz

ˇ
CERPACÍ
STANICE PHM
www.oktan.cz

ZIMNÍ ADITIV
DO NAFTY

FRIDEX STABIL

1l
4l

69Kč
345 bodů
260Kč
1300 bodů

FRIDEX G48
85Kč
1l
425 bodů
320Kč
4l
1600 bodů
GLACIDET -20°C

1l
3l

19Kč
95 bodů
58Kč
290 bodů

Nabízené zboží lze také
vym ěnit za body získané
v našem věrnostním programu.
Bližší informace získáte na
www.oktan.cz nebo přímo
na čerpací stanici v Bechyni.

155Kč
775 bodů

CASTROL GTX

1l

115Kč
575 bodů
CASTROL GTX3

MOGUL M6A
1l

45Kč
225 bodů

1l
4l

MOGUL M6AD
1l

1l

45Kč
225 bodů

150Kč
750 bodů
560Kč
2800 bodů
CASTROL GTX
MAG. 10W-40

MOGUL SUPER

1l

65Kč
325 bodů

4l

210Kč
1050 bodů
790Kč
3950 bodů

N ab í d ka zl e v ně n é ho zb o ží p la tí v ždy po u z e
do vyprodání zásob a slevy se vztahují vždy pouze
na druh zboží a spotřebitelské balení uvedené v inzerci.
N a b í d k a zb o ží o d 1 .1 2 . 2 0 0 4 d o 3 1 . 1 2 . 2 0 0 4

DÌKUJEME VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKÙM
ZA PROJEVENOU DÙVÌRU A PØEJEME
VESELÉ VÁNOCE, ŠASTNÉ A ÚSPÌŠNÉ
VYKROÈENÍ DO NOVÉHO ROKU 2005.

TÌŠÍME SE NA VAŠI
NÁVŠTÌVU V ROCE 2005
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Vychází v Bechyni 1. den v mìsíci. Ev.è. period. tisku 37/97. Náklad 2100 výtiskù. ZDARMA. Pøipomínky, návrhy a pøíjem inzerce (15 Kè/cm2) poštou, na
tel. 381211012 a 381211490, nebo na e-mail: posta@mestobechyne.cz Tisk RUDI - reklamní studio, tiskárna Planá n.Luž, tel. 381259680.

