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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
probíhající pozemkové úpravy katastrálního území obce Bechlín řeší majetkové vztahy, upravují
přístupové komunikace, odstraňují mnohé nesrovnalosti a celkově řeší dané území. Pro část obce
Předonín byly pozemkové úpravy ukončeny před třemi roky a velmi zjednodušily celkový přehled
celého území.
V současné době je zpracován návrh společných zařízení v lokalitě Bechlín a postupuje se k řešení
jednotlivců a jejich nároků. Velkým problémem je množství neproděděných pozemků a dohledávání
jejich vlastníků. Ve spolupráci s pracovníky pozemkového úřadu se podařilo mnohé vyřešit a dohledat.
Bohužel stále zbývá dohledat dědice po zhruba 120 majitelích pozemků. I v případě jasných vlastníků
se setkáváme mnohdy s neochotou spolupráce, což neustále zdržuje postupné kroky. Smyslem
pozemkové úpravy je zjednodušení a kompletace vlastnictví, vyřešení přístupu na pozemky
a odstranění nesrovnalostí. Bohužel ne vždy každý pochopí záměr a smysl úprav a potom jsou jednání
velmi nepříjemná. Díky vstřícnosti pracovníků pozemkového úřadu a zpracovatele geodetické části
úprav se postupuje, sice pomalu, ale stále vpřed. Neopominutelnou součástí projednávání
pozemkových úprav je zvolený sbor zástupců vlastníků pozemků. Jejich mravenčí a velmi zodpovědná
práce hodně usnadňuje problematiku majetkových nároků hlavně v oblasti hranic katastrálních území.
V současné době přistupuje pozemkový úřad k etapovému projednávání s vlastníky pozemků. Každý
z majitelů pozemků vstupuje do pozemkové úpravy s jasným cílem zachování jak výměry, tak
i finančního ocenění vlastnictví. Obec Bechlín bezezbytku vítá pozemkovou úpravu jako celek.
Odstraněním závad a vyřešením všech potřebných náležitostí dojde jednou pro vždy k zjednodušení
a získání dokonalého přehledu o celém katastrálním území.
Úprava území je plně hrazena státem a představuje částky v řádech milionů korun. Každý z vlastníků
pozemků má po dokončení úprav nárok na bezplatné zaměření svého vlastnictví.
Je zcela jasné, že v případě pozemkové úpravy katastrálního území obce Bechlín se jedná o běh
na dlouhou trať. Velikost území a velké množství vlastníků přináší mnoho problémů a zádrhelů.
Nezbývá mi, než všechny vlastníky pozemků požádat o vstřícnost a hlavně trpělivost.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 29. dubna 2013 začal letní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1 x za 14 dní.
Svozový den – ČTVRTEK, sudý týden
První vývoz – 2. května 2013

Velkoobjemové kontejnery
budou přistaveny na obvyklých místech

v Bechlíně 1. – 2. června 2013
v Předoníně 8. – 9. června 2013

do kontejnerů neukládejte nebezpečný odpad (tj. pneumatiky, akumulátory, televizory, barvy, oleje léky ...)

Změna otevírací doby pošty Bechlín
Česká pošta, s.p. oznamuje, že s účinností od 1. června 2013 dochází ke změně hodin pro veřejnost.
Pošta Bechlín bude pro veřejnost otevřena v rozsahu:
pondělí – pátek
8:00 – 10:00 14:30 – 16:15

Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Bechlín pořádá humanitární sbírku
 letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
 domácích potřeb (nádobí bílé i černé – vše jen funkční)
 vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek
 nepoškozené obuvi
 nepoškozených kompletních hraček
Věci, které vzít nemůžeme: elektrospotřebiče, ledničky, televize, počítače, nábytek, matrace, koberce,
jízdní kola, lyže, dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční
od středy 19. června 2013 do úterý 25. června 2013
v přízemí budovy OÚ Bechlín
věci zabalené do pytlů či krabic nechte v uvedených dnech v přízemí Obecního úřadu Bechlín
od středy 19. června 2013 do úterý 25. června 2013
vždy od 15:00 do 18:00 hodin
v Klubu Předonín

MUDr. Tylová oznamuje
22. – 26. července 2013 a 12. – 23. srpna 2013 čerpá dovolenou.

Prázdninové rozloučení 2013
se bude konat v sobotu 24. srpna 2013 na fotbalovém hřišti v Bechlíně s podobným programem jako
v předešlých ročnících. Dovolujeme si tímto požádat naše příznivce a sponzory o zachování přízně.
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Výlet MŠ Bechlín

………. NAŠE ŠKOLKA

16. května 2013 v osm hodin ráno zastavil před Klubem Bechlín
autobus pana Volemana. Čekaly na něj děti z Mateřské školy
Bechlín v doprovodu učitelek a některých maminek. Cílem naší
cesty byl hrad a zámek ve Starých Hradech. Cestou tam nás
malinko zdržela kolona na dálnici, ale nakonec jsme dorazili
v předpokládaný čas.
Čekala nás prohlídka zámeckého pohádkového sklepení.
Provázela nás čarodějnice Leulína. Ukázala nám palác skřítků,
dobrých i zlých, lesní a ledové království, rodinku obrů,
čertovskou domácnost a školu, vodnické království a pohádkovou hladomornu. Velký úspěch u dětí
měla novinka na hradě – smaragdoví draci. Jeden z nich již své jméno dostal, ale ten druhý na něj
pořád čeká. Paní učitelky dostaly kartičky, na které mají děti bezejmenného dráčka nakreslit
a navrhnout mu jméno. Poté nás Leulína odvedla zpět na nádvoří, kde na nás čekal průvodce Dan,
oblečený v historickém kostýmu. Ten nás měl provést hradní pohádkovou půdou. Protože půdu
obývají především čarodějnice, předcházel prohlídce čarodějný kurz létání
na koštěti. Děti se jak se patří „vylétaly“ po nádvoří a nakonec uznaly,
že vyletět na půdu se jim nepodaří a bez řečí vyrazily po schodech. Přivítali
nás skřítkové, čarodějnice různých kategorií a starohradská strašidýlka.
Viděli jsme časostroj a navštívili strašidláckou kuchyni, čarodějnou
prádelnu a mydlírnu. Průvodce Dan rozdal dětem bonbony a záložky
do knížek a rozloučil se s námi.
Po prohlídce jsme se ještě nasvačili a s plnými bříšky vyrazili domů. Cesta byla rychlá a bez potíží.
V 15. hodin jsme byli v Bechlíně, kde na děti čekali rodiče. Výlet byl opravdu moc hezký a prohlídky
jsou přizpůsobeny dětem. Mimo sklepení a půdy můžete také navštívit hrad a zámek, kde uvidíte,
jak se žilo prostým lidem, měšťanům i šlechtě za dob císaře F. Josefa I. a čarodějnou bestyolu s živými
zvířátky a havětí hradních čarodějnic. Více informací najdete na www.starehrady.cz.
Michala Korpalová

Ocenili jsme nejlepší čtenáře

………. Z KNIHOVNY

V úterý 23. dubna proběhla v naší knihovně exkurze žáků
místní školy. Děti přicházely po třídách doprovázeny
učitelkami, prohlédly si knihovnu, vyslechly si výklad
knihovnice a odpovědi na své dotazy. Měly možnost přihlásit
se mezi naše čtenáře a hned si vypůjčit knihy. Nově se mezi nás
přihlásilo 27 dětí.
Při této příležitosti byl vyhlášen nejlepší čtenář roku 2012 z naší
základní školy. Stala se jím již potřetí Natálka Habartová
se čtrnácti vypůjčenými knihami. Letos to ale bylo o krůček,
protože Veronika Čermáková jí se třinácti knihami skoro dostihla.
O týden později byla vyhlášena nejlepší čtenářkou roku 2012 Lucka Tlustá, která pravidelně každý rok
přečte kolem stovky knih. Toto ocenění získala také potřetí. Obě výherkyně převzaly gratulaci a dárek
od starosty obce.
I my se připojujeme s gratulací a přejeme výherkyním i všem čtenářům, aby jim naše knihovna mohla
nabízet stále nové knihy a aby se k nám rádi vraceli.
Miluše Dvořáková
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ……….

Co se děje v hasičárně ...

Poslední měsíc byl pro náš sbor dost „našlapaný“.
30. dubna jsme jako každý rok připravili cvičnou
evakuaci základní školy. I když se jednalo pouze
o cvičení, jeden z prvňáčků se tak obával o svůj holý
život, že se evakuoval bez bačkůrek, pouze
v ponožkách. Po řádném spočítání šly děti průvod
obcí. V hasičárně na ně čekal táborák, ukázky
hasičské techniky a nové cisterny. Nakonec
se rozdělily na dvě družstva a soutěžily v různých
disciplínách. Jen co děti odešly domů a na oběd,
začali jsme připravovat večerní pálení čarodějnic
pro širokou veřejnost. Oheň jsme zažehli v 18:30 hod. Hudbu zajišťoval DJ Kawa. Bohužel počasí
nám moc nepřálo a začalo pršet. Stoly a lavice se tedy musely přestěhovat do garáže hasičské zbrojnice.
Tam pak někteří jedinci vydrželi až do ranních hodin.
Následující den, 1. května, jsme uspořádali prvomájový turnaj v nohejbale. V přátelském duchu
si přišlo zakopat několik nohejbalových nadšenců. Spolu si zahráli, popili, pojedli gulášek a klobásky...
Zkrátka se bavili, což je hlavním cílem všech našich akcí.
4. května se naši kluci, kteří utvořili družstvo společně s chlapci z SDH Předonín, zúčastnili okresního
kola soutěže v požárním sportu. Ukázalo se, že spojení sil se vyplatilo a kluci „vybrali“ co se dalo.
Získali první tři místa v disciplíně běh na 100 m. Štafeta 4 x 100 m a požární útok se jim také podařily
a získali tak celkové 1. místo a postup do krajského kola, které se bude konat 13. července ve Štětí.
5. května se konala soutěž o putovní pohár mládeže
SDH Předonín. Z našeho sboru se ho zúčastnili
plamínci, mladší a starší žáci. První disciplínou
pro mladší a starší žáky byl štafetový běh na 400 m
CTIF. Starší žáci „nasbírali“ trestné body za špatnou
předávku proudnice na posledním úseku. Mladším
žákům se dařilo lépe. Tuto disciplínu plnili úplně
poprvé a proto nám k radosti stačilo, že ji dokončili
úspěšně. Poté se pozornost diváků obrátila
k disciplíně plamínek, štafetě 4 x 60 m. I tuto
disciplínu zvládly děti bez potíží. Následoval
už pouze požární útok. Plamínkové byli tentokrát nejrychlejší, mladší i starší žáky provázely drobné
problémy, které se bohužel podepsaly i na výsledcích. Mladší žáci se po součtu bodů umístili
na 8. místě, starší žáci na 7. místě. Plamínkové si však z první letošní soutěže přivezli zlaté medaile
a putovní pohár.
Ten samý den se družstvo mužů zúčastnilo prvního ročníku soutěže „Tohatsu Fire Cup“ pro Ústecký
kraj. Tato soutěž je vícekolová, s vlastními pravidly. Vítěz všech kol ve svém kraji vyhraje nový požární
stroj Tohatsu. První kolo se konalo v Telcích u Loun. Chlapi vybojovali krásné 3. místo a nám tak přibyl
další, již šestý pohár za jediný víkend.
V neděli 12. května jsme pořádali naši domácí soutěž „O pohár starosty obce“ v rámci Podřipské
hasičské ligy. Soutěž probíhala rychle a bez potíží. Počasí jsme měli jako na objednávku, svítilo sluníčko
a konečně přestalo pršet. V kategorii TOP – MUŽI se na prvním místě umístil sbor z Nových Dvorů
časem 25,04 s, druzí skončili hasiči s Tom’s Gym Děčín časem 26,04 s a třetí obhájce celkového vítězství
z minulého ročníku muži z Hrobců časem 28,74 s. Naši muži se umístili na 5. místě. V kategorii
TOP-ŽENY vyhrály sousedky z Předonína časem 30,09 s, druhé skončilo mladé družstvo z Nových
Dvorů časem 33,34 s a třetí děvčata z Černoučka časem 38,72 s. Naše holky se umístily na 6. místě.
V další kategorii, kde se soutěží s jednotnou mašinou PPS 12-MUŽI se na prvním místě umístilo
družstvo PS Předonín, druhé místo získal sbor z Děčan a třetí místo patří mužům z SDH Černuc.
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.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE
Muži z Bechlína se umístili na 8. místě. V kategorii PPS 12-ŽENY zvítězilo družstvo z Nových Dvorů,
následovalo je družstvo z Kmetiněvse a ženám z Předonína stačil čas 36,73 s na 3. místo. Naše ženy
se opět umístily na 6. místě.
O víkendu 17. – 19. května jsme pobývali na hasičském cvičišti
v Terezíně, kde SDH Litoměřice pořádal dětskou soutěž „Memoriál
K. Grunta“. Do Terezína jsme odjeli již v pátek večer, postavili jsme
stany, zabydleli se a ohřáli k večeři párky. Večerku měly děti
ve 22 hod., ale i tak měli někteří jedinci tolik energie, že vstávali
v 5 hodin ráno. Udržet děti ve stanech do budíčku bylo takřka
nemožné, jenže kvůli rannímu dešti to bylo nutné. Naštěstí jsme
měli přístřešek, pod který se mohly děti schovat při snídani. Jelikož jsme měli v Terezíně být celý
víkend, domluvili jsme se společně s ostatními vedoucími, že není kam spěchat a soutěžit tedy začneme
až přestane pršet. Tak se také stalo do necelé hodiny, takže program pokračoval podle časového plánu.
První disciplínou byl požární útok CTIF. Pro mladší žáky to byla další premiéra, ostatně jako většina
disciplín. Bohužel doma nemáme potřebné překážky, takže tréninky jsou opravdu velmi
improvizované. Po ukončení disciplíny a přestávce na oběd pokračovala soutěž štafetou dvojic
a
zásahem se džberovou stříkačkou (tato disciplína se již léta nedělá, ale na této soutěži ji obnovili). Pak
už měly děti volno a v přípustných mezích řádily dle libosti. Vedoucí z Terezína dětem předešlý večer
slíbil, že jim přivede koně a slib také dodržel. Děti se povozily a před večeří pro ně ještě pořadatelé
připravili překvapení. Přijel za nimi policejní vyjednavač a za asistence dobrovolníka jim ukázal, jak
policie vyjednává s někým, kdo drží rukojmí. Poté odpálili několik barevných dýmovnic, což se dětem
také moc líbilo. Po večeři se cvičištěm rozezněla hudba a děti společně s vedoucími
se jak se patří
vyřádily. Po večerce lezly do stanů zcela bez odmlouvání a spaly snad dřív než ulehly do spacáků.
V noci se dost ochladilo, ale vstávali jsme do prosluněného rána. Hned po snídani začala poslední
disciplína – klasický požární útok. Jelikož se stříkalo na plechovky a ne do terčů, soutěž probíhala
rychle. Starším žákům se až na počáteční chaos na platě pokus povedl. Mladší žáci ten svůj zvládli na
jedničku, ale bohužel ho rozhodčí museli prohlásit za neplatný kvůli překročení čáry nástřiku. Ale jak
se říká, chybami se člověk učí a jsem si jistá, že příště si dají proudaři pozor. Celkově se starší žáci
umístili na předposledním 7. místě a mladší žáci na posledním 6. místě. Přesto jsme rádi, že i když
jejich časy nestačí na lepší umístění, dělají vše jak mají a doufáme, že až trošku povyrostou, získají i
nějaké to medailové místečko. Celkový vítěz obou kategorií byl sbor z Brozan. Hned
po
závěrečném nástupu jsme sbalili věci, stany a odjeli domů.
V neděli 19. května se také konalo další kolo soutěže „Tohatsu Fire Cup“. Naši muži se tentokrát
umístili na 4. místě a v průběžném pořadí jsou zatím na místě třetím.
Michala Korpalová, SDH Bechlín

Střídavě oblačno

………. ZE SPORTU

Další měsíc uběhl. Mistrovské soutěže fotbalu jsou v plném proudu a našim družstvům se daří
dle nadpisu zápasového přehledu.
„A“ družstvo
Sobota 27. dubna 2013
Předonín – Libochovice
3 : 3 (1 : 1)
- po počáteční převaze hostů a postupném vyrovnání hry mohutný tlak v závěru, v němž libochovičtí
horko těžko uhájili tradiční remizu ve vzájemných utkáních.
Středa 1. května 2013
Liběšice – Předonín
2 : 1 (2 : 0)
- stálé problémy se sestavou nám i v tomto utkání nedávaly mnoho nadějí. Nakonec byli ale domácí
rádi za tříbodový zisk, když po prvním poločase, kdy mohli zápas rozhodnout, nám přenechali
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ZE SPORTU ..........
iniciativu (překvapivé vzhledem k zimní přípravě a pravidelným tréninkům Liběšic) a díky našemu
tradičnímu zakončování a s pomocí rozhodčího se překvapení nekonalo.
Sobota 4. května 2013
Dobříň – Předonín
1 : 1 (1 : 0)
- derby zápas, kterému by spíše slušelo naše vítězství. A opět nás zradila koncovka, po kolikáté.
Po obdržené brance z trestného kopu jsme bušili do domácích, ale přineslo to pouze vyrovnání.
Sobota 11. května 2013
Libochovany – Předonín
1 : 2 (1 : 0)
- trvalo nám déle, než jsme setřásli únavu u některých hráčů z utkání za „B“ celek odehraném
v Dušníkách před tímto utkáním. Mezitím jsme obdrželi gól (gól pro Libochovany druhý vstřelený
na jaře a první na vlastním hřišti). Postupem doby náš tlak narůstal a změnil se v očekávané,
předpokládané vítězství.
Sobota 18. května 2013
Předonín – Terezín
12 : 1 (7 : 0)
- dle našeho ukazatele 12 : 1, dle internetu 11 : 1. Utkání s jistým sestupujícím bylo pouze otázkou
skóre. Šlo o procházku „růžovým sadem“ po krásné upravené hrací ploše. Vítězství mohlo být ještě
vyšší při využití všech příležitostí.
„B“ družstvo
Neděle 28. dubna 2013
Předonín „B“ – Vrbice
3 : 4 (1 : 1)
- nesoustředěný výkon znamenal zbytečnou ztrátu. Z 3 : 1 na 3 : 4 velmi rychle a komplikace pro další
průběh soutěže.
Středa 1. května 2013
Libkovice – Předonín „B“
1 : 5 (0 : 3)
- povinné vítězství v kombinované sestavě. Některé hráče čekal ještě zápas v Liběšicích.
Neděle 5. května 2013
Straškov „B“ – Předonín „B“
1 : 1 (0 : 1)
- tvrdý, vyrovnaný zápas s několika hráči „A“ u obou kolektivů. Podobně jako v zápase s Vrbicí jsme
dohrávali o 10 hráčích z důvodu zranění a vybraného střídání.
Sobota 11. května 2013
Dušníky „B“ – Předonín „B“
0 : 3 (0 : 1)
- v pohodě zvládnuté utkání, ve kterém šlo o to, ušetřit síly u členů „A“ na následný zápas
v Libochovanech.
Neděle 19. května 2013
Předonín „B“ – Ctiněves
7 : 1 (2 : 0)
- jasné vítězství nad soupeřem, který před týdnem zaskočil Vrbici vítězstvím 4 : 0.
Přípravka
Neděle 5. května 2013
ve Štětí

Předonín – Štětí
Předonín – Roudnice n.L.

1:7
0 : 10

Předonín – Brozany „B“
Předonín – Libochovice „B“

4:8
4:5

Neděle 12. května 2013
v Roudnici n.L.

Předonín – Roudnice n.L.
Předonín – Štětí

0:8
0:8

Předonín – Brozany „B“
Předonín – Libochovice „B“

3:7
4:5

Sobota 18. května 2013
Předonín – Štětí
3:6
Předonín – Brozany „B“
v Libochovicích
Předonín – Roudnice n.L.
1:6
Předonín – Libochovice „B“
Přípravka dosáhla prvního vítězství v soutěži v Libochovicích nad místním „B“ celkem.

1:3
4:3

Nejen fotbal je náplní činnosti SK. Požární sport je již také v plném zapojení. Po přípravách a trénincích
se již zúčastnil soutěží.
Podřipská liga
Neděle 12. května 2013 Bechlín
kategorie PS 12
1. místo
Sobota 18. května 2013 Štětí
kategorie vlastní stroj
2. místo
Krušnohorská liga
Sobota 18. května 2013 Štrbice
4. místo – čas 18,74 (čas vítěze 18,29)
Dne 30. dubna 2013 pořádal SK Předonín pálení čarodějnic, které bylo pro děti doplněné soutěží
ve sportovním slalomu a spolu se staršími si mohly vyzkoušet přesnost kopů míčem na zavěšenou
láhev. Účast byla vlivem počasí nižší, přesto vládla spokojenost.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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Dělnický dům

………. VÝZNAMNÉ BUDOVY

Dělnický dům v Bechlíně byl vybudován z vlastních
prostředků a vlastními silami členů velmi silné místní
organizace ČSSD a její tělovýchovné složky Dělnické
tělocvičné jednoty Bechlín. Po vybudování byl veden jako
majetek DTJ Bechlín.
Se stavbou bylo započato v roce 1924. V prosinci 1926 byla
slavnostně otevřena tělocvična, v roce 1927 byl pronajat
za 300,- Kč ročně pozemek za budovou a vybudováno
na něm venkovní cvičiště a v roce 1929 byly dokončeny
všechny ostatní části. V roce 1947 byla dokončena stavba domku v zahradě, který sloužil jako klubovna
a byt domovníka.
Dělnický dům měl jeviště, přísálí s posezením, plně vybavenou tělocvičnu, šatny, sociální zařízení,
výčep a balkón. V roce 1930 v něm bylo zřízeno „bio-lido“, které členové provozovali bez nároku
na mzdu, pro snadnější splácení dluhu 9 606,- Kč za stavbu. Byl využíván jako víceúčelová budova
ke cvičení a sportování členů DTJ, ke stranickým schůzím, k různým srazům, ke kulturním a zábavným
akcím a byl za úplatu pronajímán i jiným organizacím. Na venkovním cvičišti probíhala různá
tělovýchovná vystoupení místních cvičenců i velké
tělovýchovné slavnosti s posezením pro veřejnost
za účasti sportovců ze širokého okolí. Součástí
objektu bylo i vybavení pro ochotnický divadelní
soubor, který při DTJ Bechlín existoval.
Nastudovaná představení byla hrána nejen
v Bechlíně, ale i v okolí. Členové souboru
se soustavně věnovali dětem a nastudovali s nimi
několik dětských představení. Pořádali také dětské
maškarní karnevaly a besídky pro rodiče
s ukázkami představení i sportovních vystoupení
a plesy i letní posezení v zahradě s hudbou
a občerstvením.
Divadelní spolek DTJ – jeviště Dělnického domu – r. 1928
Po sloučení tělovýchovy v roce 1948 byl Dělnický dům převeden do majetku státního filmu a v roce
1957 do majetku Místního národního výboru Bechlín – později Obce Bechlín. V roce 1964 bylo kino
přestěhováno do nově postavené budovy širokoúhlého kina a pomalu chátrající Dělnický dům byl
využíván jen k příležitostným tanečním zábavám a jako herna stolního tenisu.
V červnu 1991 byla ministerstvem vnitra zaregistrována obnovená organizace DTJ Bechlín, která ihned
začala podnikat kroky k navrácení a opravě Dělnického domu. Na základě složitých jednání mezi
představiteli DTJ Bechlín, Obce Bechlín a okresního výboru ČSSD bylo rozhodnuto, že objekt bude
prodán za symbolickou cenu Spolku sociálnědemokratických družstev, který provede jeho
rekonstrukci a úpravy okolí. V září 1992 obecní zastupitelstvo tento prodej jednohlasně schválilo
a v červenci 1993 obdržel starosta obce vyhotovený návrh studie areálu DTJ v Bechlíně včetně
předběžného rozpočtu a podmínek realizace stavby. Rozpočet činil 1 044 451,- Kč a stavba měla být
financována Spolkem sociálnědemokratických družstev Hradec Králové. V této době ale podalo
ministerstvo financí vlády Václava Klause vedené Ivanem Kočárníkem žalobu na navrácení Lidového
domu a pozemků k němu patřících státu, i když bylo jasné, že je tento návrh neoprávněný. Po dobu
soudních jednání, která trvala skoro deset let, byly zmrazeny všechny účty sociální demokracie
i Spolku sociálnědemokratických družstev, stavba proto nemohla být započata a k prodeji Dělnického
domu nedošlo. Budova stále více chátrala a její rekonstrukce byla pro obec finančně neúnosná.
V prosinci 2003 byl areál prodán jako stavební parcela k demolici. Tak přišel Bechlín díky špíně
a podrazům ve vysoké politice o budovu, která mohla sloužit nám všem.
Miluše Dvořáková
7

VAŠE PŘÍSPĚVKY ……….

Snad považován nebudu
za přílišného smělce –
když formu dopisu K. H. M. užívám.
Mám však v svém znamení Střelce,
tak zamířím a –
ať posoudí to jiní,
když nemůže již
On sám....

K. H. Máchovi
Jak asi bylo by Vám Karle Hynku,
kdyby s námi jste dnešní dobu žil?
Asi měl by jste z toho tak trochu psinku,
když by Vás – či Vaši milou Lorinku
vole, vole – někdo oslovil...
Až tam, žel, dochází ta naše mluva
a člověku z toho až smutno je –
pročítajíc verše Vaše zas a znova.
Vím – vím, je to řeč básníkova,
ale i ta naše!
- A nemusí znít, jak ze stáje...!
Měli bychom si asi všichni přát –
aby byla opět řečí hrdou!
Aby jen básníci nemuseli se slovy si hrát,
nechávat je radovat se – či lkát
a aby zde zněla
i když z nás již jen
prach a popel zbudou...!
Aby i kraj o němž jste s láskou pěl,
byl tím krajem romantickým a kvetoucím.
Aby zde si každý svou lásku najít
mohl a směl –
aby nebylo vše jen a jen – „na příděl“.
To přejeme si my
a přejeme to i těm
budoucím......

Jaroslav Kolář, Bechlín
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.......... SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM

Hospoda U Petráčků v Libkovicích Vás zve na

PYŽAMOVOU OLDIES PARTY
v sobotu 8. června 2013 od 20:00 hodin
Pro příchozí v pyžamu drink zdarma!

Sbor dobrovolných hasičů Předonín Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ DEN

v sobotu 22. června 2013 od 15:00 hodin na místním hřišti
Pro děti je připravena spousta soutěží, vystoupení mažoretek a na závěr koupel v pěně,
pro dospělé večerní diskotéka.

Roudnický zámek nabízí možnost konání svatebních obřadů v zámecké kapli či zahradě.
Svatba je možná v interiéru – zámecká kaple – platba za pronájem 4 000,- Kč nebo na zámecké zahradě
za 2 000,- Kč. V kapli bude základní květinová výzdoba, případně umožnění vlastní výzdoby. V ceně
je samozřejmě vjezd vozidel na nádvoří s možností parkování a focení v okolí zámku.
Kontakty: Jiří Zirnzák, zirnzak@lobkowicz.cz, tel. 602 238 152
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….
FK Bechlín Vás srdečně zve

1. června na SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI
10:00 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:15
12:15 – 12:45
12:45 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 14:00

registrace
soutěže
občerstvení pro děti
hasiči Plamínek
hromadné soutěže
vyhlášení nejlepších
mažoretky
losování vstupenek

malování na polštářky a kamínky, jízda kamionem
hudba DJ KAWA
cukrová vata a popcorn
vstupné dobrovolné

22. června na OSLAVY 80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLUBU
Program:

10:00
12:00
15:00
17:00

zápas přípravky (vs. Sparta Praha dívky)
zápas starších žáků (vs. Horní Beřkovice)
zápas staré gardy (vs. stará garda Dobříň)
zápas A týmu (vs. Atl. Teplice)

soutěže o ceny, slosování vstupenek, výstava „Historie FK Bechlín“,
prodej suvenýrů a almanachu FK Bechlín, mažoretky
občerstvení zajištěno
hudbou a slovem provází DJ Kawa, večer zábava s živou hudbou „Šarm“
vstupné: celodenní 50,- Kč / snížené od 16:00 hod. 30,- Kč / děti zdarma

INZERCE ……….
Prodám elektrický kuchyňský sporák zn. BEKO, energetická třída A (model CSS 56000 GX).
Sporák je v záruční lhůtě – byl zakoupen v březnu 2013.
Cena sporáku 3 000,- Kč, další informace na tel. 602 351 998

Kontakty na Obecní úřad Bechlín

Úřední hodiny

Obecní úřad Bechlín, 411 86 Bechlín čp. 85
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 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

12:30 - 17:00
12:30 – 15:00
12:30 – 17:00
12:30 – 15:00

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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