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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
léto je za námi a začíná pravé podzimní období. Sklizeň veškerých produktů je v plném proudu
a nastává čas podzimních prací. Topnou sezónu máme za dveřmi a pomalu se připravujeme
na konec letošního roku. V závěru tohoto období nás čekají volby do krajského zastupitelstva
a Senátu. Hned začátkem roku příštího půjdeme k volebním urnám znovu – při volbě prezidenta
České republiky.
Pojměme volební akt zodpovědně a volme každý svého kandidáta po zralé úvaze. Jak krajské tak
i senátní volby budou rozhodovat o dalším směřování našeho Ústeckého kraje na další funkční
období. Stejně tak i přímá volba prezidenta na začátku příštího roku zcela zřejmě určí směr vývoje
celé republiky.
Volební právo je jednou z možností, jak se podílet na chodu obce, kraje i státu. Dostavit
se do volební místnosti a odevzdat svůj hlas - někdy máme pocit marnosti a ztráty času. Mnozí
z nás jsou přesvědčeni o zbytečnosti tohoto aktu - nic se nevyřeší, nic se nezmění, můj hlas nemá
váhu. Tento názor vnímáme stále častěji v řadách široké veřejnosti. Pravda je však úplně jiná.
Každý odevzdaný hlasovací lístek má svůj veliký význam. Každý hlas může být tím rozhodujícím.
Přistupujme ke svému volebnímu právu zodpovědně, najděme si chvilku a odevzdejme svůj hlas.
Jenom na nás voličích záleží, kdo a jak nás všechny bude zastupovat při řízení kraje a státu.
Mnohé kultury v různých částech světa neumožňují využití volebního práva například ženám.
Nevzdávejme se proto dobrovolně tohoto práva a plně ho využijme.
Přeji Vám uvážlivé rozhodování při volbách jak do krajského zastupitelstva, tak do Senátu.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Bechlín
Dne 5. září od 17 hodin zasedali v Klubu Předonín zastupitelé obce Bechlín. Jednání s 10 body
obsahovalo záležitosti týkající se financí, pozemkových převodů i občanské záležitosti.
Finanční záležitosti – nejprve byla projednána Zpráva o hospodaření obce za 2. čtvrtletí 2012, podle
níž je hospodaření obce bez závad. Následovalo schválení třetího rozpočtového opatření pro rok 2012.
Šlo o navýšení položek určených na přestavbu kina a na rekonstrukci zahrady Klubu Bechlín. Dále
se jednalo o menší úpravy rozpočtu.
Rozpočtový výhled do roku 2015 – zastupitelé projednali také rozpočtový výhled na další léta, který
vychází z aktuální finanční situace. V příštích letech budou prioritou opravy komunikací a dokončení
a vybavení budovy kina.
Výjimka z počtu dětí v základní a mateřské škole – zastupitelé vyhověli žádosti ZŠ a MŠ Bechlín
a schválili výjimku z počtu dětí v ZŠ Bechlín na 40 dětí a z počtu dětí ve třídě MŠ Bechlín na 28 dětí.
Sousedské vztahy – zastupitelé projednali žádost o spolupráci v záležitosti sousedského sporu,
kdy si občanka Bechlína stěžuje na jednání své sousedky. Jedná se o spor ohledně stromů, které
sousedka žadatelky pěstuje příliš blízko její nemovitosti. Zastupitelé schválili vytvoření komise, která
zjistí stav věci a pokusí se spor vyřešit domluvou.
Prodej pozemku – zastupitelstvo projednalo žádost občana o odprodej pozemku v k.ú.Předonín.
Jde o pozemek, který je již řadu let využíván jako předzahrádka a na jehož části je postavena garáž.
Zastupitelé žádosti vyhověli, schválili záměr prodeje pozemku a požadují odhad ceny.
Zrušení bodu usnesení – školení k odchytu psů – zastupitelé zrušili bod usnesení z února 2010 –
školení k odchytu psů. Podle tohoto usnesení měl být zástupce obce proškolen o odchytu psů. Školení
nebylo realizováno z důvodu obsazenosti termínů určených školitelem.
Výroční zpráva Hospice sv. Štěpána Litoměřice – hospic zaslal obci výroční zprávu s neformální
žádostí o finanční pomoc. Zastupitelé vzali zprávu na vědomí a shodli se, že hospic podpoří případně
až na konci roku, pokud zbudou finanční prostředky.
Plynová přípojka elektrárny – zastupitelé obce vzali na vědomí informaci o záměru stavby plynové
přípojky Elektrárny Mělník a pověřili starostu obce zjištěním dalších informaci.
Diskuse – v diskusi informoval zastupitel Milan Fiala o průběhu Prázdninového rozloučení.
Zdeňka Studená

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů
a do Senátu Parlamentu ČR
 volby se uskuteční
v pátek 12. října 2012 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 13. října 2012 od 8:00 do 14:00 hodin
případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

v pátek 19. října od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 20. října 2012 od 8:00 do 14:00 hodin
- druhé kolo voleb do Senátu se koná, pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb
nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů a není tak zvolen žádný z kandidátů
- v druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech

 místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1, pro voliče s trvalým pobytem v místní části Bechlín, je volební místnost
v budově Klubu Bechlín čp. 162
ve volebním okrsku č. 2, pro voliče s trvalým pobytem v místní části Předonín, je volební místnost
v budově Klubu Předonín čp. 39
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 volit mohou
- občané ČR, kteří dosáhli nejpozději druhý den voleb věku 18 let (v případném druhém kole voleb
do Senátu Parlamentu ČR dosáhli věku 18 let druhý den druhého kola) a v den voleb jsou v obci
přihlášeni k trvalému pobytu
- voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním
okrsku spadajícím do územního obvodu kraje / volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu – volič je povinen voličský průkaz odevzdat
okrskové volební komisi
 hlasovací lístky
- nejpozději 3 dny před volbami budou voličům distribuovány hlasovací lístky, v případě ztráty
či poškození obdrží volič kompletní sadu hlasovacích lístků ve volební místnosti
- hlasovací lístky pro druhé kolo voleb do Senátu již nebudou dodávány předem, volič je obdrží
ve volební místnosti ve dnech druhého kola voleb
 hlasování
- po prokázání totožnosti a státního občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem ČR bude voliči umožněno hlasování
- v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží:
- pro volby do zastupitelstev krajů do šedé úřední obálky jeden hlasovací lístek, na kterém může
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému dává přednost
(pokud by tímto způsobem bylo označeno více kandidátů, k přednostním hlasům se nebude
přihlížet), jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv
- pro volby do Senátu Parlamentu ČR do žluté úřední obálky jeden hlasovací lístek (hlasovací
lístek se nijak neupravuje)
- neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené, nejsou vloženy
do úřední obálky příslušné barvy nebo je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků
- pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování
umožněno
- každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné – s voličem, který nemůže upravit hlasovací
lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič (nikoliv však člen okrskové volební komise) a hlasovací lístek
za něj upravit a vložit do úřední obálky, případně i vložit do volební schránky
- po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím
lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky
- v případě závažných, zejména zdravotních, důvodů lze požádat obecní úřad nebo okrskovou volební
komisi o hlasování mimo volební místnost, k voliči jsou pak vysláni dva členové okrskové volební
komise s přenosnou hlasovací schránkou

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 1. října 2012 začíná zimní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x týdně.
Svozový den – STŘEDA
První vývoz – 3. října 2012
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NAŠE ŠKOLA ……….

Září volá děti do školy
Ranní sluníčko vítalo děti do nového školního roku. Sváteční oblečení jasně dávalo najevo, že nastává
důležitý okamžik pro všechny školou povinné, zejména pro děti, které jdou dnes do školy poprvé.
Třídy se postupně zaplňovaly staršími žáky, kteří si
vyprávěli zážitky z prázdnin. Ve své škole se už cítí jako
doma. Společně pak očekávali příchod paní učitelky.
Pěkně vyzdobená třída v prvním patře očekávala
příchod nových prvňáků. Velké obrazy s písmeny
abecedy lemovaly vrchní část zdí. Tabule plná obrázků
vítala nové děti. Jmenovky na lavici určily zasedací
pořádek ve třídě. Pozornost dětí se zaměřila na školní
pomůcky a velký kornout plný sladkostí.
Děti, rodiče a prarodiče přivítala paní ředitelka s panem
starostou a paní vychovatelkou. Mgr. Ilona Řejhová
si povídala s dětmi o prázdninách, o tom, co je čeká
ve školním roce a jak si brzy sami přečtou pohádky. Společně
si prohlédli pomůcky, dárky od obce, balíček na výtvarnou
výchovu, který obsahoval modelínu, sadu štětců, lepidlo,
skicák, kelímek, vodové barvy. Nechyběl ani rozvrh hodin
a Pamětní list. Závěrem si rodiče s dětmi vyslechli další
informace o průběhu nadcházejících dnů. Děti si vyměňovaly
sladkosti a poté si ukládaly školní pomůcky s dárky do svých nových školních batohů.
Do 1. třídy v tomto školním roce nastoupilo 11 žáků, z toho jeden z Libkovic pod Řípem.
Přejeme všem dětem, pedagogickým i ostatním pracovníkům úspěšný školní rok, rodičům hodně lásky
a pochopení v začátcích. Je fajn, když si vzpomeneme na to, jak jsme my začínali školní docházku.
Irena Škobisová

„Pasování prvňáčků“
Pasování prvňáčků, které proběhlo od pátku 7. září
do soboty 8. září 2012 v naší škole, bylo již tradičně první
jistě vydařenou akcí v tomto školním roce. Všichni žáci
byli přivítáni sladkostí, následovalo slavnostní přivítání
prvňáčků a pak již „pasování“ každého prvňáčka a tím
přijetí mezi školáky a ostatní spolužáky ve škole.
Po tomto „slavnostním aktu“ se mohly všechny děti
pokochat
malými
štěňátky, které nám
přivezl ukázat a něco o nich povědět pan Milan Fiala a pak se již
děti rozprchly po školní zahradě a daly se do soutěžení a her, které
si pro ně připravili čtvrťáci a páťáci. Opečené vuřty na ohni nám
přišly k chuti a na závěr vydařeného dne nás čekalo ještě jedno
překvapení – pohádka před spaním. A pak již dobrou noc všem.
V sobotu po probuzení, společné snídani a úklidu školy jsme
se rozloučili natěšeni na další povedenou akci našich p. učitelek.
Na fotografie z této akce, ale i dalších, které v tomto šk. roce uskutečníme, se můžete podívat do naší fotogalerie 2012
Milena Pordeová, Blanka Dvořáková, ZŠ Bechlín
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Dětský karneval

.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Poslední srpnový víkend SDH Bechlín uspořádal dětský karneval. I když se ho zúčastnilo velmi málo
dětí, určitě se všichni patřičně vyřádili. Připraveny pro ně byly různé soutěže o sladkosti – chytání
rybiček, hod na cíl, závody v běhu, skákání v pytli atd. Do masek byli oblečeni i někteří ze členů sboru.
Hasičárnou se proháněly princezny, čarodějnice, cikánky, vodníci. Úspěch měla i soutěž v karaoke.
O hudbu se postaral DJ MK. Bavili se úplně všichni. Společně doufáme, že karneval se podaří
uskutečnit i v příštím roce a v Bechlíně se tak započne nová tradice. Naší snahou bude, aby akce
pro občany byly rok od roku lepší.

Soutěž mladých hasičů

22. září se konal 21. ročník soutěže „O putovní pohár mládeže SDH Bechlín“. Přestože to tak v sobotu
brzy ráno nevypadalo, počasí nám celkem přálo. Nebyl zrovna „pařák“, ale důležité pro nás bylo,
že přestalo pršet.
Po osmé hodině se začala družstva scházet na místním fotbalovém hřišti. Krátce po deváté se všichni
soutěžící seřadili na slavnostním nástupu, vedoucí družstev si ujasnili pravidla a soutěž se rozjela
v plném proudu. První disciplínu – štafetu 4 x 60 m – odstartovala domácí přípravka. Následovaly
přípravky z Klapého, Vědomic, Křešic a Předonína. K našemu překvapení se náš plamínek umístil
na průběžném prvním místě. Následovaly pokusy všech mladších a starších žáků. Ihned po ukončení
této disciplíny se představila dráha a po krátké přestávce se pokračovalo disciplínou požární útok.
Zahajoval ji opět náš plamínek. Jelikož jsme si nebyli jistí, zda děti vůbec pokus dokončí, potěšilo nás,
že se vše obešlo bez potíží. Mladším žákům se bohužel tak dobře nedařilo. To nás mrzí o to více,
že to nebylo vinou neznalosti dětí, ale chybou nás dospělých. Nikdo z nás totiž nezkontroloval,
zda je vše řádně připravené a než se podařilo odhalit příčinu potíží, utekly vzácné vteřiny. Chybami
se člověk učí a my už víme, že znovu se nám to nestane. Starší žáci svůj pokus zvládli výborně. V této
sestavě soutěžili poprvé a navíc většina členů družstva věkově spadá do kategorie mladších žáků.
Po celkovém sečtení časů z disciplín se naše přípravka umístila na 2. místě. Mladší žáci na 7. místě
a starší žáci na 5. místě. První tři družstva přípravky dostaly kromě medailí i dorty, které pro nás
upekla paní Lehnertová. Celkově se soutěže zúčastnilo 18 družstev. V kategorii přípravky vyhrálo
družstvo z Křešic. Kategorii mladších žáků vyhrálo družstvo SDH Brozany. Vítězem kategorie starších
žáků, celkovým vítězem a majitelem putovního poháru se stalo taktéž družstvo z Brozan.
Na závěr mi dovolte poděkovat sponzorům, FK Bechlín a všem, kteří se podíleli na přípravě soutěže
Michala Korpalová

Co je nového v obecní knihovně

.......... MÍSTNÍ KNIHOVNA

Naše knihovna získala a stále získává darem velké množství knih. Po roztřídění a kontrole stavu jsme
zjistili, že některé tituly máme ve dvou i více exemplářích a proto jsme se rozhodli duplicitní tituly
nabídnout zdarma veřejnosti. Mile nás překvapil velký zájem, většina těchto knih vystavených
v přízemí obecního úřadu byla během několika dnů rozebrána.
Každý rok můžeme nakoupit nové knihy za 12 000,- Kč. Letos jsme většinu této částky použili
na nákup dětských knih – šest knih čtyřlístků, knihy o přírodě, leporela pro nejmenší, pohádky a další.
Knihovna má nyní 118 přihlášených čtenářů a těší nás, že více než polovina z nich jsou děti.
Zveme Vás všechny, přijďte si knihovnu prohlédnout a využijte možnost půjčit si z téměř 2 500 knih
různých žánrů. Knihovna je otevřena každé pondělí od 15:30 do 16:30 hodin a každé první pondělí
v měsíci od 14:00 do 16:30 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Miluše Dvořáková, knihovnice
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ZE SPORTU ..........

SK Předonín není jenom kopaná

Součástí SK Předonín je samostatný oddíl požárního sportu – SK požární sport Předonín, který
se zabývá rozvojem a propagací požárního sportu pro širokou veřejnost.
První velkou zatěžkávací zkouškou malého oddílu bylo pořádání jednoho ze závodů 16. ročníku
Krušnohorské požární ligy. Veškerá snaha a úsilí
několika nadšenců pod vedením obětavce Pavla
Balšánka vyvrcholila 15. září 2012 na hřišti
v Předoníně. Pod trenérskou taktovkou Petra Šaška
členové našeho malého oddílu v konkurenci těch
nejlepších účastníků Krušnohorské ligy nezklamali.
18 mužských a 9 ženských týmů i přes pošmourné
počasí ocenilo připravenost celé soutěže a dobře
strávenou sobotu si pochvalovalo i četné obecenstvo.
Dá se říci, že drobným nedostatkem celé vydařené akce byla jen velmi malá účast večerního
společenského rozloučení se soutěží. Na tom, že se celkově vše vydařilo mají nemalou zásluhu
sponzoři, kteří svojí podporou pomohli vyřešit především finanční stránku věci. Bez jejich podpory
a zájmu o rozvoj požárního sportu by náš oddíl tuto soutěž nemohl pořádat. Doufáme,
že i do budoucna zachovají našemu pořadatelskému týmu svoji přízeň a budeme se všichni znovu těšit
na kvalitní požární podívanou. Pro pořádek uvádíme jejich seznam: Obec Bechlín; Biatec, s.r.o. –
ekonomické poradenství; Balšánek Aleš – zemní práce; ZDV Bechlín; Zakat, s.r.o. – zemní práce; Holli,
s.r.o. – instalatérské práce; Šorm Martin; Julas the Sausfork; Hakl Martin – nakládání s odpady.
Samostatné poděkování patří panu Milanu Fialovi, který pomohl vyřešit nákup přívěsného vozíku
pro dopravu požární techniky našeho oddílu. Bez jeho osobní angažovanosti by ztratilo naše družstvo
možnost účasti v závodech Krušnohorské ligy.
V krátkosti k výsledkům požární soutěže ze dne 15. 9. 2012. Naši borci dosáhli druhého místa podruhé
v rámci pořádaných závodů. Snad do budoucna bude i lépe. V doplňkovém vyřazovacím závodě naši
chlapci podlehli Hrobcům. Celkovým vítězem soutěže se stalo mužstvo Chrášťan v kategorii mužů
i žen.
Sportovní klub požární sport Předonín děkuje všem, kteří se podíleli na soutěži ať jako účastníci
či přihlížející.
Výsledky kategorie muži v soutěži Požární útok:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
17.

Družstvo

Okres

SDH Chrášťany
PS Předonín
SDH Lhenice B
SDH Štrbice
SDH Srbice
SDH Jimlín
SDH Hrobce
SDH Zeměchy
SDH Černuc
SDH Nové Dvory
SDH Srbice B
SDH Vrbičany
SDH Lhenice
SDH Slavětín
SDH Touchovice
SDH Bříza
SDH Bezděkov p.Třem.
PS Předonín B

LT
LT
TP
TP
TP
LN
LT
LN
KL
LT
TP
KL
TP
LN
LN
LT
PB
LT

První terč

Výsledný
čas
17.77
18.49
18.54
18.61
19.40
19.78
20.14
20.45
20.48
20.65
21.49
22.44
28.84
31.67
43.05
44.78
NP
NP

17.26 P
17.69 P
17.68 P
17.82 L
19.34 P
19.54 L
18.37 L
20.31 P
20.05 P
20.40 P
20.71 L
21.32 L
22.72 P
31.47 P
22.78 L
20.44 L
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Získané
body
20
17
15
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0

Pořadí
před
12.
9.
3.
4.
5.
6.
2.
7.
18.
20.
13.
19.
1.
10.
8.
11.

↑
↑
↑
=
=
=
↓
↓
↑
↑
=
↑
=
↓
↓
↓

16.

↓

Pořadí
po
10.
7.
2.
4.
5.
6.
3.
8.
15.
16.
13.
17.
1.
11.
9.
12.
22.
19.

………. ZE SPORTU

Výsledky kategorie ženy v soutěži Požární útok:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Družstvo

Okres

SDH Chrášťany
SDH Křešice
SDH Hrobce
SDH Nové Dvory
SDH Lhenice
SDH Duchcov
SDH Touchovice
SDH Duchcov B
SDH Dřemčice

LT
LT
LT
LT
TP
TP
LN
TP
LT

První terč
16.13 P
17.62 L
18.68 L
19.29 L
19.20 P
19.31 P
19.97 P
22.47 L
22.07 L

Výsledný
čas
16.62
18.50
18.75
19.56
19.74
19.97
20.86
24.50
26.09

Získané
body
10
7
5
4
3
2
1
0
0

Pořadí
před
12.
2.
5.
8.
4.
1.
3.
9.
7.

↑
↑
=
=
=
↓
=
↓
↓

Pořadí
po
6.
1.
5.
8.
4.
2.
3.
10.
9.

Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

Rušný měsíc v SK Předonín
Fotbalové soutěže ročníku 2012/2013 se rozjely naplno. Pro ty, co mají rádi statistiku uvádíme:
„A“ družstvo dospělých
25. 8.
Předonín
Liběšice
1 : 5 (0 : 2)
2. 9.
Lovosice „B“
Předonín
5 : 3 (2 : 1)
8. 9.
Předonín
Černiv
2 : 3 (0 : 1)
15. 9.
M. Žernoseky
Předonín
2 : 4 (1 : 2)
Stručné vyjádření k uvedeným zápasům:
Bez tréninků a přístupu k jednotlivým utkáním nelze dosáhnout jiné výsledky. Následující týdny
ukáží, zda výsledek posledního utkání je náznakem zlepšení nebo pouze výkřik ze tmy. Každopádně
se jednalo o soupeře, jehož výkonnost byla o třídu níže než předešlých soupeřů.
„B“ družstvo dospělých
26. 8.
Předonín „B“
Libkovice
15 : 0 (5 : 0)
2. 9.
Račice
Předonín „B“
3 : 0 kont.
9. 9.
Předonín „B“
Budyně „B“
9 : 0 (4 : 0)
16. 9.
Podbradec
Předonín „B“
0 : 1 (0 : 0)
O „B“ družstvu lze říci: pokud mohou pomoci hráči z „A“ celku nezařazení na soupisku, pak se nechá
na zápasy dívat i když to v Podbradci pořádně skřípalo, hlavně při proměňování šancí, kterých bylo
nejméně na dva zápasy. Kamenem úrazu je skutečnost hrají-li oba celky v jeden den. Potom záleží
na odpovědnosti hráčů „A“ i „B“ celku vůči SK a splnění jedné z povinností hráče zúčastnit se utkání.
To se ovšem nestalo. Hráči by si měli uvědomit, že neodehrání utkání nese hráčské důsledky, ale také
zbytečné vysoké finanční postihy.
Mladší přípravka
Začátky jsou opravu těžké. Po několika trénincích hurá na utkání. Zde se ukázala nezkušenost
a bojovnost na všechno nestačí. Postupem času se vše zlepší, chce to vydržet. Ti nejmenší mají nejlepší
tréninkovou morálku a to je dobře. Zatím dosažené výsledky:
4. 9.
Předonín
Dobříň
9: 11
13. 9.
Straškov
Předonín
13 : 1
A přišel první mistrovský turnaj 16.9.2012 – Štětí
Předonín
SK Roudnice
4:9
Předonín
Mondi Štětí
2 : 12
Předonín
SJ Roudnice
2:8
Znamenalo to konečné 4. místo se skóre 8 : 29.
19. 9. zaznamenala přípravka první vítězství v Dobříni v poměru 5 : 2.
A to je vše z fotbalu do uzávěrky listů č. 9.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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ZAPOJME SE ……….

Dvaasedmdesát hodin proti lhostejnosti

Cílem projektu 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali
mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopni změnit věci, které se jim nelíbí. Jedná se o tři dny plné
dobrovolnických aktivit po celé ČR. Kdykoli během těchto 72 hodin (12. – 14. října 2012) a zároveň
jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě,
či jejich okolí.

Může jít třeba o uspořádání hudebního vystoupení v domově pro seniory, o zorganizování sportovního
klání pro děti z dětského domova, o úklid parku. Nebo o vyčištění potoka, o obnovu studánky,
o opravu dětského hřiště, o nový nátěr na zdi počmárané sprejery... Když se rozhlédnete po svém okolí,
jistě Vás samotné napadne, co se tu dá změnit k lepšímu. Chtělo by to vlastně jen pár lidí, kteří
nejsou
lhostejní. A trochu toho času. Řekněme tak tři dny. Neboli 72 hodin.
Zmíněných dvaasedmdesát hodin uplyne od 12. do 14. října. Během této doby proběhne v naší
republice řada dobrovolných akcí. Kdykoliv ve výše uvedeném termínu – a zároveň jakkoliv dlouho
v takto daném časovém rozmezí – se obětaví lidé v Čechách, na Moravě i ve Slezsku pustí do činností,
jimiž pomohou druhým, přírodě, zkrátka okolí. A nebudou v tom sami. Tou dobou totiž přiloží ruku
k svému vyhlédnutému dílu i jejich neznámí kolegové v partách nadšenců na Slovensku, v Maďarsku,
v Rakousku, ve Slovinsku či v Bosně a Hercegovině. Zmíněný projekt probíhá v některých evropských
zemích už více než deset let a za tu dobu se do něj zapojilo přes 200 000 dobrovolníků.
U nás zvedla pomyslnou pořadatelskou rukavici Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) a povědomí
o projektu šíří pod názvem „72 hodin – Ruku na to!“ „Smyslem projektu je zapojit během
dvaasedmdesáti hodin co nejvíce dobrovolníků a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho!
Přesvědčit je, že jsou sami schopni změnit věci, které se jim nelíbí,“ vysvětluje místopředseda
ČRDM Ondřej Šejtka, hlavní koordinátor. Pokud Vás myšlenka 72 hodin zaujala, vše potřebné snadno
zjistíte na webu www.72hodin.cz.
Pro případ, že by snad nadšencům nechyběl elán, ale netušili by, do čeho se konkrétně pustit, inspiraci
jim nabídne databáze na webu příbuzného projektu ČRDM „Nelíbí se mi to“ (www.nelibisemito.cz).
Oč se jedná? Komu není lhostejné, jak jeho okolí vypadá, má nyní k dispozici nový nástroj, jehož
pomocí může na zanedbaný kout naší republiky alespoň upozornit. Prostřednictvím Facebooku
pak může databázi míst nevábného vzhledu sdílet poměrně široká komunita; může o ní vést diskusi,
hodnotit jednotlivé její položky a snažit se o dílčí nápravu. „K dispozici je již také aplikace
pro mobilní telefony,“ doplňuje Ondřej Šetka. „Majitelé telefonů s operačním systémem Android
mohou jednoduše vyfotit například posprejovanou zeď a její obrázek pomocí mobilního telefonu ihned
umístit do interaktivní mapy,“ vysvětlil, jak může přidání nového záznamu také fungovat. Text na
internetových stránkách projektu „Nelíbí se mi to“ je vcelku výmluvný: „Máš plné zuby
rozmlácených a zanedbaných míst, špíny a neochotných lidí? Nemůžeš se na to již více dívat?
Ukaž, co se ti nelíbí, a označ to na mapě. Ať to všichni vidí!“ Na webu také probíhá hlasování
o nejodpudivější kout v ČR: každý uživatel může přidat svůj záporný hlas – a tímto „lajkováním
naruby“ ukázat ostatním, že ani jemu se dané místo vůbec nelíbí.
Na monitorech svých PC si mohou mapu s rozrůstající se databází zobrazit – stejně jako každý jiný –
odpovědní magistrátní úředníci a další činitelé místních samospráv, respektive majitelé daných
objektů. Databáze může být užitečná jednak jim, a jednak i případným dobrovolníkům, kteří
by se chtěli na odstranění některé z „vad na kráse“ – byť té sebenepatrnější – sami podílet...
Tomáš Hurt, koordinátor mezinárodních výměn v rámci projektu 72 hodin
www.72hodin.cz, www.nelibisemito.cz
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………. KALENDÁŘ
4. říjen – Světový den zvířat
Světový den zvířat se slaví každoročně v den, který je spojen s patronem zvířat svatým Františkem
z Assisi. Právě tento světec žijící v letech 1181 – 1226 proslul svou obrovskou láskou ke všem zvířatům,
podle pověsti se s nimi dokázal i domluvit. Svátkem si připomínáme laskavý přístup svatého Františka
ke všem nemocným a opuštěným tvorům, kterými se po celý život obklopoval.
Tradice svátku sahá do roku 1931, kdy byl poprvé slaven v italské Florencii, od té doby si oslavy našly
místo na všech kontinentech. U nás se tento významný den slaví od roku 1994.
11. říjen 1414 – Mistr Jan Hus se vydal na cestu ke kostnickému koncilu, který měl urovnat poměry
v církvi. Hus doufal, že najde spravedlnost a obhájí své učení. 18. října císař Zikmund vydal glejt
zaručující Husovi ochranu při cestě na koncil a zpět.
11. říjen 1424 – zemřel Jan Žižka z Trocnova
Největší husitský vojevůdce zemřel při obléhání hradu v Přibyslavi při vojenské výpravě husitů
na Moravu. Jeho smrt byla patrně způsobena otravou krve po neléčeném zánětlivém onemocnění.
24. říjen 1945 – prezident Edvard Beneš podepsal dekrety o znárodnění dolů a klíčového průmyslu,
akciových bank, soukromých pojišťoven a potravinářského průmyslu.
25. říjen 1959 – Jaroslavu Heyrovskému udělena Nobelova cena za chemii
Na Nobelovu cenu byl Jaroslav Heyrovský nominován celkem osmnáctkrát. V oboru chemie
čtrnáctkrát, ve fyzice jednou a za fyziologii a medicínu třikrát. Nobelovu cenu získal za objev
a rozpracování analytické polarografické metody. Byl prvním Čechem, který toto ocenění získal.
28. 10. 1918 – Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu
14. října 1918 Edvard Beneš jako tajemník Národní rady Československé oznámil dohodovým státům,
že rozhodnutím z 26. září byla ustavena prozatímní československá vláda s T. G. Masarykem jako
prezidentem, předsedou ministerské rady a ministrem financí, E. Benešem jako ministrem zahraničí
a M. R. Štefánikem jako ministrem vojenství. Tuto prozatímní vládu uznala pak oficiálně Francie
(15. 10.), Velká Británie a Srbsko (23. 10.), Itálie (24. 10.), Kuba (4. 11.), USA (12. 11.) a Belgie (24. 11.).
Uznání dalších spojeneckých států následovalo.
18. října 1918 byla vyhlášena Washingtonská deklarace, jako „Prohlášení nezávislosti československého
národa“. Tato deklarace byla reakcí prozatímní československé vlády na mírové nabídky ústředních
mocností. V odpovědi ministerstva zahraničí USA na mírové nabídky Rakousko-Uherska byly
odmítnuty podmínky, za nichž se mělo jednat, s výslovným podotknutím, že pouhá autonomie
rakousko-uherských národů nemůže sloužit jako podklad pro mír.
20. října 1918 byla E. Benešovi úředně sdělena odpověď prezidenta Wilsona rakouské vládě, tedy,
že mír bude jen za podmínky uznání samostatnosti Čechoslováků a Jihoslovanů. Toho dne přestalo
Rakousko-Uhersko mezinárodně, právně a diplomaticky pro Spojence existovat. Československo
se tak dostalo do zcela výjimečné pozice, jelikož se stalo jediným nástupnickým státem RakouskoUherska, jehož budoucí existenci spojenci uznali ještě před konáním mírové konference v roce 1919.
28. října 1918 byla odeslána nóta ministerstva zahraničí Rakousko-Uherska prezidentu USA Wilsonovi,
ve které byly přijaty nabízené podmínky z 18. 10. a vyslovena ochota zahájit okamžitá jednání
o příměří. Tato nóta byla pochopena jako faktická kapitulace monarchie a stala se signálem
k manifestacím za zřízení samostatného státu. Na večer téhož dne vydal pražský Národní výbor zákon
o zřízení samostatného státu československého.
30. října 1918 byla na zakládajícím shromáždění Slovenské národní rady přijata Martinská deklarace,
na základě které se Slovensko připojilo k českým zemím.
Miluše Dvořáková
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….
SDH Bechlín Vás srdečně zve na

strašidelně – pohádkové odpoledne
a lampiónový průvod,
který se bude konat 27. října 2012 od 15:30 hod.
u hasičské zbrojnice v Bechlíně
Připraveny budou soutěže pro děti!
Prodej nápojů a uzenin zajištěn v běžném rozsahu.

Žádáme občany, kteří si vypěstovali větší množství dýní jakýchkoliv velikostí,
zda by mohli věnovat škole na připravovanou halloweenskou party.
Děkují žáci a zaměstnanci ZŠ Bechlín

Od pondělí 1. října 2012 je nově otevřena prodejna potravin U Kavelků s touto otevírací dobou:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

6:00 – 10:00
6:00 – 10:00
6:00 – 10:00
6:00 – 10:00
6:00 – 10:00
7:00 – 11:00
zavřeno

14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00
14:00 – 17:00

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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