BECHLÍNSKÉ

5

LISTY

2012

………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
v současné době probíhá celková kontrola intravilánu místní části Předonín ze strany katastrálního
úřadu. Po ukončené pozemkové úpravě celého katastrálního území Předonín je uskutečňován další
krok k napravení různých nesrovnalostí téměř každé nemovitosti. Upravený stavební zákon přinesl
mnoho změn v systému oprávněných úřadů při stavebních aktivitách. Zjednodušení stavebních řízení,
sjednocení podmínek výstavby a další potřebné náležitosti jsou soustředěny na jedno místo.
Samozřejmě, že přechodné období, ve kterém se v současné době nacházíme, přineslo množství
požadavků na jednotlivé vlastníky nemovitostí a dalších různých dílen a kůlen. Jsou mnozí, kteří
ne vlastní vinou dnes těžce dokládají různé dokumenty a povolení pro narovnání neutěšeného stavu
místa, ve kterém žijí. Je potřeba trpělivosti, klidu a rozvahy, a samozřejmě i finančních prostředků,
které jsou potřeba pro úspěšné dokončení procesu narovnání nesrovnalostí. Stavební dokumentace
nemovitostí je uložena na Obecním úřadě v Bechlíně a vlastníci mají možnost v některých případech
dohledat zde potřebné dokumenty, které postrádají. Obecní úřad je samozřejmě připraven pomoci
radou i technickým vybavením při odstraňování nesrovnalostí, které se v průběhu kontroly ukáží.
Velkým pozitivem je skutečnost, že do budoucna, to znamená pro příští generace, bude vše v pořádku
a pokud každý z nás bude ctít literu zákona, nebude znovu vznikat nutnost dalších investic.
V současné době prochází kontrolou část obce Předonín a do budoucna čeká ta samá záležitost Bechlín.
Pozemkové úpravy katastrálního území Bechlín úspěšně pokračují a přes potíže s množstvím různých
vlastníků pozemků se daří postupovat krok za krokem. Samozřejmě čeká sbor zástupců při pozemkové
úpravě mnoho práce. Dořešení všech náležitostí pro spokojenost všech vlastníků pozemků bude velmi
náročné, nicméně ze strany obce je pozemková úprava vnímána jako potřebná, ba dokonce nutná
záležitost.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům sboru zástupců za čas a práci, kterou velmi odpovědně
provádí v zájmu nás všech.
Alexander Suchý, starosta obce
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Zpráva o hospodaření obce za období 01.01.2012 - 31.03.2012
Vážení čtenáři,
máme za sebou první čtvrtletí roku 2012 a opět hodnotíme naši společnou práci. Pro Vaši 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 31.03.2012, je naprosto zřetelné, že plnění příjmové části
hospodaření obce je mírně zvýšené oproti plnění části výdajové a to o 3,23%. Plnění příjmové části
je na 32,32 %, plnění výdajové části je na 29,09 %. Převaha příjmů nad výdaji byla způsobena zasláním celé
dotace od KÚÚK na krytí výdajů na výkon státní správy pro rok 2012. Pokud by se tak ze strany krajského
úřadu nestalo, plnění příjmů by probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem.
Investiční činnost za první čtvrtletí roku 2012 byla zaměřena pouze na přestavbu budovy kina. Tato akce
je nejdůležitější součástí rozpočtu roku 2012. Do konce prvního čtvrtletí bylo na budově kina proinvestováno
celkem 5 451 608,00 Kč, za první čtvrtletí to je 594 357,00 Kč.
Účet 231 – základní běžný účet
PŘÍJMY k
ROZPOČET
31. 03. 2012
schválený
DAŇOVÉ
9 386 797,00
NEDAŇOVÉ
653 003,00
KAPITÁLOVÉ
99 000,00
DOTACE
548 200,00
CELKEM
10 687 000,00
VÝDAJE k
31. 03. 2012
BĚŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
CELKEM

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

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

VÝSLEDEK od
počátku roku
2 771 357,00
194 700,15
24 000,00
464 042,00
3 454 099,15

ROZPOČET
schválený %
29,52
29,82
24,24
84,65
32,32

ROZPOČET
upravený %
29,52
29,82
24,24
84,65
32,32

ROZPOČET po
změnách
10 523 000,00
760 000,00
11 183 000,00

VÝSLEDEK od
počátku roku
2 645 135,69
607 957,00
3 253 092,69

ROZPOČET
schválený %
25,38
79,99
29,09

ROZPOČET
upravený %
25,38
79,99
29,09

KONTROLA účetnictví na finanční prostředky obce:
Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce od 01.01.2012 a konečným stavem do 31.03.2012
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Kontrolní tabulka správnosti účtování k 31.03.2012
PŘÍJEM OBCE
3 454 099,15 VYDÁNÍ OBCE
FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 01.01 2012
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
377 293,90
Stav účtu ČSOB
118 211,42
CELKEM
Příjem kontrolní číslo

495 505,32

201 006,46
3 253 092,69

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 31.03 2012
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
569 043,84
Stav účtu ČSOB
121 465,94
Vyrovnání daní za rok 2011 6 002,00
CELKEM
696 511,78

3 949 604,47

Vydání kontrolní číslo

3 949 604,47

KONTROLA účetnictví na finanční prostředky obce:
Rozdíl finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátečním stavem k 01.01.2012 a konečným
stavem k 31.03.2012
ZMĚNA STAVU BANKOVNÍCH ÚČTŮ
201 006,46
Milena Koťová, účetní obce

MUDr. Tylová oznamuje,
že v pátek 15. června 2012 čerpá dovolenou
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Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Zachovejte nemocnici v Roudnici nad Labem!
Panu ministrovi zdravotnictví
Doc. MUDr. Leoši Hegerovi Csc.
Palackého náměstí 375/4 P.O.Box 81
128 00 Praha – Nové Město
11.5.2012
Vážený pane ministře,
v posledním období, jak se postupně dovídáme o konkrétních dopadech zdravotní reformy, stále častěji
slyšíme, že dojde k zastavení, nebo podstatnému omezení činnosti naší nemocnice v Roudnici nad Labem.
My, níže podepsaní, protestujeme proti takovému zásahu do života města. Nemocnice v Roudnici vznikla
již v 15. století nikoliv proto, že někdo s pravomocí rozhodnout stanovil, že se tak má stát, ale proto,
že občané města nemocnici potřebovali. To se od té doby nezměnilo. Naší nemocnici navštíví každý rok více
než 70 000 lidí a je zde provedeno více než 180 000 lékařských zákroků. To vyžaduje značné množství úsilí,
a tak není divu, že je nemocnice jedním z největších poskytovatelů práce i služeb ve městě. Jakékoliv
omezení, či dokonce zastavení činnosti se okamžitě projeví na kvalitě poskytované lékařské péče a na její
dostupnosti pro obyvatele města a podřipského regionu a bude mít zdrcující dopad do života celého města
a okolí. To je špatná zpráva pro všechny občany Roudnice i okolí, se kterou se nehodláme smířit. My, níže
podepsaní, požadujeme, aby byla nemocnice zachována v plném rozsahu její činnosti jako 4 oborová
nemocnice s působností porodnice a gynekologie, interního oddělení, chirurgie i dětského oddělení spolu
i se všemi ambulancemi přidružené polikliniky. Je to proto, že nám naše nemocnice poskytuje k naší plné
spokojenosti služby, o které nechceme přijít a to dokonce za náklady nesrovnatelně nižší, než okolní
nemocnice, kam bychom byli nuceni dojíždět.
Žádáme Vás, abyste zhodnotil jak občanské, tak ekonomické i politické dopady případného zrušení
či omezení a zasadil se o to, aby naše nemocnice byla zachována tak, jak jsme zvyklí a dostala příležitost své
služby dále poskytovat a zlepšovat, což potvrzujeme svým podpisem.
Petiční výbor ve složení:
Václav Kejř, Neklanova 2708, Roudnice n.L.
Martin Čecho, Na Výsluní 2380, Roudnice n.L.
Zuzana Penglová, Vražkov 140, 413 01 Roudnice n.L.
zastoupený Václavem Kejřem, Neklanova 2708, 413 01 Roudnice n.L.
Petici můžete podepsat na Obecním úřadě v Bechlíně.

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Dne 3. května zasedali v sále Klubu Předonín zastupitelé obce. Přítomno bylo 10 zastupitelů.
Dohoda o financování povinné školní docházky – nejprve zastupitelé jednohlasně schválili dohodu
s Městem Roudnice n.L. o financování povinné školní docházky. Náklady na zajištění základního vzdělávání
byly na základě předchozích jednání sníženy a rozpočítány na jednotlivá období. Díky tomu se podaří obci
ušetřit desetitisíce korun.
Rozpočtové opatření – zastupitelé hlasovali o prvním rozpočtovém opatření, jednalo se o přesuny v rámci
jednotlivých položek.
Kritéria přijímání do mateřských škol – vzhledem k naplněnosti budov MŠ zastupitelé hlasovali o kritériích
k přijímání dětí do MŠ Bechlín. Při naplnění kapacity obou budov MŠ budou přednostně přijímány děti,
které mají 1 rok do nástupu školní docházky. Následující pořadí bude určeno podle věku dětí,
zaměstnanosti obou nebo jednoho z rodičů a celodenní či půldenní docházky. Přednost budou mít děti
zaměstnanců zřizovatele. Podmínkou přijetí do MŠ je trvalý pobyt dítěte a alespoň jednoho z rodičů v obci.
Věcné břemeno – přípojka elektřiny – v dalších bodech jednání schválili zastupitelé zřízení věcného
břemene ke dvěma pozemkům v k.ú.Bechlín. Jde o položení kabelů pro přípojky nízkého napětí.
Prázdninové rozloučení – zastupitelé se zabývali také pořádáním Dětského dne v Předoníně
a Prázdninového rozloučení v Bechlíně. Schválili poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100 Kč na každé
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dítě do 15 let s trvalým pobytem v obci. Organizací Prázdninového rozloučení byl z rozhodnutí
zastupitelstva opět pověřen zastupitel obce Milan Fiala.
Hospodaření obce – zastupitelé projednávali také záležitosti hospodaření obce. Vzali na vědomí Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, podle níž bylo hospodaření obce bez závad.
Schválili také Zprávu o hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2012.
V diskusi byly projednány čtyři záležitosti:
Příspěvky pro zájmová sdružení - starosta informoval, že na základě předchozích jednání zastupitelstva
je již zpracována směrnice pro přidělování příspěvků zájmovým sdružením.
Změna pojištění obce – starosta informoval o revizi pojistných smluv obce. Na tomto se dohodli zastupitelé
na předchozím zasedání.
Pozemkové úpravy – starosta odpověděl na dotaz týkající se pozemkových úprav.
Nové auto pro SDH Bechlín – zastupitel Jaroslav Macek informoval o možném převodu požárního vozidla
z majetku ČEZ, a.s. do vlastnictví SDH Bechlín.
Mgr. Zdeňka Studená

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE……….

Činnost SDH Bechlín – květen 2012
Poslední měsíc byl pro nás velmi nabitý. 30. dubna jsme žákům
z místní školy připravili cvičnou evakuaci. Zatím co děti šly průvod
obcí, muži z SDH pro ně připravili program u hasičárny, např.
ukázky zdravovědy a práce s hasičskou technikou. Nakonec si
všichni společně zahráli pár her, spálili čarodějnice a opekli si buřty.
Ten samý den večer jsme pak pořádali „Pálení čarodějnic“
pro širokou veřejnost. Byla to naše první letošní akce a že se povedla
je víc než jisté. Jak velká byla účast můžete vidět na fotografii.
5. května jsme pomáhali okresnímu sdružení s pořádáním okresního kola soutěže v požárním sportu, které
se konalo na místním hřišti. Ženy bohužel letos nesoutěžily, ale muži získali krásné druhé místo.
12.–13. května jsme se zúčastnili dětské soutěže „Memoriál K.Grunta“, kterou pořádal SDH Litoměřice
na cvičišti v Terezíně. Počasí nám moc nepřálo, přesto se soutěž povedla. V sobotu večer nás navštívil
pracovník vězeňské služby se psem cvičeným k vyhledávání drog a psovod, který nám ukázal, jak psi
zatýkají zloduchy. Nakonec uspořádali soutěž „Kdo natáhne gumu dál – pejsek nebo děti?“. I když se psa
pokoušelo překonat okolo padesáti dětí, žádnému se to nepodařilo.
13. května se u nás konala soutěž „O putovní pohár starosty obce“ v rámci druhého ročníku podřipské ligy.
Celkem se zúčastnilo 15 družstev mužů a 10 družstev žen. Muži z Bechlína se umístili na 13. místě
v kategorii „jednotný stroj PPS12“ a na 7. místě v kategorii TOP. Ženy se v obou kategoriích umístily
na 4. místě. Zlato v kategorii PPS12 si odvezli muži z Hrobců a ženy z Nových Dvorů. V kategorii TOP
se na 1. místě umístili muži z PS Předonín a ženy z Hrobců. Více informací o Podřipské hasičské lize včetně
datumů všech závodů si můžete přečíst na www.podripskaliga.cz.
18.-20. května se konalo okresní kolo celostátní soutěže PLAMEN. V pátek večer jsme s dětmi a dorostem
odjeli na místo konání – do Ječovic – kde jsme zůstali až do neděle. Počasí nám přálo a sobotní část soutěže
se nám celkem vydařila. V odpoledních hodinách soutěžil i dorost v běhu na 100 m. Jako největší průšvih
se ukázal špatný terén. I nervozita udělala svoje a nám se moc nedařilo. Nakonec získal Vojta Rajnoha
1. místo a postoupil tak do krajského kola, které se koná 16.6. v Telcích. Na Matěje Rajnohu a Lucku
Krobotovou zbyly bramborové medaile. Michal Vízner a Honza Konfršt bohužel nedohnali ztráty
z dubnového I. kola a skončili na 6. a 8. místě. V neděli soutěžil také plamínek. Nejmladší kategorie našeho
sboru získala 3. místo. Starší žáci se po součtu bodů ze všech disciplín umístili na 7. místě. Celou soutěž
vyhrál sbor z Brozan, který bude reprezentovat litoměřický okres v krajském kole.
Celkově byl tento měsíc náročný, ale úspěšný. O tom, jak se nám povede na dalších soutěžích a jiných
akcích, Vás budeme informovat v dalších číslech Bechlínských listů.
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Oslavy výročí z pohledu návštěvníků
Oslavy 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Bechlíně se uskutečnily v sobotu 26. května.
Naše krásná hymna zahájila významnou oslavu a Jaroslav Macek, starosta sboru, přivítal hosty
a všechny přítomné. Vyzval účastníky, aby minutou ticha uctili památku těch hasičů, kteří již nejsou
mezi námi. Seznámil všechny s programem a popřál jim příjemnou podívanou a zábavu.
Organizátoři akce přípravu oslav nepodcenili. Pro každého se našel program. Ti nejmenší měli
připravenou skluzavku, tabuli s křídami, oblíbenou trampolínu a vyzkoušet si mohli hod na cíl
a chytání malovaných ryb na udičku.
Velká moderní cisterna od HZD ČEZ z Elektrárny
Mělník zdobila část prostoru a byla velkým lákadlem
pro přítomné. Po chvilce ukázala technické
vymoženosti. Ale cisterně konkurovala se svoji
historickou důstojností stříkačka „koňka“, kterou
zapůjčil SDH Libkovice. Děti si samozřejmě
vyzkoušely hašení vodou z velké cisterny.
Velká pozornost byla věnována prohlídce fotografií,
diplomů, medailí a čestných uznání. Ti dříve narození
se poznávali na fotografiích a jadrně poznamenávali,
jak byli štíhlí, měli hodně vlasů. Dnes zůstali jenom
krásní. Všichni ale byli hrdí, jak v té době reprezentovali nejen naši obec, ale často okres i kraj. Úsměvy
na tváři vyvolaly fotografie z hasičských letních soustředění. Vždyť letos, již potřicáté, se zase pojede
na Ohárku, jen co děti dostanou vysvědčení.
Potlesk si zasloužili ti nejmenší. Znalosti
od svých vedoucích uplatnili při záchraně
medvěda z hořícího domečku, včetně vlastní
zdravotní asistence.
Odpolední program oživila přehlídka
mažoretek z Domu dětí a mládeže Trend
Roudnice nad Labem. Oslavy odpoledne
doprovázela samozřejmě hudba, kterou
zajišťoval pan Míla Kašička.
Paní Jana Macková za kolektiv SDH Bechlín vyzvala
Jaroslava Macka, Jindřicha Konfršta, Pavla Rajnohu
a Alexandra Suchého k převzetí ocenění jako
poděkování za mnohaletou dřinu při výchově nové
generace.
Počasí přálo celý den a kapela Elmex svým repertoárem
vystihla náladu přítomných a tak se taneční večer
protáhnul až do ranních hodin.
To, co všem přítomným na začátku popřál starosta
sboru Jaroslav Macek, se do puntíku vyplnilo. Všem,
kteří se podíleli na přípravách a akcích spojených
s oslavou patří velké poděkování za odvedenou práci.
Svým zodpovědným přístupem přispěli k další zdařené
kulturní akci, kterou by nám mohl kdokoliv závidět. Našemu hasičskému sboru přejeme co nejméně
hasičských zásahů, ale o to více nových členů, aby tradice pokračovala ve stejném duchu.
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Oslavy výročí 110 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Bechlíně
Již uplynulo 110 let od doby, kdy byl založen náš sbor. Dovolte mi připomenout něco málo z jeho
historie. SDH Bechlín patřil pod Hasičskou Župu Podřipskou č. 38. Členská základna měla od začátku
působnosti vždy hojnou a nám všem na jména bohatou účast. Sbor se účastnil všech možných akcí
a sám nejednu pořádal – ať už se jednalo o divadelní představení či oblíbené zábavy konané v místním
kulturním domě, dnes již několik let zbořeném. Do dnešních dnů se zachovaly různé oběžníky,
seznamy z nichž teď máme možnost porovnat aktivitu naší i předchozích generací. Neuškodí
si připomenout menší „motto“ napsané na zadní straně legitimace třicátých let.
Žij tak, abys vždy a čestně byl oprávněn průkaz tento nositi.
Chovej se slušně, nepij nad míru, nevyhledávej svárů, chraň se výtržností.
Dbej kázně a poslušnosti, buď hrdým na to, že jsi členem svazu dobrovolného hasičstva Československého.
Navíc legitimace opravňovala člena nosit stejnokroj a svazový odznak dobrovolného hasičstva
Československého.
Zmíněn by jistě měl být i činovník a starosta Župy č. 38 Jindřich Michálek (* 8. července 1864,
 25. dubna 1911, v nedožitých 47 letech), který měl nemalé zásluhy na vývoji dobrovolných hasičů,
nejen z podřipska. Byl též jedním z hlavních dopisovatelů do „Sborníku zemské ústřední hasičské
jednoty království českého“. Sám sbor se s malými či velkými potížemi a úspěchy nezastavil
ani v těžkých dobách. Ve válečných letech fungoval jen částečně a jeho řady navždy opustili někteří
z členů – jim jako vyjádření úcty byla v sobotu 26.5.2012 zástupci sboru položena kytice na místním
hřbitově. V poválečných letech se sbor vzpamatovával z všeobecného zmatku. V šedesátých letech
se opět začalo pracovat s mládeží, což si ještě pamatují někdejší členové.
Z doby nedávno minulé si přibližme rok 1987. Tento rok začal celkem příjemně 17. ledna požárnickým
plesem. Dále se kolektiv mládeže zúčastnil 13.-16.6. soutěže MP v Milešově a umístil se na prvním
místě. Nejeden z účastníků této akce jistě vzpomíná se slzou v oku. Dětský kolektiv měl 24 dětí, dorost
7 členů. Tuto dobu se sluší nazvat začátkem zlaté éry soutěží mládeže. Ta s menšími výkyvy trvá
dodnes. Zásluhu na tom jistě mají tehdejší vedoucí těchto oddílů např. Macek Jaroslav, Suchý
Alexander, Konfršt Jindřich a Rajnoha Pavel. Snahou o vyjádření díků byly plakety, které těmto čtyřem
kamarádům předal kolektiv hasičů na letošních oslavách výročí. Myslím, že nápis „Děkujeme
za mnohaletou dřinu při výchově nové generace“ mluví za vše.
V dalších letech vzpomeňme na akce, jako byl v roce 2001 pokus o překonání českého a světového
rekordu v položení hasičských hadic na nejdelší vzdálenost a jejich následné naplnění vodou, pořádaný
ve dnech 4.-6.5.2001 na bývalém vojenském letišti Ralsko u Mimoně. Rekord byl překonán a agenturou
„Dobrý den“ z Pelhřimova zapsán do Guinessovy knihy rekordů. V roce 2002 se konal druhý rekord,
tentokrát na letišti v Kuřivodech u Mimoně. V roce 2003 se několik sborů z podřipska zúčastnilo
dálkové dopravy vody na trase Bechlín – Předonín. V květnu roku 2010 se naši muži zúčastnili dalšího
rekordu, tentokrát na Vysočině. I tento rekord byl překonán.
V letech 2002 a 2006 muži pomáhali při odklízení následků povodní a i v dalších letech plnila
výjezdová jednotka svůj úkol ke spokojenosti občanů.
A nyní k samotným oslavám. Přestože by si to bohatá historie sboru zasloužila, oslavy nebyly nijak
velkolepé. Krátce po 13. hodině se rozezněla česká hymna, všichni přítomní vzdali poctu vlajce
a minutou ticha uctili památku předchozích generací. Poté se hosté zúčastnili oběda, po kterém jim
byly předány pamětní listy. Starosta obce pronesl pár slov a pak už všichni vzpomínali na léta minulá.
Pro občany, přátele sboru a zasloužilé členy byla připravena výstava hasičské techniky,
a to od té nejstarší až po tu nejmodernější, naší vlastní i zapůjčené od okolních sborů. Chybět
samozřejmě nemohly vybrané dokumenty, fotografie, čestná uznání, diplomy atd. Největší atrakcí byl,
hlavně pro děti, nový zásahový vůz HZS z Elektrárny Mělník.
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………. Z HASIČSKÉ ZBROJNICE
Kolem 16. hodiny se rozezněla siréna a naši
nejmladší byli v plné parádě připraveni ukázat
svůj um. Po příjezdu zásahového vozidla se
po nosítkách sklouzli první průzkumníci, kteří
běželi do domečku vyprostit zraněného plyšového
medvěda. V patách jim utíkaly zdravotnice,
připravené naložit ho na nosítka a „ošetřit“.
Mezitím si zbytek posádky připravil hadicové
vedení a po ujištění, že je objekt zajištěn, hořící
domeček uhasil. Tato ukázka sklidila zasloužený
potlesk.
Následovalo již zmíněné poděkování „čtyřem
statečným“ a v podvečerních hodinách vystoupily
malé mažoretky z DDM Trend Roudnice n.L. I toto vystoupení se všem přítomným velmi líbilo.
Počasí nám přálo celý den a o večerní zábavu se postarala skupina Elmex. Tančilo se, zpívalo,
vyprávělo, povídalo, zkrátka slavilo se až do ranních hodin.
Na závěr mi dovolte jménem SDH Bechlín poděkovat všem zasloužilým členům, sponzorům
a občanům Bechlína za jejich přízeň, ze které se, doufám, budeme těšit i v letech příštích.
Michala Korpalová

Sportem ke zdraví
V sobotu 12. května proběhl další ze série turnajů
nohejbalových utkání na hrací ploše u požární
zbrojnice. Počasí tentokrát nepřálo sportovním
aktivitám a tak se soutěžilo s menším počtem
účastníků. Kvalita předvedených dovedností byla
na patřičné úrovni a zápal hráčů bezmezný.
Dvoukolový systém soutěže ukázal všeobecnou
připravenost hráčů a skončil naprostým vyčerpáním
jednotlivců. Několik drobných úrazů lze přičíst
na vrub počasí. V žádném případě se nejedná
o nešikovnost tak zvaných sportovců.
Všeobecná spokojenost patřila jak sportovnímu,
tak i servisnímu zabezpečení zázemí. Každý zde
nalezl vše, co ke sportovní akci patří. Dostatek
obvazového materiálu na zraněné nohy, dodržování
pitného režimu, stravovacích návyků a dalších
nezbytností.
Ceny za umístění na pomyslných stupních vítězů
předčily očekávání všech zúčastněných. Lze
konstatovat úspěšnost celé sportovní akce dle hesla
„kdo si hraje, nezlobí“.
Pořadatelům, SDH Bechlín, nelze upřít jejich šikovnost a podnikavost. Děkujeme za sportovní
i kulturní aktivity v příjemném prostředí hasičského zázemí.
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Irena Škobisová

NAŠE ŠKOLA ……….

Pálení čarodějnic
A opět je tu den, jehož organizaci již tradičně berou do svých rukou ochotní místní hasiči a my všichni
ze školy se na tento den obzvláště těšíme.
Ano, opět po roce je 30. dubna – pálení čarodějnic.
Všichni již víme, co přijde: zazní požární poplach
a musíme urychleně opustit budovu školy. Naštěstí,
vždy se jedná pouze o řádný nácvik evakuace,
vše proběhne bez problémů a jsme pochváleni
od velitele hasičů za dobrý časový limit.
Následuje průvod masek čarodějnic a čarodějů obcí,
který končí v prostorách hasičárny. Tam již je vše
připraveno a nachystáno – hasičská výstroj a výzbroj
a velice zajímavý odborný výklad o práci hasičů,
ať jsou to profesionálové či dobrovolníci.
Dozvěděli jsme se o jejich velice záslužné práci, kdy kromě
hašení požárů zasahují také v případech povodní či jiných
živelných pohrom, ekologických havárií, pomáhají
při dopravních nehodách a jiných mimořádných
událostech. Spolupůsobí též při prevenci požárů a dalších
podobných nežádoucích událostí.
Tuto velice zajímavou a poučnou část vystřídal zábavný
program, čímž bylo opečení vuřtů a spálení čarodějnic.
Celé dopoledne bylo zakončeno soutěžemi.
Velký dík patří všem ochotným dobrovolným hasičům,
kteří si pro nás tento program připravili a za jejich
dlouholetou a významnou spolupráci s naší školou.
Milena Pordeová, Blanka Dvořáková, ZŠ Bechlín
Fotky z této akce naleznete na www.skola-bechlin/Fotogalerie 2012/pálení čarodějnic

MŠ Bechlín se loučila s předškoláky
28.5. se v bechlínské mateřské škole konala besídka. Krátce po 15. hodině se děti seřadily v tělocvičně,
kde na ně již čekali natěšení rodiče. Svůj program zahájily sérií písniček a básniček, které se po celý rok
pilně učily. Na piáno je doprovázela paní učitelka Rauchová a na druhém konci napovídala paní
učitelka Skleničková. Poté nám děti ukázaly, že ani
pohybová vystoupení jim nejsou cizí.
Jakmile byla studnice říkanek vyčerpána, mladší děti
se posadily a na řadu přišlo sólo předškoláků – Davida
Valiny, Leonky Chládkové, Terezky Mackové, Kačenky
Čvančarové, Petrušky Laurichové a Elišky Cardové,
kteří recitovali básničku „O chrpě“. Na závěr jim paní
učitelky předaly knížky s věnováním, jako vzpomínku
na mateřskou školu, a popřály hodně zdarů ve škole.
Budoucí prvňáčci se do školy těší a my jim přejeme,
aby jim nadšení vydrželo co nejdéle.
Michala Korpalová
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………. KALENDÁŘ
1. červen – Mezinárodní den dětí
Oslavu dne dětí navrhla v roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen, Mezinárodní odborové
sdružení učitelů a Světová federace demokratické mládeže. Mezinárodní den dětí se poprvé slavil
1. června 1950 ve více než 50 zemích celého světa. Pevné datum, tedy 1. červen, bylo stanoveno
až na mezinárodní konferenci pro ochranu dětí v roce 1952.
6. červen 1944 – Vylodění spojeneckých vojsk v Normandii
Jedna z nejvýznamnějších operací novodobých válečných dějin – operace Overlord, den D.
Na válečné poradě Velké trojky (USA, Velká Británie a SSSR) padlo rozhodnutí o úderu na Německo
vedeném přes severní Francii. Jako nejvhodnější se jevila právě Normandie, protože pláže byly
dostatečně široké a relativně slabě chráněné. Zásadní roli sehrála dezinformace nepřítele. Hitler byl
přesvědčen, že Normandie je pouze zástěrka a hlavní útok bude veden u Pas-de-Calais, kde je průliv
La Manche nejužší. Proto zpočátku nechtěl proti spojencům poslat své elitní jednotky a po promarněné
příležitosti se již stalo takřka nemožné je zničit. Ztráty v řadách spojenců byly vysoké, velení dokonce
uvažovalo o stažení, ale nakonec byly pláže dobyty. Již o šest dní později bylo na francouzské půdě asi
320 tisíc spojeneckých vojáků, 54 tisíc vozidel a 100 tisíc tun válečného materiálu.
7. červen 1948 - Edvard Beneš abdikoval na úřad prezidenta
Abdikoval na protest proti nové nedemokratické ústavě, kterou odmítl podepsat. Žil v ústraní
v Sezimově Ústí, kde 3.9.1948 zemřel.
10. červen 1942 – vyhlazení Lidic
Po úspěšném atentátu československých parašutistů na Reinharda Heydricha byla obec Lidice
ve středních Čechách vypálena a dokonale srovnána se zemí. Všichni muži byli zastřeleni, ženy
odvezeny do koncentračních táborů a děti zkoumány, nakolik jsou z „rasového hlediska“ vhodné
k převýchově. K poněmčení bylo vybráno 17 dětí, ostatní byly převezeny do vyhlazovacího tábora.
Celkem přišlo o život 340 lidických obyvatel (192 mužů, 60 žen a 88 dětí). Bestialita, s níž nacisté
zlikvidovali Lidice a naložili s jejich obyvateli, vyvolala celosvětový odpor. V řadě zemí byla města
a vesnice přejmenována na Lidice, jako důkaz toho, že jméno zničené vesnice nelze vymazat. Ihned
po osvobození bylo místo lidické tragédie provizorně pietně upraveno. Území starých Lidic bylo
prohlášeno za národní kulturní památku, je zde muzeum s expozicí připomínající lidskou tragédii.
Snad každého návštěvníka dojme bronzové sousoší lidických dětí zavražděných v Chelmnu, které
je zároveň připomínkou všech dětských obětí války.
19. červen 1945 – vydán Dekret prezidenta o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich
pomahačů a o mimořádných lidových soudech, tzv. velký retribuční dekret, jeden z nejdůležitějších
dekretů prezidenta Beneše. Tímto dekretem byly stanoveny se zpětnou účinností přísné tresty
za skutky spáchané v období druhé světové války. Vedle trestných činů, které byly trestné i podle
stávajících předpisů byla zavedena nová skutková podstata udavačství. Tohoto trestného činu
se dopustil ten, kdo „v době zvýšeného ohrožení republiky ve službách nebo v zájmu nepřítele, nebo
využívaje situace přivoděné nepřátelskou okupací jiného pro nějakou skutečnou nebo vymyšlenou
činnost udal“. Za tento trestný čin mohl být uložen i trest smrti.
27. červen – Den památky obětí komunistického režimu
Tento den v roce 1950 byla popravena nejznámější oběť zvůle komunistické justice, doktorka Milada
Horáková. Spolu s ní byli tehdy popraveni i Jan Buchal, JUDr. Oldřich Pecl a Záviš Kalandra. Dalších
devět obžalovaných bylo odsouzeno k doživotí nebo dlouholetým trestům. Po tomto monstrprocesu
byly zosnovány stovky dalších procesů, v nichž podle většinou vykonstruovaných obžalob bylo
nespravedlivě odsouzeno přes 200 tisíc lidí, kteří celkově odseděli v komunistických žalářích
a koncentrácích přes milion let.
Miluše Dvořáková
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….
Klub Slunečnice pro Vás připravil přednášku MUDr. Jiřího Holečka,
odborníka na léčbu civilizačních a metabolických nemoci, na téma

„Překyselení organizmu je startem pro vznik civilizačních nemocí“
Přednáška se uskuteční v úterý 5. června 2012 v 18:00 hodin v Klubu Bechlín
Nenechte si ujít toto důležité setkání!

Více na www.civilizacninemoci.cz

Kulturní komise Obce Bechlín a SDH Bechlín
zvou všechny příznivce dobré zábavy na posezení s dechovou kapelou

v sobotu 23. června od 14:00 hodin u hasičské zbrojnice v Bechlíně
vstupné dobrovolné
FK Bechlín zve své příznivce a občany na fotbalové hřiště v Bechlíně
v sobotu 2. června 2012 od 9:30 hodin na „4. DĚTSKÉ SPORTOVNÍ
od 20:00 hodin posezení s hudbou

HRY“

v sobotu 23. června 2012 od 9:00 hodin na „MEMORIÁL V. PALICE“ s tímto programem:
9:00 1. zápas
11:00 2. zápas
15:00 o 3. místo
17:00 finále
Vstupné: celodenní 40,-/ půldenní 20,-/ženy zdarma
v sobotu 30. června 2012 od 10:00 hodin na 5. ročník

TURNAJE V MINIKOPANÉ

GOLD BEER CUP
od 20:00 hodin posezení s hudbou – hraje DJ KAWA
přihlášky budou k dispozici v hospůdce Na hřišti a v hospodě U růžovýho slona
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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