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………. SLOVO STAROSTY

Přestavba bývalého kina na společenský sál
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám přiblížil průběh prací při přestavbě budovy bývalého kina na společenský sál.
Po dokončení střechy nad přístavbou a výměně oken byly nyní dokončeny veškeré bourací práce
a celková příprava staveniště je úspěšně uzavřena. Nyní už rostou vnitřní prostory do krásy.
V současné době jsou z 80 % zhotoveny rozvody vody,
kanalizace, topení a elektrické energie. Jsou opraveny stávající
prostory původního sociálního zázemí a vystavěny vnitřní
příčky sociálního zázemí nového. Obklady stěn a podlah jsou
v plném proudu, stejně tak i obklad sálu sádrokartonem.
Celá budova se vnitřně mění k nepoznání. Malé úpravy projektu
probíhají po kontrolních schůzkách s dodavatelem prakticky
každý týden, například přístupová rampa pro vozíčkáře,
únikové východy apod.
Na projektovanou bytovou jednotku 2+1 určenou pro správce
objektu je požádáno o dotaci z programu ministerstva pro místní rozvoj. Tato bytová jednotka bude
poslední etapou vnitřní přestavby. Poté bude následovat zhotovení nové fasády včetně zateplení
a úprava venkovního prostoru.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na rekonstrukci podílejí, za jejich aktivní přístup, a za to,
že i nad rámec smluvního vztahu přinášejí nápady pro ušetření finančních prostředků a jsou ochotni
udělat spoustu práce navíc.
Alexander Suchý, starosta obce
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Z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 14. dubna se v Klubu Bechlín uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé
nejprve schválili obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a to poplatku ze psů a poplatku
za užívání veřejného prostranství. Obě tyto vyhlášky jsou vyvěšeny jak na úřední desce, tak
na webových stránkách obce.
Dále bylo schváleno stažení žádosti o dotaci na bytové jednotky v čp. 20. V současné době je podána
také žádost o dotaci na vybudování bytové jednotky v budově bývalého kina. Ministerstvem pro místní
rozvoj bylo obci sděleno, že obě žádosti neuspějí. Proto bude žádost o dotaci na bytové jednotky
v čp. 20 podána až po dokončení přestavby kina.
Na návrh předsedy finančního výboru bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1 ke dni 10.4.2011, dále
zastupitelé vzali na vědomí územně analytické podklady spádové oblasti Roudnice n.L. a zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, ze které vyplývá, že nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Zastupitelé dále pověřili paní Miluši Dvořákovou a paní Irenu Škobisovou vedením kroniky obce
a zastupitele obce pana Milana Fialu organizací Prázdninového rozloučení 2011 a jednáním
s dotčenými organizacemi.
Posledním bodem bylo projednání petice „Ne ukládání popílku v těžebním prostoru pískovny
Dobříň“, která byla doručena panem Vladimírem Drobným na OÚ v Bechlíně. Obsahem petice je výzva
starostovi obce, aby se zasadil o to, aby Obec Bechlín vznesla proti záměru povolení hornické činnosti
podle 11. změny plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska Dobříň jednoznačné námitky
odmítající další ukládání popela, jakož i dalšího jiného odpadu v okolí obce Předonín, v zájmu ochrany
životního prostředí, zejména ovzduší, půdy a spodních vod. Po projednání formální stránky, kdy bylo
konstatováno, že uvedená petice od archu č. 2 do archu č. 17 nesplňuje náležitosti uvedené v § 4 odst. 2
zákona o právu petičním, a obsahuje tedy 12 platných podpisů, které jsou uvedeny na archu č. 1
a po rozsáhlé debatě bylo uloženo starostovi a místostarostovi obce opětovně projednat 11. změnu
plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska Dobříň, vyslovit námitky proti navrhovaným
řešením a následně výsledky jednání prezentovat zastupitelstvu obce.
V diskusi pan Vladimír Drobný upozornil na špatný stav vodoteče z „Vinice“ do „Jezera“, starosta obce
přislíbil projednání této záležitosti s vodohospodářskou správou.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 2.5.2011 začal letní svoz komunálního odpadu, tj. svoz 1 x za 14 dnů.
Svozový den – ÚTERÝ (lichý týden)
První vývoz – 10.5.2011

Svoz drobných nebezpečných odpadů
proběhne v sobotu 28.5.2011. Letáky s podrobnými informacemi budou včas doručeny.

Prázdninové rozloučení 2011
se bude konat poslední srpnovou sobotu na fotbalovém hřišti v Bechlíně s podobným programem jako
v minulých ročnících. Dovolujeme si tímto požádat naše příznivce a sponzory o zachování přízně.
Milan Fiala, zastupitel pověřený organizací Prázdninového rozloučení
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Zpráva o hospodaření obce
za období 01.01.2011 - 31.03.2011
Vážení čtenáři,
není tomu tak dávno, co jsme se na stránkách Bechlínských listů věnovali návrhu rozpočtu na rok 2011
a následně jeho schválení. Nyní máme za sebou první čtvrtletí roku 2011 a nastala doba hodnocení naší
společné práce. Pro Vaši úplnou představu si dovoluji předložit několik tabulek, které jsou důležité
pro vytvoření přehledu o finančním hospodaření naší obce.
Z výsledků, které jsou součástí účetní závěrky k 31.03.2011, je naprosto zřetelné, že hospodaření obce
probíhá v souladu se schváleným rozpočtem. Plnění příjmové části je na 25,23%, plnění výdajové části
je na 27,00%.
Investiční činnost je v současné době zaměřena pouze na přestavbu budovy kina na kulturní zařízení,
tato akce je nejdůležitější součástí rozpočtu roku 2011. Do konce prvního čtvrtletí bylo na budově kina
proinvestováno 2 621 745,00 Kč, z toho v minulém roce 907 193,00 Kč a v roce letošním 1 714 552,00 Kč.
Ostatní příjmy a výdaje rozpočtu slouží k zajištění běžného chodu obce.
Tabulka příjmů a výdajů k 31.03.2011
PŘÍJMY
k 31. 03. 2011
DAŇOVÉ
NEDAŇOVÉ
KAPITÁLOVÉ
DOTACE
CELKEM

ROZPOČET
schválený
10 324 400,00
922 000,00
75 000,00
554 600,00
11 876 000,00

ROZPOČET
VÝSLEDEK
po změnách od počátku roku
10 324 400,00
2 474 241,00
922 000,00
233 059,12
75 000,00
16 450,00
554 600,00
272 600,00
11 876 000,00
2 996 350,12

ROZPOČET
schválený %
23,96
25,28
21,93
49,15
25,23

ROZPOČET
upravený %
23,96
25,28
21,93
49,15
25,23

VÝDAJE
k 31. 03. 2011
BĚŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
CELKEM

ROZPOČET
schválený
11 526 000,00
3 490 000,00
15 016 000,00

ROZPOČET
po změnách
11 526 000,00
3 490 000,00
15 016 000,00

ROZPOČET
schválený %
20,15
49,60
27,00

ROZPOČET
upravený %
20,15
49,60
27,00

VÝSLEDEK od
počátku roku
2 322 879,95
1 731 002,00
4 053 881,95

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

1 057 531,83

Kontrolní tabulka správnosti účtování k 31.03.2011
PŘÍJEM OBCE

2 996 350,12 VYDÁNÍ OBCE

4 053 881,95

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 01.01 2011
ÚČTECH k 31.03 2011
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
3 038 412,03
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
1 787 497,49
Stav účtu ČSOB
101 481,46
Stav účtu ČSOB
292 653,17
Daňové vyrovnání mzdy 2010
2 211,00
CELKEM
3 139 893,49
CELKEM
2 082 361,66
Příjem kontrolní číslo

6 136 243,61

Vydání kontrolní číslo

ZMĚNA STAVU BANKOVNÍCH ÚČTŮ

6 136 243,61

1 057 531,83
Milena Koťová, účetní obce
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Stavební pozemky – osada Benzinov
Záměrem Obce Bechlín je rozšíření rodinného bydlení v části osady Benzinov. Po převodu potřebných
pozemků do majetku obce bylo přistoupeno k realizaci výstavby inženýrských sítí. Projekt stavby
zpracovala autorizovaná osoba pro projektování pozemních staveb Ing. Marek.
V současné době je vydáno rozhodnutí o umístění stavby s veškerými náležitostmi a v průběhu tohoto
měsíce dojde k projednání zahájení výstavby přípojek elektrické energie. Koncové body přípojek budou
ukončeny v elektroměrných skříních na hranicích pozemků. Pro Vaši představu otiskujeme výřez
rozmístění rodinných domů v lokalitě Benzinov s tabulkou výměry jednotlivých pozemků.
Alexander Suchý, starosta obce

OZN. POZ.

PLOCHA
cca M2

1
1204 M2
2
1220 M2
3
1540 M2
4
1205 M2
5
1205 M2
6
1205 M2
7
1205 M2
8
1205 M2
9
1205 M2
10
1205 M2
11
1240 M2
12
1220 M2
Komunikace, 2145 M2
chodníky
celkem
17004 M2
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Pečovatelka roku, paní Vladislava Víznerová z Bechlína,
opatruje seniory v Diakonii Krabčice
Obětavá a náročná práce se seniory a lidmi s mentálním postižením
není vždy dostatečně oceněna. Přesto se občas i v tomto oboru
dostaví úspěch. Kromě dobrého pocitu z každodenní práce pro lidi,
kteří potřebují pomoc, získaly i letos nejlepší pečovatelky
v republice uznání druhých.
Nejlepší z nejlepších se nakonec stala Vladislava Víznerová
z Bechlína, pečovatelka z Domova se zvláštním režimem Diakonie
České církve evangelické v Krabčicích.
Titul udílela celostátní asociace
V rámci osmého ročníku předávání ocenění Pečovatelka roku, získala Vladislava Víznerová titul
Pečovatelka roku 2010 za mimořádně obětavou, kvalitní a zodpovědnou službu v oboru pečovatelství.
Titul, udílený Diakonií ČCE SKP v Praze a Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, převzala
v závěru roku 2010 z rukou ředitele Asociace, za přítomnosti první dámy ČR Livie Klausové.
Pečuje o klienty s Alzheimerovou chorobou
„Takový úspěch jsem nečekala a velmi mě to potěšilo. Když
něco děláte a vidíte, že to druzí ocení, udělá vám to radost,“
řekla Vladislava Víznerová. Jak prozradila, v Diakonii pečuje
o klienty na oddělení Vážka, kde jsou umístěni klienti
s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. Poskytuje
jim služby, na které sami nestačí, a to podle jejich přání.
„Na oddělení se zvláštním režimem je sedmičlenný tým
pracovníků, klientů je tady jedenáct.
„Máme čas na to, abychom se klientům plně věnovali. Je tam takové domácí prostředí,“ popsala
Vladislava Víznerová. Prostředí v domově oslovilo zpočátku i ji, když sem kdysi přišla se svou
zdravotně postiženou dcerou Olgou. „Do Krabčic jsem přišla před deseti lety se svou dcerou Olinkou,
když jí bylo 18 let. Když viděli, že tam trávím hodně času, nabídli mi, zda bych tam nechtěla pracovat,“
vzpomíná na svůj začátek v Diakonii oceněná pečovatelka.
Krabčice mají dvě ocenění
Zařízení Diakonie v Krabčicích letos v rámci celostátního oceňování nejlepších sociálních pracovníků
skutečně vynikalo. Jako jediné zařízení v ČR mělo dvě oceněné pracovnice. Kromě Vladislavy
Víznerové totiž získala také čestné uznání pečovatelka Jana Machová.
Text: Zdeňka Studená, foto: Karel Pech, Litoměřický Deník

………. Z KRONIKY FK BECHLÍN

Tanec v rytmu rock´n´rollu (1961-1969)
Šedesátá léta přinášejí do společenského klimatu naší země svěží vítr. Kamenní diktátoři jsou po smrti
a společnost má potřebu vyrovnat se s temným obdobím let padesátých. Přichází čas dospívání mladé,
poválečné generace, která vidí svět jako místo pro žití v míru, lásce a hudbě. Sport se začíná stávat
součástí kultury národů a také propagačním zbožím jednotlivých států. Pro československý fotbal
znamená začátek 60. let další z historických milníků. Důvěrou odborníků i fanoušků nepříliš
podporovaný národní tým odjíždí na závěrečný turnaj mistrovství světa v Chile. Již ve skupině se
střetne s mistry světa z Brazílie, aby po výborných výkonech a vyřazení několika protivníků v čele se
Španělskem opět proti brazilským fotbalistům stanul ve finále MS. V něm dokonce náš tým vedl po
Masopustově brance 1:0, avšak Brazilci byli nakonec šťastnějším týmem a titul obhájili vítězstvím 1:3.
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Z KRONIKY FK BECHLÍN……….
Předvedená hra a skromné vystupování našich fotbalistů však zanechaly v srdcích zejména chilských
fanoušků nezapomenutelný dojem. A Josef Masopust byl na konci roku 1962 vyhlášen nejlepším
fotbalistou Evropy. I na vesnicích však pokračovaly s neztenčenou intenzitou boje o čest a slávu
v mistrovských soutěžích nižších tříd.
Klub z Bechlína pokračuje v ročníku 1961/62 ve II. třídě, kterou končí na 8. místě, přičemž do I.A. třídy
postoupilo mužstvo Sepapu Štětí. Tým doplňují mladší hráči – J. Chvátal, Z. Janda, A. Hykl, J. Smola,
A. Valina a především brankář L. Zimák. U jména Ládi Zimáka je třeba se pár slovy zastavit. Nejen
svými skvělými výkony v bráně přes handicap menší postavy, ale především svou hráčskou
dlouhověkostí se stal legendou místního fotbalu. Odchytal za tým kolem dvaceti sezón a vždy ve velmi
dobré formě. Překonal četná zranění, která se dobrým brankářům nevyhnou a mnohdy i přes ně se
účastnil zápasů a tím mužstvo velmi podporoval.
V sezóně 1963/64 skončil tým na 6. místě za postupující Duklou Litoměřice. Zaznamenal však mnohem
výraznější úspěch. V pohárové soutěži mužstvo dokráčelo až do samotného finále, když cestou
vyřadilo mnohé soupeře, včetně několika týmů z vyšších tříd. Uveďme alespoň některé výsledky:
Bechlín – Brozany 2:1, Bechlín – Vodochody 6:0, Bechlín – Třebenice 4:3. Ve finále podlehl sice Bechlín
Lovosicím 3:2, ale oba soupeři postoupili do krajských kol soutěže. Bechlín hostil silný celek České Lípy
a dokázal s ní remizovat 4:4. Postup hostí zajistil až penaltový rozstřel, kdy byl hostující hráč úspěšnější
než náš exekutor Václav Kubík v poměru 4:2. Pro mladší generaci je třeba uvést, že v případě
nerozhodného výsledku kopal rozhodující penalty za každý tým pouze jeden hráč. Pro příští sezónu
posilují tým hráči S. Veltruský, P. Marek a Jaroslav Balšánek, který se v r. 1996 stane zakladatelem
fotbalového klubu v Předoníně. Ze II. třídy sestupují týmy Lukavce a Račiněvsi.
Následující dvě sezóny jako by byly předznamenány již tou uplynulou. Tým hraje soutěž uprostřed
tabulky a po bojích o čelo tabulky z počátku šedesátých let lze považovat výkony mužstva za mírně
zhoršené, ačkoliv jsme se utkávali se silnými soupeři z Křešic, Brozan, Terezína nebo Hrobců. Sezóny
jsme ukončili na 7. respektive 10. místě, a to byl přeci jen mírný ústup ze slávy. Nadějí však byly další
příchody nových hráčů, především J. Plzáka, Mirka Suchého, Pepíka Suchého ml. a Petra Černého.
Naděje je jedna věc, skutečnost druhá – pád ze druhé třídy se nedal zastavit, zejména když mužstvo
opouštějí její bývalé opory Kubík, Horáček, Kolman, Balšánek a Hlaváček. Hrozbu úplného rozkladu
mužstva však zažehnává dohoda s vojenskou posádkou dislokovanou na Benzině. Tým posilují vojáci
Tabáček, Tichý a Mistrík a vnesou do týmu správného slovenského bojového ducha. Mimochodem
spolupráce s vojáky již fungovala nějaký čas a tak připomeňme ještě několik dalších jmen fotbalistů –
vojáků, kteří za bechlínský klub fotbal hráli – Ignáci, Hrubý, Dudek, Liška, Birhanzl, Vojáček, Sedláček,
Bouček nebo Valtr.
Ročník 1967/68 začíná obrozené mužstvo. A na výsledcích je to hned znát. Bechlín poráží soupeře na
hlavu, sebevědomou Dobříň dokonce 8:0. Po výhře na hřišti Dukly Terezín se zdá, že návrat klubu do
II. třídy již týmu neunikne. Vše je potvrzeno v předposledním kole soutěže a postupujeme. Kromě
vojáků se navíc osvědčují nové mladé posily týmu – Láďa Macek, Standa Stanislav a Jirka Matouš,
stejně jako L. Zimák v budoucnu dlouhověká opora zadních řad. Mladý tým má navíc velké ambice
i do dalších let.
Následující sezóna potvrzuje předpoklady. Jako nováček soutěže sice tým nemohl pomýšlet na nejvyšší
příčky v okresním přeboru, ale 6. místo musí být považováno za úspěch. Zejména když je po konci
soutěže jasné, že kluby umístěné na 2. – 11. místě přeboru v r. 1968/69 postoupí do nově zřízené
I.B třídy. Objektivně vzato tedy tým neobsadil historicky nejlepší umístění v okresním přeboru,
ale vzhledem k faktu, že v následujících letech hrál třídu vyššího označení byť s prakticky stejnými
soupeři, lze tento úspěch týmu hodnotit jako jeden z největších. Výraznou osobností mužstva se stal
J. Novák zvaný Čert, který odehrál ve 39 letech životní sezónu. Vrátil se také V. Kubík a nastoupili
mladíci Karel Barcal a Petr Stanislav. Tým je odměněn zájezdem do Mikulášovic, kterého se s námi
zúčastní i bývalý skvělý československý reprezentant Láďa Přáda, dokonce nastoupí v našem dresu
v přátelském utkání (a pak i proti nám).
zdroj: www.fkbechlin.wz.cz
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Rok 1938
Kronikář Vít Jeník píše
Koncem roku 1937 onemocněl p. starosta , a zastupoval jej pan Honzajk až do jeho uzdravení. 4. února
zvolen nový hlídač p. V. Oplt, který kromě služného přiřknuto dostal i 10 % všech pokut z jeho udání.
7. dubna v úvozích a ostrovní cestou vysázeny ořechové stromy. Postavení obecní studny pro oba
hřbitovy zadáno p. Kotenovi z Martiněvse za 3 250 Kč. Koncem května objevila se v obci kulhavka
a slintavka, která v červnu byla již rozšířena po celé obci. Průběh jeji byl katastrofální. Uhynulo 22 kusů
dospělého dobytka 19 nuceně poraženo, 12 telat a 69 kusů prasat, koz nepočitaných utajených.
V červnu opravena též cesta k Předonínu. Za chycených 29 křečků a 193 syslů vyplaceno 185.50 Kč.
Revise okresním úřadem v obecních účtech konána 31. srpna. 27. září přišli do obce uprchlíci ze sudet
od Fridlandu pobyli v obci týden vařili si v hostinci p. Kolovského společně a pak opět po zabrání
odjeli domů.
Mnoho dalo by se psáti o roce pro náš národ tak neblahém, ale není možno psáti, aby jednotlivci
později nebyli stíhání, neb hrne se na nás neštěstí jedno za druhým jako lavina. Od května kdy
nastoupili první naši záložníci, až do září kdy provedena byla celková mobilisace byli příslušníci
českého národa stále jako ve varu. Mobilisace provedena hladce a rychle, nešlo se s křikem ale každý
vojin byl si vědom svoji povinnosti a byl odhodlán ji konati až do posledního okamžiku. Dík naším
spojencům Anglii i Francii zatahnuta naše zahraniční politika na sráznou cestu, a v rozhodné chvíli byli
jsme od nich opuštěni. Říše německá zabrala poněmčené části Čech - Moravy a Slezka. Polsko část
Těšínska a Slovenska Maďaři část Slovenska a Podkarpatskou Rus. Každý příslušník národa byl téměř
zoufalý, byli případy i smrti z lítosti však každý musel býti zticha, neb Anglie a Francie naši spojenci
podali ultimatum, kde se pravilo, nebudeli všecko to co bylo říši přiřknuto všemi prostředky
že budeme donuceni. A tak zřízena v říjnu 1938 druhá Republika československá. Není však věci
obecního kronikáře aby psal historii národa srdce však krvácí a oči bolí od koukání. Národ nás jíž
tolikráte v dějinách sám sebe pro klid obětující byl opuštěn od spojenců zaveden v klam a obětován
dokonale. Tak vstoupila druhá republika Československá do nového roku majíc slíbeno zaručení
a nedotknutelnost hranic od říše Francouzské - Italské - Anglické a Německé. Ke cti německé armády
dlužno připomenouti, že chovala se při zabírání Sudet slušně a dle úmluvy. Nelze to říci však o naších
bratřích Slovanech Polácích a o Maďařích na Slovensku. Druhá republika začala se zařizovat
rozpuštěny všecky politické spolky a utvořena strana národní jednoty, a strana národní práce. Nežli
však počali pracovati, přišel březen. Slováci zle útočili na jednotu Československou a upravovali svojí
autonomií. Všecko české muselo ven, až konečně utvořili samostatný stát pod ochranou Říše německé
a k příslušníkům Čechům se zachovali hůře, než vloni Poláci a Maďaři. Škoda, že vedoucí činitelé byli
všichni kněží! Ze 14. na 15. březen 1939 v noci opsazeno naše pohraničí sousedící s Říší a v 6 hodin ráno
počal postup německé armády do vnitrozemí, aby zabráněno bylo ubližování občanům německé
národnosti, aby udušena byla revoluce, a aby zde neumírali lidé hladem. Tak nám bylo přikázáno
od našich lidu vedoucích a poručen zachovati pořádek a klid, který byl skutečně všude udržen.
Ze druhé republiky učiněn Protektorát na přání celého národa. Tím byl konec druhé republiky i přes
slíbené záruky, a národ český očekává s rozechvěním zda jíž konec trpkosti, aneb ještě nějaká pohroma
na něj číhá. Obávané persekuce nepřišli a musí se přiznati všestranná kázeň německé armádě.
Není myslitelna však česká vesnička bez zábav. R. 1938 byl bohat na taneční zábavy, neb mládež volá –
„fodbal a tanec“. Z významných oslav nutno jmenovati slavnost, která byla konána na oslavu
pojmenování nové školy na jméno – „Škola Habrmanova“. Sám jsem nebyl přítomen proležel jsem
skoro celý rok v Praze v nemocnici ale byla to slavnost význačná. 12. června sjelo se mnoho význačných
osobností. Přijela i pí. Habrmanová s dcerou, spolky v krojích slavnostním řečníkem byl p. senátor
Soukup.
původní text z Obecní kroniky převzala Miluše Dvořáková
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NAŠE ŠKOLA……….

Pálení čarodějnic
V pátek 29. dubna jsme zahájili vyučování poněkud netradičně
– zazněl požární poplach a všichni jsme museli za pomoci
místních hasičů co nejrychleji opustit budovu školy. Naštěstí
se ukázalo, že se jednalo o řádný nácvik evakuace (jako každý
rok). Vše proběhlo bez problémů a dle slov velitele hasičů
v dobrém časovém limitu.
Odměnou za dobře zvládnutý úkol byla akce „Pálení
čarodějnic“, kterou pro nás opět připravili místní obětaví
hasiči. Vydali jsme se tedy průvodem masek obcí za zvuku
hudby. Průvod čarodějnic ukončil svou cestu v prostorách
hasičárny, kde jsme si prohlédli hasičskou výstroj a výzbroj, což bylo doprovázeno odborným
výkladem. Tuto poučnou část vystřídal zábavný program, čímž bylo opečení vuřtů a spálení
čarodějnic. Celé dopoledne bylo zakončeno soutěžemi.
Chceme tímto poděkovat všem dobrovolným hasičům, kteří pro nás připravili zábavné a poučné
dopoledne.
Milena Pordeová

VÝROČÍ A SVÁTKY MĚSÍCE……….

Květnové zastavení
Květen je nejen měsícem lásky, připomínáme si i velmi významné svátky a výročí.
Již více než sto let se 1. května slaví po celém světě svátek práce, u nás dnes opět bez trapných
povinných průvodů.
Nejvýznamnějším státním svátkem tohoto měsíce je 8. květen, kdy oslavíme 66. výročí ukončení
nejstrašnější a nejkrvavější války v dějinách lidstva. Měli bychom vzpomenout na miliony obětí a mezi
nimi na naše občany, kteří zahynuli během okupace. Miloslav Novotný, účastník aktivního odboje
hasičstva, byl umučen v dubnu 1945 v Terezíně, Josef Slavík a Václav Fidler byli posláni spolu s mnoha
mladými lidmi do Říše na práci a zahynuli při náletech na německá města.
Přejme si, aby se tyto hrůzy již nikdy neopakovaly a květen zůstal jen krásným jarním měsícem, který
je podle Karla Hynka Máchy časem lásky. Časem, kdy polibek pod rozkvetlou třešní zajistí políbené
ženě krásu na celý další rok. Časem, kdy bychom měli popřát maminkám k jejich „Svátku matek“.
Miluše Dvořáková
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……….KLUB SLUNEČNICE

Zdobení velikonočních perníčků
Krásné páteční pozdní odpoledne si užily ženy, dívky a předškolní
děti s paní Mackovou při zdobení perníčků s velikonoční tématikou.
Paní Macková pečlivě a s trpělivostí ukázala svoje osvědčené
techniky a každému se věnovala individuálně, i těm nejmenším.
Kdo měl čas, přinesl si svoje perníky včetně náplně. Kdo čas neměl,
měl možnost si vzít perníky a barevné náplně od paní Mackové.
Ta vše připravila. Ze začátku bylo zdobení kostrbaté, ale postupně
se kontury začaly správně rýsovat. Děti nejraději zdobily barevnými
náplněmi. Sešlo se nás poměrně dost, velká kuchyně byla zaplněná.
Domů jsme si odnášely krásně nazdobené velikonoční perníkové zajíčky, slepičky, kytičky a těšily se,
jak si vyzdobíme svůj domov. Touto malou, ale významnou akcí, nám byly předány další zkušenosti
do života. Děkujeme paní Mackové za její ochotu a práci.
Irena Škobisová

Určitě ani sama neví, kolik potěšila lidí s dárky, které vymodelovaly její ruce. Píši o paní Dadině
Mackové, jak jí všichni dříve narození říkáme. Ochotně přišla do Klubu na další schůzku „Slunečnice“,
která byla svolána v duchu blížících se Velikonoc. Přinesla tašku polotovarů – napečených
neozdobených beránků, ptáčků, zajíčků a jiných tvarů z perníkového těsta. A teď k tomu hlavnímu …
Paní Macková nám ukázala, jak pomalovat všechny perníčky cukrovou polevou. Pomalu přibývaly
velmi hezké symboly Velikonoc na pracovním podnosu. Kreslily ženy i děti a paní Macková radila
a pomáhala. Za to jí všichni děkujeme. Proběhlo další pěkné odpoledne, které mohlo mít ještě větší
účast. Kde byli všichni, kteří stále tvrdí, že v Bechlíně se nic neděje. Doufám, že na další akci přijdou a
sami navrhnou, co by je zajímalo. „Slunečnice“ je pro všechny a potřebuje podporu. Tou je i Vaše účast.
Jana Pixová

……….ZELENÁ LÉKÁRNA
Léčivé bylinky rostou ve volné přírodě již od starověku. Lidé je postupně začali poznávat a využívat
jejich léčivé schopnosti. Účinky jednotlivých bylinek na náš organismus přinášíme v našem seriálu.
Anýz vonný (Pimpinella anisum) – má výrazný protibakteriální účinek, zklidňuje křeče zažívacího
traktu, odstraňuje plynatost, povzbuzuje sekreci mléčných žláz. Silice příznivě ovlivňuje činnost
dýchacích cest, proto se užívá jako prostředek proti kašli při zánětech horních cest dýchacích, rozpouští
hleny, usnadňuje odkašlávání.
Barvínek menší (Vinca minor) – snižuje krevní tlak, užívá se při potlačení dráždivosti při kašli, působí
sedativně, bývá také užíván při cukrovce. Pomáhá při léčbě nejrůznějších krvácejících stavů jako je
například krvácení z nosu, z dásní nebo krvácení ženských orgánů.
Irena Škobisová
Pokračování příště…
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POVÍDKA ZE ŽIVOTA PRO ŽIVOT ……….

Dva vlci
Starý indián seděl se svým vnukem u táborového ohně. Byla už tma, oheň praskal a plameny šlehaly
k nebi. Po chvíli mlčení stařík promluvil: „Víš, jak se někdy cítím? Jakoby v mém srdci bojovali proti
sobě dva vlci. Jeden z nich lační po pomstě, je agresivní a hrůzostrašný. Ten druhý proti tomu
je láskyplný, jemný a soucitný.“ „A který z těch vlků vyhraje boj o tvé srdce?“ ptá se chlapec.
„Ten, kterého budu víc živit.“ odpověděl starý indián.

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….
Sbor dobrovolných hasičů Bechlín si Vás dovoluje pozvat v neděli 15. května 2011 v 9:00 hodin
na fotbalové hřiště v Bechlíně, kde pořádá
soutěž v požárním sportu „O pohár starosty obce“
a první kolo soutěže „Podřipské hasičské ligy“

Klub SLUNEČNICE je samozřejmě otevřen pro všechny věkové
kategorie. Těšíme se na Vaši návštěvu a uvítáme Vaše nápady,
podněty, zajímavosti…
Kontakty na Obecní úřad Bechlín
Úřední hodiny

Obecní úřad Bechlín
Bechlín 85
411 86 Bechlín
Tel: 416 844 000
Fax: 416 844 025
Id datové schránky: zwfatth
E-mail: ou.bechlin@tiscali.cz
Internetové stránky: www.bechlin.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8,00 – 17,00
8,00 – 15,00
8,00 – 17,00
8,00 – 15,00
8,00 – 12,00

Vaše podněty, náměty, příspěvky, inzeráty, nabídky a pozvánky zasílejte přímo na e-mail
ou.bechlin@tiscali.cz, případně je předejte v kanceláři obecního úřadu nebo zastupiteli obce panu
Hruškovi v Předoníně.
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