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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
podzimní volby do krajského zastupitelstva a jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky jsou
minulostí. Samotnému volebnímu aktu předcházelo mnoho drobné, ale nezbytné práce při přípravě
všeho potřebného pro zdárný průběh voleb.
Naše obec má ustanoveny dva volební okrsky. Okrsek č. 1 je určen pro místní část Bechlín, volby
se uskutečnily v Klubu Bechlín čp. 162. Druhý volební okrsek je určen voličům místní části Předonín
a osady Benzinov, volby proběhly v Klubu Předonín čp. 39.
Z celkového počtu 976 oprávněných voličů se voleb do zastupitelstev krajů zúčastnilo 337 voličů,
což je 34,5 % a prvního kola voleb do Senátu Parlamentu ČR 322 voličů, což je 33%. Druhého kola
voleb do Senátu Parlamentu ČR se z celkového počtu 977 oprávněných voličů zúčastnilo pouze
133 voličů, což je 13,6 %. Celková účast v letošních volbách v naší obci nevybočila z průměru celé
republiky. Neochota účastnit se volebních aktů všeobecně je obrazem nálady ve společnosti.
V roce příštím, ve dnech 11. – 12. ledna 2013, půjdeme do volebních místností znovu, odevzdat svůj
hlas v prvním kole prezidentských voleb. Druhé kolo bude za další dva týdny. Přípravy na první
přímou volbu hlavy státu, událost významnou pro dějiny České republiky, probíhají již v současné
době. Harmonogram průběhu prezidentských voleb vychází ze zákona č. 275/2012 Sb. a vyhlášky
č. 294/2012 Sb. Před sebou máme první možnost zvolit čelního představitele naší republiky v přímé
volbě. Množství kandidátů na tuto významnou pozici jistě všichni sledujeme v tisku nebo televizi
a určitě máme každý z nás svého favorita. Na obecním úřadu leží znovu povinnost zabezpečit řádně
a podle zákona vše potřebné pro zdárný průběh voleb.
Otevírá se před námi i teoretická možnost předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Pokud k nim dojde, lze předpokládat spojení těchto voleb s volbou prezidenta. Pouze
čas ukáže, jakým způsobem se nynější, již několikátá, vládní krize vyřeší.
Volební právo je základním kamenem demokracie, plně ho prosím všichni využijme a pojďme
odevzdat svůj hlas. Každý odevzdaný hlas má svou váhu, každý odevzdaný hlas může rozhodnout.
Nezbavujme se této možnosti a volme.
Alexander Suchý, starosta obce

Volební účast v obci Bechlín dle typu voleb a volebních okrsků
volby

volební okrsek

Zastupitelstva krajů

Bechlín
Předonín
Bechlín
Předonín
Bechlín
Předonín

Senát I. kolo
Senát II. kolo

počet
oprávněných voličů
602
374
602
374
603
374

odevzdaných
hlasů platných
177
132
157
127
72
57

odevzdaných
hlasů neplatných
21
7
31
7
1
3

účast
v%
32,9 %
37,2 %
31,2 %
35,8 %
12,1 %
16 %

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Zpráva o hospodaření obce
za období 1. 1. 2012 - 30. 9. 2012

Vážení čtenáři,
máme za sebou devět měsíců společné práce a opět bilancujeme. Pro Váš přehled o hospodaření naší
obce si dovoluji předložit několik údajů.
Z výsledků letošního roku, které jsou součástí účetní závěrky k 30. 9. 2012 je zřejmé, že plnění příjmové
části hospodaření obce je mírně zvýšené oproti plnění části výdajové a to o 6,33 %. Plnění příjmové části
je 80,40 %, plnění výdajové části je 74,07 %. Převaha příjmů nad výdaji byla způsobena zvýšeným
odvodem úhrady Báňského úřadu v Mostě z vydobytých prostorů v lokalitě pískovny Dobříň
a mírným nárůstem odvodů daní od finančního úřadu. Hospodaření obce probíhá plynule, v souladu
se schváleným rozpočtem.
Investiční činnost ve třetím čtvrtletí roku 2012 byla pozastavena. Hlavním důvodem bylo čekání
na informaci z Krajského úřadu Ústeckého kraje o výši dotace na přestavbu kina, která by obci
umožnila tuto investici dokončit. Vzhledem k volbám do krajských zastupitelstev k nám do konce
měsíce září tato informace nedorazila. Teprve po jejím získání obec rozhodne, jaká část finančních
prostředků bude do konce roku uvolněna na splnění harmonogramu investice přestavby kina.
Kontrolní tabulky k plnění rozpočtu obce

Přehled celkových příjmů a výdajů k 30.09.2012 ve vztahu k bankovním účtům obce
PŘÍJMY
k 30. 09. 2012
DAŇOVÉ
NEDAŇOVÉ
KAPITÁLOVÉ
DOTACE
CELKEM

ROZPOČET
schválený
9 386 797,00
653 003,00
99 000,00
548 200,00
10 687 000,00

ROZPOČET
po změnách
9 702 797,00
1 084 161,00
99 000,00
742 042,00
11 628 000,00

VÝSLEDEK
od počátku roku
7 896 093,08
710 746,82
24 000,00
718 042,00
9 348 881,90

ROZPOČET
schválený %
84,12
108,84
24,24
130,98
87,48

ROZPOČET
upravený %
81,38
65,56
24,24
96,77
80,40

VÝDAJE
k 30. 09. 2012
BĚŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
CELKEM

ROZPOČET
schválený
10 523 000,00
760 000,00
11 183 000,00

ROZPOČET
po změnách
10 860 000,00
1 264 000,00
12 124 000,00

VÝSLEDEK
od počátku roku
7 954 085,51
1 029 553,00
8 980 638,51

ROZPOČET
schválený %
76,28
135,47
80,31

ROZPOČET
upravený %
73,21
81,45
74,07

KONTROLA účetnictví na finanční prostředky obce:

Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce od 01.01.2012 a konečným stavem do 30.09.2012
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

368 243,39

Kontrolní tabulka správnosti účtování k 30.09.2012
PŘÍJEM OBCE

9 348 881,90

VYDÁNÍ OBCE

8 980 638,51

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 01.01 2012
ÚČTECH k 30.09 2012
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
377 293,90 Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
818 709,69
Stav účtu ČSOB
118 211,42 Stav účtu ČSOB
45 039,02
CELKEM
Příjem kontrolní číslo

495 505,32 CELKEM
9 844 387,22 Vydání kontrolní číslo

863 748,71
9 844 387,22

Rozdíl finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátečním stavem k 01.01.2012 a konečným
stavem k 30.09.2012
ZMĚNA STAVU BANKOVNÍCH ÚČTŮ

368 243,39

Milena Koťová, účetní obce
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Veřejné zasedání zastupitelstva obce
se koná v pondělí 12. listopadu 2012 od 17:00 hodin v Klubu Bechlín s tímto programem:
1/ Zpráva o hospodaření obce za III. čtvrtletí 2012
2/ Rozpočtové opatření č. 4/2012 a č. 5/2012
3/ Inventarizace 2012
4/ Směrnice k rozpočtovému hospodaření
5/ Pověření k provedení kontroly v ZŠ a MŠ Bechlín
6/ Prodej pozemku v k.ú.Předonín
7/ Smlouva o zřízení věc. břemene – RWE Gasnet

8/ Smlouva o zřízení věc. břemene – ČEZ Distribuce
9/ Koupě nemovitosti čp. 58 v k.ú.Bechlín
10/ Koupě vodní plochy v k.ú.Předonín
11/ Ceník nájmu z hrobových míst pro rok 2013
12/ Žádost ZŠ a MŠ Bechlín o souhlas s přijetím daru
13/ Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
14/ Diskuse

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 pondělí 10. prosince 2012 do středy 12. prosince 2012
v přízemí budovy OÚ Bechlín
věci zabalené do pytlů či krabic nechte v uvedených dnech v chodbě v přízemí Obecního úřadu Bechlín

od pondělí 10. prosince 2012 do středy 12. prosince 2012
vždy od 15:00 do 18:00 hodin
v Klubu Předonín

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 1. října 2012 začal zimní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x týdně.
Svozový den – STŘEDA

Velkoobjemové kontejnery
budou přistaveny na obvyklých místech

v Bechlíně 10. - 11. listopadu 2012
v Předoníně 17. - 18. listopadu 2012

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

MUDr. Tylová oznamuje
ve dnech 8. – 9. listopadu 2012 čerpá dovolenou, v pátek 21. prosince 2012 neordinuje v Bechlíně
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NAŠE ŠKOLA ……….

Úspěchy našich žáků
ŠKOLA – co se každému vybaví při vyslovení či zaslechnutí tohoto slova?
Ponecháme na každém čtenáři, aby své představy či vzpomínky sám v sobě prozkoumal a zaměříme
se na to, čeho chceme dosáhnout my, ve škole v Bechlíně.
Chceme, aby ta skutečnost představ a vzpomínek byla co nejlepší, to znamená v překladu, aby se děti
cítily ve škole dobře při současném pobytu v ní, a aby těch pět let strávených ve zdech naší školy v nich
zanechaly co nejhezčí vzpomínky pro léta příští. Tolik tedy asi na úvod.
A jak toho všeho dosáhnout? Nebo můžeme říci: dosahujeme? Jednoduše řečeno: s láskou. S láskou
ke svému povolání, s láskou k dětem. Bez toho by naše práce byla pouhým zaměstnáním, pouhým
plněním osnov. Ale je samozřejmé, že tak úplně jednoduché to není. Je třeba, abychom se i my,
pracovníci, ve škole cítili dobře a totéž mohli přenášet i na děti. A už konkrétně.
Myslím si, že pěkné prostředí nám moc v naší práci pomáhá, což je hlavní zásluhou obecního úřadu.
Jedná se o vybavení školy moderním nábytkem, moderní technikou a dalšími pomůckami. A na nás je
pak tohle všechno uvést do souvislostí s naší prací. Snažíme se tedy vnést do vyučovacího procesu
co nejvíce radosti, pohody a dobrého pocitu.
Samozřejmostí se tak už staly různé mimovyučovací akce, jako je například vítání prvňáčků,
Halloween, různé besídky, vystoupení pro veřejnost, karneval atd., což vede k vytváření pocitu
sounáležitosti ke kolektivu.
Vyučovací proces zpestřujeme také účastí v různých soutěžích, kde žáci mohou předvést svůj um,
využít znalostí a dovedností ve škole získaných. A jednou z těchto soutěží byla i výtvarná soutěž
„Voda pro potraviny“, kterou u příležitosti Světového dne vody 2012 vyhlásilo Ministerstvo
zemědělství. Nejzdařilejší výtvory malých umělců jsou prezentovány v kalendáři na rok 2013,
kde v 50. týdnu je i práce naší žákyně Annemarie Jonákové. Velice nás to potěšilo a utvrdilo v tom,
že naše práce není marná a máme co dětem nabídnout, že na základech, které u nás získávají, mohou
stavět i v budoucnu.
Děkujeme i rodičům, že s důvěrou do naší školy posílají své děti.
A my se budeme snažit ve své práci pokračovat aspoň tak dobře jako dosud.
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Milena Pordeová, ZŠ Bechlín

.......... ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Doma huj a venku fuj aneb co není moje, mě nezajímá

Podzim s nádechem politických změn, které jsme si přáli, letos podzim voleb, ve kterých jsme údajně
vystavili účet vládě, se chýlí ke konci. Lidé se v úvahách o bídnosti současné situace zaobírají stále
častěji otázkou: Jak bylo, je a bude? Tato otázka, v níž se všechno a všichni skrývají za „kolektivní
odpovědnost“, na nás však vyvstává i při věcech nejobyčejnějších, při věcech dosud samozřejmých
a bez povšimnutí opomíjených. Ve věcech malých.
Na mě padají vzpomínky smísené se vztekem a bezmocí, když se procházím centrem naší obce.
Pokaždé, když jedu s kočárkem kolem parku v Předoníně, říkám si „co tě, synku, tady jednou čeká?“
Kdysi pěkný park s upraveným živým plotem, veřejná zeleň, jíž každý procházel samozřejmě
a bez povšimnutí, se stala zarostlou škaredostí, zpola obehnanou plotem a zpola vágusáckým
doupětem. Na jedné polovině je černá stavba, na druhé černá skládka.
Co je horší? Zabednit se, jako mnozí z nás, před zbytkem
světa a hýčkat si svůj kousek soukromí za pokud možno
vysokou zdí – nebo sdílet společný prostor s lidmi, kteří
si ho neváží?
Sleduji tváře lidí, kteří si chodí s flaškou posedět
do „asijského zátiší“: Některé cizí, některé, bohužel,
důvěrně známé. Všechny ty, kdo tuto skládku vytvářejí
nebo se neštítí v ní trávit volný čas. Známe i ty, kdo jsou
za tuto situaci jakkoliv odpovědní. Díky! Díky vám všem
za to, že se bojíme své děti pouštět ven!
Na závěr toho všeho mám jeden, zřejmě nesplnitelný, sen: Chci vidět své děti šťastné, žít s klidným
vědomím, že na ně ve veřejném prostoru hned za domem nečíhá násilí, vandalismus a drogy.
Chci se ještě jednou projít tím starým parkem, vdechovat vůni čerstvě posekané trávy. Vidět své děti
houpat se na prutech vrby, skákat ze schodů za hasičárnou a cachtat se v brouzdališti plném čisté vody.
Naivní, že?
Zdeňka Studená

Další vyhazování peněz

Občan pilný – jak výstižné pojmenování člověka,
který úspěšně pomohl sám sobě a vlastně i ostatním.
Znenadání se v lokalitě části obce Předonín objevil krásný,
bagrem upravený prostor pro odkládání všeho, co člověk
nepotřebuje. Občanu pilnému budiž přičteno k dobru,
že doma má určitě uklizeno, vytříděno a je naprosto
spokojený s tím, že také ostatním umožnil uklidit
si a vytřídit věci nepotřebné. Co takovému jednání řeknou
ti, kteří se chovají slušně a vstřícně, ho určitě nezajímá.
Plocha upravená technikou, poničený kousek lesa a zničení příjemné procházkové cesty je krásným
příkladem lidské tvořivosti. Je smutné, že někdo musí znovu upravit kousek přírody a pomoci
k obnovení lesního porostu. Ten někdo je znovu a znovu naše obec. Všichni naříkáme na nedostatek
peněz a díky některým jedincům je doslova vyhazujeme z okna. Stojí za zamyšlení, kdo a proč činí
takové věci. Kdo a proč se cítí jako hrdina, který může vše a ničí naše společné.
Staré moudro říká, že košile je bližší než kabát a podle toho se občan pilný také chová.
Nechci a také nebudu pátrat, kdo ze sorty občan pilný toto zvěrstvo spáchal, nechám plně na občanech
Předonína učinit si vlastní názor na to, kdo a proč udělal něco, co se prostě nedělá!
Alexander Suchý, starosta obce
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE..........

Lampiónový průvod k výročí republiky – 27. 10. 2012
Mezi občany se jistě najdou tací, kteří se radují z prvního sněhu. Většinou jsou to děti, které se těší
na stavění sněhuláků a sáňkování. Pro SDH Bechlín byl však letošní první sníh kalamitou. Zastihl nás
stejně jako nepřipravené řidiče, kteří jezdí na letních pneumatikách.
Lampiónový průvod je již tradiční podzimní akcí v naší obci. Letos jsme ho chtěli oživit strašidelnou
stezkou kolem hasičárny a Švagrovského vily. Počítali jsme s prudkým ochlazením, ale ne se sněhovou
nadílkou. Přesto jsme se rozhodli bojovat s živly a program upravit podle našich možností.
V 15:30 hod. se v hasičárně začali scházet rodiče a děti v maskách.
V garáži hasičské zbrojnice pro ně bylo připraveno posezení
a diskotéka. Karkulka rozdávala domácí sušenky, loupežník
se podělil o svůj sladký poklad. V klubovně se vyřezávaly dýně,
vyráběly magnetky s motivem ducha, dýně nebo sovy a kdo měl
zájem, mohl si nechat namalovat obličej.
Někteří občané přišli až těsně před průvodem, ale i tak nás jejich
účast potěšila. Po 18 hodině vyšel průvod z hasičárny, okolo
obecního úřadu. Kvůli špatnému počasí, z bezpečnostních
důvodů, jsme museli vynechat pouštění létajících lampiónů. Řekněme si to otevřeně, podpálení obce
či blízkého okolí není meta, na kterou bychom se chtěli dostat.
Než se průvod vrátil k hasičárně, připravili jsme strašidelnou stezku. Děti chodily v malých
skupinkách nebo s rodiči. Celá cesta byla osvícena pouze čajovými svíčkami v papírových pytlících.
Jako první na trase byla Červená Karkulka. Posílala děti přes plot směrem k perníkové chaloupce.
Střecha byla opravdu z perníku a každý si kousek mohl uloupnout. Jen co prošly kolem obřího
pavouka, naváděl je černý anděl směrem do pekla. Zřejmě se stezky nezúčastnil žádný hříšník, protože
všichni se vrátili zase zpět. Poslední zatáčku bludiště hlídaly tři mumie. K překvapení spousty
účastníků byla ta poslední živá. Dál stezka vedla kolem duchů do altánku vily. Netopírka
zde upozorňovala, že v rakvi leží upír a když budou děti potichu a nevzbudí ho, můžou si vzít z misky
sladkosti. Nikdo však tiše jít nedokázal. Pod schody číhal ve sluji drak. Ale ani ten nikoho nesežral
a našli se odvážlivci, kteří prošli stezku dvakrát.
Jménem SDH Bechlín bych ráda poděkovala všem, kteří se na akci podíleli a hlavně rodičům, kteří
ocenili naši snahu a vydrželi s dětmi až do večera. Jsme rádi, že se Vám akce líbila a těšíme se na příští
rok. Počasí poručit nedokážeme, ale můžeme slíbit, že se budeme snažit strašidelné odpoledne stále
vylepšovat.
Michala Korpalová

ZE SPORTU ..........

Dospělým družstvům se daří, mladší přípravka již dohrála
Od minulých informací uvedených v Bechlínských listech č. 9 uplynul v SK Předonín úspěšný úsek
podzimní fotbalové sezóny v obou družstvech dospělých. Lepší se i výkonnost mladší přípravky,
i když na výsledcích to není patrné. Naše obavy z minula se nenaplnily. Zatím máme cestu soutěží
osvětlenou a věřme, že nám to vydrží až do konce podzimní části. Teď jako obvykle shrnutí výsledků:

„A“ družstvo dospělých
22.9.
Předonín - Třebenice
2 : 1 (1:0)
29.9.
Libochovice - Předonín
4 : 4 (2:1)
6.10.
Předonín - Dobříň
7 : 3 (4:1)
13.10. Předonín
- Libochovany 6 : 1 (2:1)
20.10. Terezín
- Předonín
0 : 6 (0:2)
27.10. Předonín
- Podlusky
2 : 1 (1:1)
V utkáních Předonín-Třebenice a Předonín–Podlusky jsme si zkomplikovali zápas, zejména s Podluskami,
jejichž styl nám nesedí, jsme si zajistili vítězství až v 92. min. V utkání s Libochovicemi jsme získali cenný
bod, i když podle průběhu jsme dva ztratili. Ostatní utkání byla jasnou záležitostí, Dobříň jsme zbytečnými
chybami za stavu 6 : 1 dostali do hry.
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Zatímco jsme v Okresním poháru 2012/2013 vypadli ve čtvrtfinále s celkem Štětí „B“ po výsledku 3 : 5,
ve II. kole Severočeského poháru 2012/2013 jsme porazili účastníka krajského přeboru SK Bezděkov 6 : 3.
Je to pěkný úspěch, i když byl soupeř v kombinované sestavě. Otočili jsme nepříznivý stav 0 : 3 na 6 : 3.
Hrálo se 26. 9. 2012. Ve čtvrtfinále na jaře nás čeká na vlastním hřišti Sokol Černiv.

„B“ celek dospělých
23.9.
7.10.
21.10.

Předonín B - Přestavlky
Předonín B - Straškov B
Ctiněves
- Předonín B

3 : 1 (0:1)
3 : 0 (3:0)
1 : 3 (1:0)

30.9.
14.10.
28.10.

Vetlá/Vrbice - Předonín B
Předonín B - Dušníky B
Předonín B - Vražkov B

2 : 2 (1:0)
10 : 2 (5:1)
11 : 0 (4:0)

Stručně: výsledky dle nálady družstva, zbytečná ztráta ve Vrbici, tradiční trápení ve Ctiněvsi.
Mladší přípravka

Dne 22. 9. 2012 jsme byli pořadateli satelitního turnaje, který proběhl k plné spokojenosti všech
zúčastněných. Na hřištích se bojovalo, v hledištích hlasitě fandilo a do rámce turnaje zapadlo i počasí.
Nejlepší hráči si odnesli hezké pozornosti a všichni si slíbili, že na jaře se opět sejdeme, i když to bude
v jiném složení. Předonín v zeleném – „Rosničky“ – bojoval, ale na zkušenější družstva zatím nestačil.
Předonín - SJ Roudnice
1 : 11
Předonín - SK Roudnice 0 : 4
Předonín - Štětí
0:4
Z dalších turnajů zaznamenáváme první dílčí úspěch Předonín – Štětí 2 : 2.
S podzimem se přípravka rozloučila spolu s rodiči a trenéry v sobotu 27. 10. 2012 v Klubu v Předoníně
v pěkné pohodě. Za možnost uskutečnění děkujeme obecnímu úřadu. Apelujeme na další děti ve věku
5 – 8 let: „Přijďte mezi nás“.
Závěrem SK Předonín děkuje členům oddílu kopané a oddílu požárního sportu, kteří se zúčastnili vyhlášené
brigády.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

………. KALENDÁŘ

2. listopad – Památka zesnulých - Dušičky

Zvyk uctívání památky zesnulých navazuje na předkřesťanské tradice – jde o pozůstatek Keltů, kteří
ve starověku obývali západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka.
Církev od nepaměti konala modlitby za zesnulé, avšak až roku 998 zavedl památku věrných zemřelých
benediktýnský opat Odillo z Cluny, který se takto snažil čelit přetrvávajícím pohanským obřadům.
Ve 13. století se tento zvyk rozšířil po celé západní církvi. Během tohoto dne je zvykem navštívit rodinný
hrob, rozsvítit na něm svíčku a položit živé květiny, které jsou symbolem víry ve věčný život.

11. listopad – Den válečných veteránů
Tento den je celosvětově věnován památce vojáků jak z první a druhé světové války, tak i mnoha
novodobých válečných konfliktů. 11. listopad byl vybrán symbolicky, toho dne v roce 1918 bylo podepsáno
příměří, jímž byly na západní frontě ukončeny boje první světové války. V České republice byl
Den válečných veteránů poprvé připomenut v roce 2001.

17. listopad 1939 – uzavření českých vysokých škol
Po manifestačním odporu proti okupaci Československa po pohřbu studenta Jana Opletala nařídili nacisté
uzavření všech českých vysokých škol. Hlavní představitelé studentské organizace byli zatčeni, z toho
9 popraveno a 1200 studentů bylo odvlečeno do koncentračních táborů. V roce 1941 byl tento den v Londýně
vyhlášen jako Mezinárodní den studentstva.

17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii, státní svátek
V listopadu 1989 vstoupili na scénu českoslovenští studenti. Jako politická síla se vysokoškoláci začali
výrazně projevovat na přelomu let 1988/89 a představovali v opozičním hnutí i ve společnosti ostře
vyhraněný proud. Byli součástí nové generace, která neprožila rok 1968 a sovětskou okupaci, ale neprošli ani
prověrkami, které morálně poškodily obyvatelstvo země. S představiteli KSČ byli nespokojeni a obviňovali
je z nesvobody v níž museli žít. Nezávislí studenti, jak se začali nazývat, požadovali zrušení výuky
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marxismu-leninismu a odmítali právo Socialistického svazu mládeže zastupovat všechny studenty. Prvním
velkým podnikem nezávislých studentů byla vzpomínková demonstrace u příležitosti 50. výročí
17. listopadu 1939, dne, kdy nacističtí okupanti zasáhli proti českým vysokým školám. Povolená cesta
směřovala z Albertova na Vyšehrad k hrobu K. H. Máchy, kde se měli účastníci rozejít. Na Vyšehradě
neskončili, naopak se obrátili a průvod asi 50 000 účastníků táhl po vltavském nábřeží k Národnímu
divadlu. Tam již všude stály policejní jednotky v plné zbroji, připraveny proti mladým lidem zasáhnout.
Ti vycítili nebezpečí, které hrozilo a proto začali skandovat své úmysly: „Z Václaváku domů!“ a také „Máme
holé ruce!“ U národního divadla průvod zahnul na Národní třídu, kde mu zahradily cestu pořádkové
oddíly. Studenti a policisté zde proti sobě stáli, jedni skryti za štíty s obušky v ruce, druzí bezbranní,
zpívající různé písně, v rukou květiny či hořící svíčky. Policie sevřela asi 200 lidí, kteří nemohli ani dopředu,
ani dozadu a pustila se do nich. Ozbrojenci postupovali s nepochopitelnou surovostí a brutalitou,
do bezbranných studentů dokonce najížděl obrněný transportér. Během krátké doby se podařilo dav
rozptýlit, na chodnících zůstali pouze zranění jednotlivci. Přestože policie studentskou demonstraci
rozehnala, znamenal 17. listopad 1989 začátek nového bouřlivého vývoje. Zprávy o událostech na Národní
třídě oblétly republiku. Obavy bezprostředně po rozehnání demonstrace se začaly již druhého dne měnit
v rozhořčení. Většinu občanů včetně mnoha komunistů pobouřila tvrdost policie, někteří to zažili sami, jiní
byli zděšeni, že policie na Národní třídě mlátila jejich děti. Studenti již v pátek 17. listopadu po rozehnání
průvodu vystoupili s myšlenkou na stávku, nejdříve počítali pouze se stávkou vysokoškoláků, postupně
převládl názor, že je třeba získat co největší podporu. Jako první se na jejich podporu postavili herci.
Na shromáždění v Realistickém divadle vyzvali všechna divadla v republice, aby se připojila ke stávce
studentů tím, že místo představení herci přečtou společné stanovisko a budou si s diváky vyměňovat názory
na politický vývoj. Současně zde padl návrh na generální stávku v celé zemi. Večer 18. listopadu 1989
dorazil do Realistického divadla i Václav Havel a navrhl vytvořit společný výbor, který by vedl jednání
s komunistickým režimem a ještě týž den bylo v Činoherním klubu založeno Občanské fórum (OF).
Prohlásilo se za představitele protestujících občanů a za jediného představitele v jednání se státní mocí.
Studenti vůdčí roli OF uznali a podpořili. Tak vznikl demokratický orgán, který se postavil do čela začínající
revoluce. V něm zaujal čelné místo Václav Havel. V pondělí 21. listopadu Prahou otřásla další demonstrace,
jíž se zúčastnilo 100 000 lidí, kteří volali: „pryč s KSČ“, „žádáme demisi“, „svobodné volby“...
Občanská fóra vznikala i v jiných městech a na Slovensku byla založena obdobná organizace Veřejnost proti
násilí (VPN). Od 21. listopadu bylo Václavské náměstí ozvučeno a představitelé opozice mohli k lidem,
jejichž počet přesáhl 200 000, promlouvat z balkonu Melantrichu. 26. listopadu se na Letenskou pláň
dostavilo více než 500 000 občanů a zejména generální stávka o den později ukázala, že komunisté již nemají
v Československu žádnou podporu. Demokratický proces byl ukončen 29. prosince 1989, kdy byl Václav
Havel zvolen prezidentem republiky.
Jedním ze „symbolů“ Sametové revoluce se stala i zpěvačka Marta Kubišová, která se 1. listopadu dožívá
70 let – blahopřejeme!

18. listopad 1883 – slavnostní otevření Národního divadla v Praze
O výstavbě kamenného divadla začali čeští vlastenci uvažovat už v roce 1844. V dubnu
1851 vydal Sbor pro zřízení českého národního divadla první veřejné provolání
k zahájení sbírek. Národní sbírka ale nebyla hlavním zdrojem financování stavby
Národního divadla, prostředky poskytl stát, císař František Josef I., Zemský výbor
království Českého, české vlastenky, členové císařské rodiny, ruský car a česká šlechta. Základní kámen byl
slavnostně položen 16. května 1868 premiérou Smetanova Dalibora v Prozatímním divadle. Národní divadlo
bylo provizorně otevřeno 11. června 1881 na počest návštěvy korunního prince Rudolfa. Odehrálo se ještě
dalších 11 představení, pak byla budova uzavřena pro dokončovací práce. Uprostřed nich, 12. srpna 1881,
došlo k požáru, který zničil měděnou kupoli, hlediště i jeviště. Požár se stal celonárodní katastrofou
a vyvolal obrovské odhodlání pro nové sbírky – za 47 dní byl vybrán milion zlatých. Obnovené divadlo bylo
slavnostně otevřeno 18. listopadu 1883 opět představením Smetanovy Libuše. Projekt divadla byl dílem
architekta Josefa Zítka, budovu po požáru dokončil prof. arch. Josef Schulz. Na výtvarné výzdobě se podíleli
zejména Bohuslav Schnirch, Mikoláš Aleš, František Ženíšek, Josef Václav Myslbek, Václav Brožík
a Julius Mařák.
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29. listopad 1378 – zemřel Karel IV.
Nejvýznamnější český král, císař římský, syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, byl neobyčejně
vzdělaný a inteligentní, plynně hovořil pěti jazyky. Svou moc využil ke zkonsolidování českého státu,
který byl od jeho doby znám jako Země koruny české. Jako český král proslul především založením
univerzity v Praze, výstavbou Nového Města pražského, založením Karlštejna a mnoha dalšími počiny.
Dosáhl také významné územní expanze českého státu.
Připravila Miluše Dvořáková

………. SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM

Prodejní dílna lidové tradice se sídlem v Bechlíně č.p. 277
Vám nabízí originální dárky pro Vaše obchodní partnery z dílen mistrů
české lidové tvorby. Zajistíme Vám, Vašim rodinám i pro Vaše zaměstnance
relaxační tvořivé dílny, které jsou v adventní a postní době velmi populární.
Srdečně Vás zveme na návštěvu prodejny, kde si vyberete zboží a dárkovou
úpravu.
Pořádáme dílny pro širokou veřejnost
den
8:00 – 14:00 hod.
pondělí
úterý
středa

čtvrtek
pátek

sobota

neděle

Organizované skupiny, mateřské
a základní školy,
cena 90,- Kč, 130,- Kč nebo 150,- Kč
Organizované skupiny, mateřské
a základní školy,
Cena 90,- Kč, 130,- Kč nebo 150,- Kč
Organizované skupiny, mateřské
a základní školy,
Cena 90,- Kč, 130,- Kč nebo 150,- Kč

Organizované skupiny, mateřské
a základní školy,
Cena 90,- Kč, 130,- Kč nebo 150,- Kč
Organizované skupiny, mateřské
a základní školy,
Cena 90,- Kč, 130,- Kč nebo 150,- Kč

Organizované skupiny
Dílny dle výběru

16:00 – 18:00 hod.

18:00 – 21:00 hod.

Výroba z materiálu dle
dohody (např. pletení
z proutí, ze žitné slámy)
KUKUŘIČNÉ ŠUSTÍ
60,- Kč / osoba a hod.
+ 50,- Kč cena za materiál
MODROTISK
60,- Kč / osoba a hod.
+ materiál
1m plátna 100,- Kč + rezerva
na tisk 35,- Kč / 0,5 dcl
Kroužek pro děti a mládež
90,- Kč / za 2 hodiny, v ceně
je zahrnut materiál
ZVYKOSLOVNÉ NEKYNUTÉ
PEČIVO (vizovické)
60,- Kč / osoba a hod.
+ 70,- Kč za 1 kg těsta
s sebou nůžky na manikúru,
malý nožík, krabici nebo
plech na odnesení výrobku

Výroba z materiálu dle
dohody (např. pletení
z proutí, ze žitné slámy)
KUKUŘIČNÉ ŠUSTÍ
60,- Kč / osoba a hod.
+ 50,- Kč cena za materiál
MODROTISK
60,- Kč / osoba a hod.
+ materiál
1m plátna 100,- Kč + rezerva
na tisk 35,- Kč / 0,5 dcl
VOSKOVÝ RELIÉF
na květináče, rámečky ...
60,- Kč / hod. a materiál
ZVYKOSLOVNÉ NEKYNUTÉ
PEČIVO (vizovické)
60,- Kč / osoba a hod.
+ 70,- Kč za 1 kg těsta
s sebou nůžky na manikúru,
malý nožík, krabici nebo
plech na odnesení výrobku

ZVYKOSLOVNÉ NEKYNUTÉ
PEČIVO (vizovické)
60,- Kč / osoba a hod.
+ 70,- Kč za 1 kg těsta
s sebou nůžky na manikúru,
malý nožík, krabici nebo
plech na odnesení výrobku

ZVYKOSLOVNÉ NEKYNUTÉ
PEČIVO (vizovické)
60,- Kč / osoba a hod.
+ 70,- Kč za 1 kg těsta
s sebou nůžky na manikúru,
malý nožík, krabici nebo
plech na odnesení výrobku

Klub lidové tvorby
Karla Rozuma

Klub lidové tvorby
Karla Rozuma

Poznámka: osobou se rozumí věk od 6 roků a starší, hlídání menších dětí nelze zajistit. Doporučujeme si vzít
s sebou děti, které mají touhu a snahu tvořit pod vedením lektora.
Na dílny je nutné se objednat na tel. čísle 416 838 267 nebo 604 437 050.
Kontakt: www.prodejnidilnalidovetradice.cz
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Prodejní dílna lidové tradice, Bechlín č.p. 277
pořádá výstavu

VÁNOCE NA VSI

spojenou s kurzy výroby nekynutého (vizovického) pečiva, výroby modrotisku, ozdob ze slámy
a dalších výrobků dle nabídky dílny. Výstava se uskuteční od 12. listopadu do 23. prosince 2012,
vždy od 14:00 do 18:00 hodin.

Kulturní komise obce srdečně zve předonínské seniory na

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ,
které se uskuteční v sobotu 24. listopadu 2012 od 16:00 hodin v Klubu Předonín.

Obec Bechlín a SDH Bechlín si Vás dovolují pozvat na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
spojené s

MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU

a

VÁNOČNÍMI TRHY

těšíme se na Vás o první adventní neděli 2. prosince 2012 ve 13:00 hodin
u hasičské zbrojnice v Bechlíně
na děti bude čekat Mikuláš s malým dárkem a na dospělé bohaté vánoční občerstvení

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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