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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
silniční automobilová doprava zatěžuje naši obec ze všech směrů. Naší snahou je alespoň v mezích
možností zmírnit neúměrné zatížení průtahových komunikací. Prvním a nezbytným krokem
je navázání spolupráce se širší oblastí regionu. Předkládáme Vám dokument, který zahajuje
společné úsilí v jedné z částí naší obce.

Memorandum
O společné iniciativě pro podporu dopravní infrastruktury.
Účastníci – Město Štětí, Mondi Štětí a.s., Město Roudnice n.L., Město Hoštka, Město Liběchov, Obec Snědovice, Obec
Bechlín a Obec Račice – si vědomi problémů s přetížeností dopravní infrastruktury v jejich regionu, vyjadřují odhodlání
společně spolupracovat na krocích vedoucích k zlepšení této situace.
Stávající situace
Vlivem kamionové přepravy materiálu a výrobků pro průmyslovou výrobu ve městě Štětí (provoz zde má
také největší papírna v České republice, firma Mondi Štětí a.s.) dochází k nadměrné zátěži komunikací
v regionu. K této dopravě slouží pouze jedna vhodná komunikace 2. třídy č. 261 na trase Mělník, Liběchov,
Štětí. Uvedená silnice 261 má však na své trase několik kritických míst – průjezd městy Liběchov, Štětí, obcí
Počeplice a most přes železniční trať, který je v současné době uzavřen a nahrazen provizoriem,
umožňujícím pouze střídavou dopravu v jednom směru. Tato situace vede dopravce často k používání
i ostatních komunikací majících klasifikaci 3. třídy (24049, 26120) a pokračování silnice 261 přes obec Hoštka
směr Litoměřice. Tyto silnice však nejsou pro tuto dopravu určeny a dochází tak k jejich postupnému ničení.
Kamionová doprava působí i značný hluk a představuje tak výraznou ekologickou zátěž v uvedené oblasti.
Na uvedených komunikacích jsou též místa, kde dochází k značnému ohrožení bezpečnosti ostatních
účastníků provozu kamiony.
Předpokládaný žádoucí rozvoj průmyslové výroby ve Štětí determinuje další zhoršení výše uvedené situace.
Cíle
Jako řešení problému se jeví převedení větší části kamionové dopravy na komunikaci vedoucí ze sjezdu
dálnice D8 na 29. km u Roudnice nad Labem. K dosažení tohoto cíle je však nutno dokončit obchvat
Roudnice nad Labem, vybudovat obchvat obce Předonín a zvýšit nosnost a průjezdnost mostu přes řeku
Labe ve městě Štětí. Splnění těchto podmínek by vedlo k možnosti otevřít silnici č. 24049 pro těžší dopravu.
Pro řešení dlouhodobě neudržitelné dopravní situace v Liběchově přichází v úvahu realizace obchvatu
města Liběchova ze směru Mělník a Česká Lípa dle již zpracované studie. Obchvat je zahrnut v Územním
plánu Středočeského kraje.
Město Štětí a výše zmíněné obce jsou účastníky jednání, podporujících tyto stavby, a to za účasti majitelů
komunikací, Ústeckého kraje a podniku Mondi Štětí a.s.
Účastníci memoranda vyzývají i další subjekty mající v působnosti silniční infrastrukturu, aby urychleně
přistoupili k řešení problému.

O dalších etapách snahy omezení těžké nákladní dopravy v naší obci Vás budeme průběžně
informovat.
Alexander Suchý, starosta obce
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Návrh Závěrečného účtu Obce Bechlín za rok 2011 (stručný výtah)
Návrh závěrečného účtu v plném rozsahu je na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů zveřejněn na webových stránkách obce, úřední desce a k nahlédnutí je v úředních
hodinách v kanceláři OÚ Bechlín.
1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2011 podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu FIN 2-12M
k 31.12.2011, který je součástí ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU (FIN 2-12M k 31.12.2011 příloha č.1).
Převaha výdajů nad příjmy pro r. 2011 činí – 2 644 388,17 - dle výkazu FIN 2-12 M k 31.12.2011. Finanční
krytí výdajů v roce 2011 bylo hrazeno přebytky hospodaření z let minulých.
Účet 231 – základní běžný účet
Příjem obce

24 169 124,51 Vydání obce

26 813 512,68

Bankovní účty
Počáteční stav k 01.01.2011
Stav účtu KB
ČSOB
Termínovaný účet
Celkem

Bankovní účty
Konečný stav k 31.12.2011
3 038 412,03 Stav účtu KB
101 481,46 ČSOB
0,00 Termínovaný účet
3 139 893,49 Celkem

Příjem kontrolní číslo

27 309 018,00 Vydání kontrolní číslo

377 293,90
118 211,42
0,00
495 505,32
27 309 018,00

KONTROLA účetnictví na finanční prostředky obce:
Rozdíl finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátečním stavem k 01.01.2011 a konečným
stavem k 31.12.2011
Rozdíl
- 2 644 388,17
Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce roku 2011
Rozdíl
- 2 644 388,17
Plnění příjmů a výdajů za rok 2011
Příjmy
Daňové příjmy

Schválený rozpočet
10 324 400,00

Upravený rozpočet

Skutečnost

9 523 400,00

Skutečnost%

8 861 918,86

93,05

Nedaňové příjmy

922 000,00

909 347,00

853 411,65

93,85

Kapitálové příjmy

75 000,00

13 882 000,00

13 880 541,00

99,99

Přijaté dotace
Příjmy celkem
Výdaje
Běžně výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

554 600,00

573 253,00

573 253,00

100,00

11 876 000,00

24 888 000,00

24 169 124,51

97,11

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Skutečnost %

11 526 000,00

11 069 000,00

9 857 882,46

89,06

3 490 000,00

16 959 000,00

16 955 630,22

99,98

15 016 000,00

28 028 000,00

26 813 512,68

95,67

Zastupitelstvo obce v průběhu roku na svých zasedáních schválilo sedm rozpočtových opatření.
V příjmové části byl rozpočet navýšen o 13 012 000,00 Kč. Navýšení bylo způsobeno zejména prodejem
vodohospodářského zařízení firmě SČVK a.s. Teplice. Ke snížení příjmové části v ostatních položkách
rozpočtu nebo jeho přerozdělení došlo na návrh finančního výboru, z důvodů snížení daňové výtěžnosti
ze strany FÚ.
Ve výdajové části došlo k navýšení rozpočtu o 13 012 000,00 Kč. Navýšení bylo způsobeno zejména
kapitálovým vkladem do společnosti SČVK a.s. Teplice, která do konce roku 2011 provozovala
vodohospodářské zařízení obce. K dalšímu mírnému snížení výdajové části rozpočtu nebo jeho přerozdělení
došlo na návrh finančního výboru, kdy zastupitelé obce z odůvodněných potřeb překvalifikovali některé
výdaje v zájmu plynulého chodu obce. Procentuelní rozdíl mezi rozpočtovanými příjmy a výdaji činil
1,44 %. Toto je ukazatel, z kterého je patrné, že finanční výbor obce pracoval velice zodpovědně a včas
reagoval na všechny změny finanční situace obce.
Výsledek hospodaření po zdanění dle Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2011 je po zdanění 1 940 497,92 Kč
(Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2011 příloha č. 2).
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Výsledek hospodaření je tvořen rozdílem výnosů a nákladů roku 2011.
Výnosy 2011 – tvoří
Výnosy z činností obce /včetně darů/
Finanční výnosy /úroky bank/
Výnosy z daní a poplatků
Výnosy z prostředků státního rozpočtu a
rozpočtů územních samosprávných celků
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření 2011

Náklady 2011 - tvoří
Náklady z činností obce /netvoří výdaje na
14 675 860,04 investice/
6 822,73 Finanční náklady /úroky bank/
9 115 934,86
Náklady na prostředky rozpočtů ÚSC
/dotace na provoz školy, příspěvky na
493 900,00 činnost klubů, členské příspěvky/
24 292 517,63

Odvod daně z příjmů právnických osob za obec

5 754 982,71
9 666,00

16 334 771,00
22 099 419,71
+2 193 097,92

252 600,00

Hospodářská činnost obce k 31.12.2011 nebyla realizována.
2) Hospodaření s majetkem obce 2011 - Výkaz rozvaha k 31.12.2011 + výsledek inventarizace majetku
k 31.12.2011 (Rozvaha k 31.12.2011 příloha č. 3, Příloha k 31.12.2011 č. 4)
Rozvaha - bilance 2011 je tvořena ze syntetických účtů, které dávají přehled o celkovém stavu aktiv
a pasiv v roce 2011
Aktiva 2011 – tvoří
Stálá aktiva /majetek hmotný + majetek
nehmotný + majetek finanční z toho:
Dlouhodobý nehmotný majetek
Odpisy dlouhodobého nehm. majetku
Dlouhodobý hmotný majetek

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva z toho:
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý
finanční
majetek
/stav
bankovních účtů k 31.12.2011/
Aktiva celkem

Pasiva 2011 - tvoří
Pasiva tvoří zdroje krytí z toho:

82 173 526,28
924 833,85 Vlastní kapitál
-167 700,85
81 238 692,43 Cizí zdroje /tvoří krátkodobé závazky vůči
dodavatelům, zaměstnancům,institucím ZP
a SP, FÚ, krajskému úřadu, pojišťovnám/
-22 715 560,93
10 000,00
1 118 722,94
37 224,62
585 993,00
495 505,32

60 408 987,44 Pasiva celkem

Inventarizace k 31.12.2011 - majetek po objektech - dílčí inventarizační soupisy
Po objektech
OÚ Bechlín
OÚ Předonín
SDH Bechlín
SDH Předonín
Kino
PO ZŠ a MŠ Bechlín
Klub Bechlín
Knihovna Bechlín
Celkem
Majetkové účty
018 - Dlouhodobý neh.
019 – Územní plán
021 - Stavby
022 - Movité věci
028 – Drobný hmotný
031 - Pozemky
042 -Nedokončené inv.
051- Zálohy
069- Akcie
Celkem

Stav k 01.01.2011

Stav k 31.12.2011

68 480 803,79
32 603 941,93
856 604,05
438 176,14
2 365 773,00
6 260 568,70
3 469 227,00
21 853,78
114 496 948,39

61 813 055,01
7 837 710,68
465 020,55
189 784,04
4 932 251,00
6 661 109,22
252 742,00
21 853,78
82 173 526,28

Stav k 01.01.2011
159 947,85
0,00
106 796 143,15
3 354 217,20
1 780 422,23
524 664,96
1 340 353,00
531 200,00
10 000,00
114 496 948,39

Stav k 31.12.2011
165 633,85
759 200,00
70 265 026,69
3 045 740,50
1 978 134,93
512 384,31
*5 437 406,00
0,00
10 000,00
82 173 526,28
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60 408 987,44
59 795 100,25
504 775,02

60 408 987,44
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* Přehled SÚ 042 Nedokončené investice
Investice
KINO – přestavba
PARCELY u hřbitova
PARCELY Benzinov
BYTOVÝ DŮM č.p. 20

Zahájení

Proinvestovaná hodnota
Celkem
4 952 251,00
146 995,00
158 160,00
180 000,00

2009
2006
2005
2011

5 437 406,00

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 (Zpráva o přezkumu příloha č. 5)
Přezkoumání bylo provedeno na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s § 2 a § 3 zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu
Ústeckého kraje ve dnech 14.11.2011 a 05.04.2012. Závěr kontroly:
I. nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
II. nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly:
Podíl pohledávek na rozpočtu ÚC 0,83%
Podíl závazků na rozpočtu ÚC
1,42%
Podíl zastaveného majetku ÚC
0,00%
4) Vyúčtování finančních prostředků ke st. rozpočtu, st. fondům a rozpočtům krajů a dotace poskytnuté
ÚZ
101
13101
33123
98005
Celkem
Vratka 2012

Účel poskytované dotace
KÚÚK-program obnovy venkova
Úřad práce – aktivní politika zaměstnanosti
PO ZŠ a MŠ B transfer od EU - záloha
Sčítání lidu

Poskytnuto
188 000,00
24 000,00
0,00
6 653,00
218 653,00

Skutečně čerpáno
188 000,00
24 000,00
0,00
0,00
212 000,00
-6 653,00

5) Hospodaření příspěvkových organizací (Rozvaha k 31.12.2011 příloha č. 6, Výkaz zisku a ztráty
k 31.12.2011 č.7, Příloha k 31.12.2011 č.8, Zpráva o přezkumu č.9)
Obec Bechlín je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín.
Hospodářský výsledek PO před zdaněním je 121 338,84 Kč. Ředitelka PO požádala o souhlas s převedením
HV do rezervního fondu organizace. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 28.02.2012 usnesením
č. 12/2012 toto převedení schválilo.
Roční účetní závěrka roku 2011 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín je součástí
Závěrečného účtu Obce Bechlín. Zpráva o kontrole účetní závěrky PO je přílohou Závěrečného účtu Obce
Bechlín za rok 2011.
6) Tvorba a použití peněžních fondů - účelové fondy k 31.12.2011 nebyly obcí zřízeny.
7) Přehled příspěvků a dotací poskytnutých obcí v roce 2011
Tělovýchovné kluby
Požární ochrana – dobrovolná část
Hospic Litoměřice
Celkem
Základní školy Roudnice nad Labem
Základní škola Štětí
Celkem platby ostatním školám
PO ZŠ a MŠ Bechlín
Celkem platby vlastním školám
SONO sdružení pro nakládání s odpadem
Celkem členské příspěvky
Město Roudnice nad Labem
Celkem Město Roudnice nad Labem
Celkem příspěvky a dotace

Příspěvek na činnost
Příspěvek na činnost
Příspěvek na činnost
Příspěvek na žáka
Příspěvek na žáka
Dotace na provoz
Členský příspěvek
Úhrada za veřejnoprávní službu

106 500,00
14 800,00
0,00
121 300,00
255 276,00
6 000,00
261 276,00
3 629 000,00
3 629 000,00
12 270,00
12 270,00
330,00
330,00
4 024 176,00

8) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
Mimorozpočtové zdroje Obec Bechlín nevyužila. Úvěrové zatížení závazků v roce 2011 bylo 0,00 Kč.
Obec Bechlín k tomuto datu vykazuje dle výpočtu dluhové služby koeficient dluhového zatížení 0,00.
S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v Bechlíně.
Zpracovala Milena Koťová
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Veřejné zasedání zastupitelstva obce Bechlín
se koná ve čtvrtek 3. května 2012 od 17:00 hodin v Klubu v Předoníně s tímto programem:
1/ Dohoda o financování povinné školní docházky
2/ Rozpočtové opatření č. 1/2012
3/ Kritéria pro přijetí do MŠ
4/ Smlouva o budoucí smlouvě – věcné břemeno
p.p.č. 2443/1 k.ú.Bechlín
5/ Smlouva o budoucí smlouvě – věcné břemeno
p.p.č. 2508/1 k.ú.Bechlín

6/ Pověření – Prázdninové rozloučení
7/ Příspěvek na dětský den a prázdninové rozloučení
8/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2011
9/ Diskuse

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 30. dubna 2012 začíná letní svoz komunálního odpadu, tj. svoz 1x za 14 dní.
Svozový den – ČTVRTEK, sudý týden
první vývoz – 3. května 2012

Přezkoumání hospodaření Obce Bechlín
Dne 5.4.2012 bylo odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje provedeno přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011. Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Bechlín
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

………. PŘESTAVBA KINA

Den otevřených dveří
Poslední březnová sobota byla dnem, kdy se mohli občané přijít podívat na pokračující rekonstrukci
kina, ze kterého se rodí nové multifunkční kulturní zařízení. K dispozici byly vystavené stávající plány
kina a nové plány zařízení. Nechyběla přítomnost pana starosty a zástupce stavební firmy. Věnovali se
občanům, provázeli je stavbou a odpovídali na dotazy. Na pokračující stavební úpravy se přišlo
podívat celkem 115 občanů. Úplně prvními návštěvníky byli manželé z Předonína. Ostatní občané byli
z Bechlína.
Reakce občanů byly velmi rozmanité. Ti dříve
narození si zavzpomínali na své mládí, dětství, první
lásky a vybavovaly se jim hezké chvíle. Jiní
si vzpomněli, kde si kupovali tatranky u paní
uvaděčky. Střídala se nostalgie, úsměv, ale i smutek.
Vzpomínalo se na čištění cihel a mnoho
odpracovaných brigádnických hodin při výstavbě
kina. Dozvěděla jsem se, že pánové Miloslav Abrt
a Josef Matoušek dostali ocenění za nejvyšší počet
odpracovaných hodin.
Dále se vzpomínalo na hraní ochotnického divadla,
paní Abrtová zavzpomínala na svá uvaděčská léta
s paní Boženou Fiedlerovou… „baby Jezinky“.
Velká shoda v názorech na přestavbu byla, že je dobře, že se budova nenechala zchátrat, sál
je z optického hlediska větší, je zde vidět velká změna, obklady jsou barevně příjemné, je zde vidět kus
udělané práce, ale mnoho práce na dokončení je ještě před námi. Chlapy většinou zajímala kotelna, její
umístění a vybavení. Velká většina ocenila zachování původního stropu na sále.

5

PŘESTAVBA KINA ……….
Paní Kavelková byla samý úsměv, viděla vše živě a s velkou představivostí odcházela naladěná.
Každá druhá otázka zněla: „Kdy to bude hotové, kdy si zatancujeme?“ Důležitou a častou
připomínkou bylo, ať se tady hlavně od začátku nekouří!
Pravdou je, že na přestavbě je práce ještě dost. Sál poskytuje 140 míst, má svá zázemí, šatny, sprchy
a další stavební úpravy, které musí odpovídat současným požadavkům.
Občané odcházeli spokojeni a velká většina se
nabídla, že pokud bude brigáda na dokončovací
práce, rádi podají pomocnou ruku.
Nabízí se otázka, jak se vlastně bude multifunkční
zařízení jmenovat? Nebo ponese stejný název „Kino“? Zkusme všichni popřemýšlet. Své nápady
můžete písemně poslat nebo sdělit přímo na úřadě.
Vždyť je to naše zařízení a jaké ponese jméno je také
naše společná věc.
Těšíme se na otevření objektu a těší se určitě i děti,
které mezi návštěvníky nechyběly a hned vyzkoušely
taneční parket.
Připravila Irena Škobisová

NAŠE ŠKOLA ……….

Jak jsme v naší škole přivítali jaro?
Prvním krokem byla samozřejmě výzdoba – oken, chodeb a v neposlední řadě i okolí školy. Další,
již tradiční akcí v naší škole, je „JARNÍ ATELIÉR“ + „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“,který se uskutečnil
ve čtvrtek 29.3.2012.
A co na děti čekalo tentokrát? Rozdělení na dvě skupiny,
ve kterých si vyrobí pěkné a zajímavé dekorativní předměty
na Velikonoce. V první skupině vznikaly krásné závěsné
slepičky s barevnými vajíčky a co v druhé? Tam si žáci mohli
uplést košíčky z pedigu. Pedig – slovo, se kterým se většina
z nás dosud nesetkala. Je to popínavá, palmová rostlina
rostoucí v Asii a barví se barvou na látky. Další informace
a zajímavosti o rostlině lze najít na internetových stránkách.
A právě naši žáci se mohli s tímto materiálem seznámit.
Do školy byl pozván pan Evžen Novák a pedig na výrobu
košíčků přivezl s sebou. A jak jsme pracovali? Každý
dostal kolečko s dírkami a proutky a pak jsme již
vyplétali každý svůj výrobek. Dalo to práci, mnohokrát
pan instruktor ukazoval postup, pomáhal, radil, až si
každý ten svůj výrobek odnesl domů.
Všichni žáci v obou dílnách pracovali s chutí, i když
se práce zpočátku nedařila. Postupně však přicházeli
na to, jak si s neposlušnými proutky poradit a tak jsme se
nakonec všichni radovali, jak se nám práce podařila.
Jsme rádi, že i na tomto „Jarním ateliéru“ jsme mohli
přispět k rozšíření dovedností našich žáků.
Podívejte se na naše pracovní nadšení i na hotové výrobky na www.skola-bechlin (fotogalerie
2012/jarní ateliér).
Milena Pordeová, ZŠ Bechlín
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Masopust neboli průvod obcí v maskách
V sobotu 31.3. 2012 pořádal SDH Předonín Masopust. I když
jsme všichni věděli, že tento termín byl po období masopustu,
rozhodli jsme se o obnovení této tradice.
Masopustní průvod začal ve 14:30 před obecním úřadem.
Přestože nám počasí nepřálo, sešlo se zde spoustu dětských
i dospělých masek.
Celý
průvod
doprovázela
šatlava s hudbou
a drábové. Poté,
co jsme prošli
celou vsí, jsme se sešli na obecním úřadě, kde se konal
dětský karneval. Jako každý rok pro děti byly připraveny
soutěže za sladké odměny a vyhlášení 3 nejhezčích masek.
Večer se konalo posezení s hudbou pro dospělé, které
se velmi vydařilo. I zde se sešlo spoustu pěkných masek.
Na tomto dni se podílelo spousta členů sboru, ale i místních občanů. Přípravami, darem do tomboly
a napečením sladkých dobrot, které byly vydávány před obecním úřadem. Tato akce se velmi povedla
a rádi bychom v ní nadále pokračovali i v dalších letech.
Jitka Kouřilová ml., SDH Předonín

………. KALENDÁŘ
1. květen – Svátek práce
Rozhodnutí o každoročních oslavách bylo přijato v roce 1889 na ustavujícím kongresu II. internacionály
v Paříži, datum 1.5. bylo stanoveno na paměť demonstrací chicagských dělníků začátkem května 1886,
po nichž bylo několik dělnických funkcionářů na základě vykonstruovaných obvinění popraveno.
V českých zemích byl 1. máj poprvé slaven v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze.
5. květen 1945 – Pražské povstání
Počátkem května 1945, kdy se už německý odpor definitivně hroutil a spojenecké armády
nezadržitelně postupovaly, vypuklo v některých moravských a českých městech povstání. V Praze
vzplálo 5. května. Desetitisíce pražanů vyšly do ulic a odzbrojovaly jednotlivé německé vojáky i menší
oddíly. Otevíraly se ilegální úkryty zbraní, do povstání se zapojila pražská policie i četnictvo z okolí
a uniformy oblékli i mnozí bývalí důstojníci Československé armády. Na ulicích vyrostly barikády
z dlažebních kostek, odstavených tramvají, ze všeho, co se ve městě dalo pro tento účel získat.
V čele povstání stála Česká národní rada složená z představitelů různých antifašistických sil včetně
komunistů. Jejím předsedou se stal profesor Albert Pražák. Vojenského velení se ujaly ilegální vojenské
organizace Bartoš a Alex. Povstalci ovládli rozhlas a začali volat o pomoc pro bojující město.
Málo vyzbrojení povstalci nemohli dlouho vzdorovat přicházející Schörnerově armádě. Praha němcům
bránila v přechodu do amerického zajetí, kterému dávali přednost před armádou sovětskou blížící
se z východu. S podporou svých obrněných vozidel zaútočili na barikády a před útočícími oddíly hnali
přes barikády ženy a děti jako štít před střelami obránců. Pomoc v nejvyšší nouzi přinesli bojující Praze
tzv. Vlasovci, vojáci I. divize Ruské osvobozenecké armády. Tyto jednotky, složené z ruských
a ukrajinských zajatců a z porevolučních emigrantů z celého světa, bojovaly, vedeny bývalým
sovětským generálem Vlasovem, pod Hitlerovým praporem. Cílem vlasovců bylo osvobození Ruska
od nadvlády Stalina a bolševiků, jejich tragedií pak, že se k tomuto cíli spojili s Hitlerem. V samém
konci války přecházeli vlasovci přes naše území do amerického zajetí. Pravidelné oddíly vlasovců,
vyzbrojené i těžkými zbraněmi, přispěchaly po volání pražského rozhlasu a odrážely německé útoky
zejména na levém břehu Vltavy a v Podolí a v Bráníku.
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Vlasovci chtěli jednat s ČNR, ale ta je pod tlakem komunistů odmítla. Praze nesporně pomohli, nebylo
jim to však nic platné, většině se k Američanům nepodařilo dostat a byli zmasakrování Rudou
armádou. Ti, co se dostali do západního zajetí, byli vydáni na jistou smrt sovětským úřadům.
Ve dnech, kdy v Praze umírali lidé a rozhlas stále volal o pomoc, stála v Plzni a Rokycanech (sotva
80 km od Prahy) americká armáda. Její velitel generál Patton se několikrát snažil získat svolení
k pochodu na Prahu, ale sovětský štáb mu nepovolil překročit demarkační čáru – zabraňující
neplánovanému styku vojsk – a zachránit Prahu. Přestože u Prahy žádné smíšení vojsk nehrozilo,
sovětské velení odmítlo. Československo se mělo stát sovětskou državou, a Prahu tedy musela
osvobodit Rudá armáda. Patton se rozhodl i přes zákaz svého velení Prahu osvobodit. Potřeboval jen
jediné – přímou žádost o pomoc od České národní rady. A znovu pro odpor komunistů ji nedostal.
Instrukce z Moskvy už tehdy znamenaly pro naše komunisty víc než česká krev na dlažbě.
Česká národní rada z obavy ze zničení města a masakru obyvatelstva uzavřela 8. května s německým
velením dohodu o jejich kapitulaci, za kterou získali volný průchod do amerického zajetí. Město bylo
zachráněno. Boje utichly. Na některých místech poněkud ožily 9. května po příjezdu sovětských tanků
do ve skutečnosti již osvobozeného města.
8. květen 1945
Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci a v noci z 11. na 12. května poblíž Milína
na Příbramsku skutečně padly poslední výstřely 2. světové války v Evropě.
13. květen – Den matek
Všem maminkám blahopřejeme k jejich svátku, děkujeme za jejich lásku a starosti, které s námi měly
a mají.
15. květen 1891 – Jubilejní zemská výstava
Hospodářská a společenská výstava uspořádaná na oslavu jubilea první průmyslové výstavy v Praze
roku 1791. Původně byla naplánována jako všeobecná zemská výstava, avšak pro bojkot německých
podnikatelů v Čechách se stala přehlídkou rozvoje a vyspělosti českého průmyslu a podnikavosti. Byla
ukončena 18. října 1891 a zúčastnilo se jí přes dva a půl miliónu návštěvníků.
Zemská výstava přesáhla svůj čas - rok 1891, i prostor - pražské výstaviště, Čechy i monarchii. Tato
přehlídka hospodářských, obchodních, vědních, technických, ale i kulturních a sociálních úspěchů
české společnosti jako by teprve dovršila české národní obrození a proslavila české výrobky.
27. květen 1920 - T.G.Masaryk podruhé zvolen prezidentem
27. květen 1927 - T.G.Masaryk potřetí zvolen prezidentem
24. květen 1934 - T.G.Masaryk počtvrté zvolen prezidentem
27. květen 1942 – Atentát na Heydricha
Ihned po svém příjezdu 27. září 1941 vyhlásil zastupující říšský protektor Heydrich na území
protektorátu stanné právo. Stovky českých lidí byly popraveny, tisíce zatčeny a odvlečeny
do koncentračních táborů. Ilegální odbojové organizace se gestapu podařilo rozbít, zatčen a později
popraven byl i předseda protektorátní vlády generál Eliáš.
27. května 1942 ukončili v kobyliské zatáčce smrti pochmurnou dráhu Reinharda Heydricha dva
českoslovenští parašutisté rotmistři Slovák Josef Gabčík a Čech Jan Kubiš – příslušníci skupiny
Anthropoid, vysazené spolu s dalšími parašutistickými skupinami na příkaz londýnské vlády. Poté
co selhal samopal, Heydricha zasáhly střepiny z vržené bomby. Svému zranění podlehl 4. června.
Rozzuření okupanti uspořádali na původce atentátu doslova štvanici. Znovu bylo vyhlášeno stanné
právo, tisíce lidí bylo zatčeno a bez soudu popraveno, z povrchu zemského ke zděšení celého
civilizovaného světa zmizely obce Lidice a Ležáky. V pražském pravoslavném kostele Cyrila
a Metoděje v Resslově ulici, kde se atentátníci skrývali, došlo 18. června k poslednímu nerovnému boji.
Parašutisté se bránili až do konce – jen poslední kulky si schovali pro sebe.
Lidé přes veškeré utrpení chápali atentát jako spravedlivou odplatu na svém katu.
Připravila Miluše Dvořáková
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Pálení čarodějnic
SDH Bechlín si Vás dovoluje pozvat na tradiční pálení čarodějnic. Slavnostní zažehnutí ohně
proběhne v pondělí 30. dubna 2012 v 18:30 hodin před hasičskou zbrojnicí.
K poslechu a tanci hraje DJ MK. Občerstvení zajištěno.

Soutěže v požárním sportu
SDH Bechlín zve své příznivce a občany na fotbalové hřiště v Bechlíně
v sobotu 5. května 2012 od 9:00 hodin na soutěž „Okresní kolo požárního sportu“
v neděli 13. května 2012 od 10:00 hodin na soutěž v požárním sportu „O pohár starosty obce Bechlín“
v rámci Podřipské hasičské ligy

Oslavy 110 let trvání hasičského sboru Bechlín
SDH Bechlín zve své příznivce a občany 26. května 2012 na oslavy 110 let trvání hasičského sboru
Bechlín. V odpoledních hodinách Vás zveme na prohlídku hasičské zbrojnice, dobové techniky a
ukázku práce v podání mladých hasičů. Večer pořádáme posezení s hudbou. Program oslav bude včas
upřesněn.
OHNI ZMAR
Prosíme všechny občany, aby zavzpomínali, zda mají fotografie staršího data, medaile, různá
hasičská ocenění, oděvy, přilby, různé listiny a vše, co by mohlo obohatit tyto oslavy. Všechny
originály samozřejmě vrátíme.

Prodej sadby květin a zeleniny
Pan Roček oznamuje, že jako každým rokem bude u Slavíků prodávat sadbu květin a zeleniny. Prodej
bude probíhat v tyto dny:
čtvrtek 3. května 2012 od 17:00 hodin
čtvrtek 10. května 2012 od 17:00 hodin
Klub SLUNEČNICE pro Vás ve spolupráci s obcí připravil možnost objednat se na masáže.
Masérka Pavlína Gybasová dojíždí do Bechlína každou třetí sobotu v měsíci. Masáže se provádí
v ordinaci na obecním úřadě. Ceny jsou přijatelné. Objednávat se můžete na tel. 775 066 146.

Kontakty na Obecní úřad Bechlín
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

Úřední hodiny
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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