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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
rok uběhl jako voda a naše obec opět stojí před procesem schválení rozpočtu. Každoroční snaha najít
v rámci plánování tu nejlepší cestu se nevyhýbá ani nám.
Do současné doby hospodaříme prosti veškerých úvěrů a půjček, s rozvahou a snahou tuto skutečnost
zachovat i nadále.
Snahu získat pro tu či onu část obce co nejvíce, vždy provází zvýšené emoce a přesvědčování. Nakonec
vždy vítězí zodpovědné a uvážlivé rozhodování. Stejně je tomu i v případě financování občanských
a zájmových sdružení.
Velmi nelehký úkol čeká, tak jako každý rok, finanční výbor a ekonomický odbor obce. Množství
námětů a připomínek, jak využít společné prostředky, na kterou hromádku přidat více a z které ubrat,
je vždy bolestivý proces.
Prioritou je vždy řádné zabezpečení chodu obce s veškerými náležitostmi, jako jsou například odpady,
svícení, úklid, údržba a další. Důležitá je oblast dokončení rozdělané práce a investice
do předškolních a školních zařízení. Snahou zastupitelů obce je také objektivní rozdělení prostředků
pro podporu zájmové činnosti občanských spolků, sportovních klubů, sborů dobrovolných hasičů,
kultury a mnoha dalších aktivit.
Příjmy a výdaje je oblast, se kterou se potýká každý z nás. Na jedné straně příjmy, na straně druhé
výdaje, které vždy přesahují stranu první. Zákonitost, která je neměnná. I přes určité problémy
se až dosud podařilo sestavit rozpočet obce uvážlivě, bez nutnosti zadlužení. Doufám, že i pro letošní
rok bude navržené hospodaření obrazem zdravého rozumu a ku prospěchu nás všech.
V nelehké době všeobecných úspor je riskování neuváženým činem, který se vymstí do budoucna.
Jsem pevně přesvědčen, že každý z nás, každý kolektiv, přispěje uvážlivým využitím přidělených
prostředků k co nejlepšímu hospodaření obce.
Alexander Suchý, starosta obce
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Dobrý den, vážení čtenáři. Určitě již mnozí z Vás zjistili, že 10. února tohoto roku byl na našich oficiálních
webových stránkách vyvěšen návrh rozpočtu obce na rok 2012. Ještě než došlo ke zveřejnění tohoto návrhu,
finanční výbor v prosinci roku 2011 zveřejnil návrh rozpočtového provizoria, které na svém zasedání téhož
měsíce zastupitelé obce schválili. Rozpočtové provizorium slouží do doby schválení rozpočtu jako pomocný
nástroj při řízení a rozhodování o všech činnostech obce. Úhrnný přehled jednotlivých spravovaných kapitol
Vám předkládám v následujících tabulkách. První tabulka je zpracována na předpokládané celkové příjmy
a výdaje rozpočtu 2012, včetně srovnávací tabulky se zůstatkem bankovních účtů k 31.12.2011. Jednotlivé
podrobnější rozpisy položek jsou k nahlédnutí v kanceláři obce. Tabulka č. 2 je zpracována z pohledu výdajů
za jednotlivé činnosti, které obec musí spravovat pro zdárný rozvoj.
I přes nepříznivé finanční podmínky ze strany státu je rozpočet sestaven tak, aby zabezpečil plynulý chod
naší obce.
Tabulka č.1
PŘÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY
DOTACE
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
SILNICE
PITNÁ VODA
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ
ŠKOLSTVÍ
KINO
KNIHOVNA
KULTURA - KRONIKY
VEŘEJNÝ ROZHLAS
NOVINY
KLUB BECHLÍN
KULTURA
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
POHŘEBNICTVÍ
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŃOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍ VYUŽITELNÝ
PÉČE O VZHLED OBCE A
SDH BECHLÍN
SDH PŘEDONÍN
ZASTUPITELSTVO OBCE
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ
FK BECHLÍN
SK PŘEDONÍN
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
BUDOVA č.p. 85 BECHLÍN - režie
BUDOVA č.p. 39 PŘEDONÍN - režie
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
FINANČNÍ NÁKLADY
NESPECIKOVANÉ POJIŠTĚNÍ
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 2011
NEINVESTIČNÍ TRANSFERY
FINANČNÍ REZERVA
VÝDAJE CELKEM
Z toho
BĚŽNÉ VÝDAJE
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Z toho
NÁKUP POZEMKŮ
KINO PŘESTAVBA

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

ODPADNÍCH VOD

ÚZEMNÍ ROZVOJ
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
ODPAD
VEŘEJNOU ZELEŇ

ČINNOST

VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ

INVESTICE

100 000,00
19 000,00
6 000,00
3 581 200,00
837 000,00
41 800,00
12 000,00
20 000,00
90 000,00
174 000,00
164 000,00
359 000,00
13 000,00
107 000,00
363 000,00
6 000,00
350 000,00
1 175 000,00
96 000,00
62 000,00
967 000,00
6 500,00
61 000,00
55 000,00
1 736 000,00
161 000,00
69 000,00
2 000,00
10 000,00
23 000,00
7 000,00
13 500,00
496 000,00
11 183 000,00
10 423 000,00
760 000,00
10 000,00
750 000,00
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POROVNÁNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NÁVRHU ROZPOČTU 2012
PŘÍJMY 2012 CELKEM
VÝDAJE 2011 CELKEM

10 687 000,00
11 183 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NAVRŽEN PRO 2012 SCHODKOVÝ

496 000,00

FINANCOVÁNÍ ZAPOJENÍ FINANČNÍCH PŘEBYTKŮ Z LET MINULÝCH
stav na bankovních účtech k 31.12.2011

496 000,00

Tabulka č.2
STRUKTURA VÝDAJŮ
OBSTARAVATELSKÉ
Pitná voda, odpadové hosp.
Komunikace
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby
Odpady
Místní rozhlas
Veřejná zeleň
PODÍL Z CELKOVÝCH

KČ

%

ROZP. VÝDAJŮ

25 000,00
100 000,00
359 000,00
13 000,00
107 000,00
719 000,00
20 000,00
1 175 000,00
2 518 000,00

22,5%

BUDOVY– ÚDRŽBA/REŽIE
Obecní úřad Bechlín
Obecní úřad Předonín
Požární zbrojnice Bechlín
Požární zbrojnice Předonín
Rodinný dům č.p. 61
Klub Bechlín
Kino – přestavba
PODÍL Z CELKOVÝCH

ROZP. VÝDAJŮ

161 000,00
69 000,00
43 000,00
9 000,00
2 000,00
174 000,00
837 000,00
1 295 000,00

11,6%

PŘÍSPĚVKOVÁ ORG.

ZŠ A MŠ BECHLÍN

3 581 200,00

32,0%

ORGANIZAČNÍ
Knihovna
SDH B
SDH Př.
PODÍL Z CELKOVÝCH

SLOŽKY

ROZP. VÝDAJŮ

41 800,00
53 000,00
53 000,00
147 800,00

1,3%

vítání občánků, dárkové bal.
ROZP. VÝDAJŮ

12 000,00
90 000,00
164 000,00
266 000,00

2,4%

TĚLOVÝCHOVA

122 500,00

1,1%

ZASTUPITELSTVA OBCE

967 000,00

8,7%

MÍSTNÍ SPRÁVA

1 789 500,00

16,00%

REZERVA 2012
VÝDAJE CELKEM

496 000,00
11 183 000,00

4,4%
100,00%

KULTURA
Kronika obce
Místní noviny
Kultura – setkání seniorů,
PODÍL Z CELKOVÝCH

PODLE - ÚČELOVOSTI
ČINNOSTI

Milena Koťová, účetní obce
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem Bechlín vyhlašuje

Humanitární sbírku






letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), nepoškozené obuvi
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek
domácích potřeb (nádobí bílé i černé), nepoškozených kompletních hraček

Věci, které vzít nemůžeme:
elektrospotřebiče, ledničky, televize, počítače, nábytek, matrace, koberce, jízdní kola, lyže, dětské
kočárky (transportem se znehodnotí), znečištěný a vlhký textil
sbírka se uskuteční v sobotu 3. března 2012
v Klubu Bechlín od 13:00 do 16:00 hodin
v Klubu Předonín od 13:00 do 15:00 hodin
Děkujeme za Vaši pomoc. Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje
materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko
umístitelní na trhu práce. Více na www.diakoniebroumov.org

Odpadové hospodářství obce za rok 2011
Hmotnost odpadů
Komunální odpad (popelnice)
Velkoobjemový odpad
Nebezpečný odpad
Tříděný odpad
Plast 25 906 kg
Sklo
21 918 kg
Papír
8 457 kg
Celková hmotnost odpadů

Průměr odpadů
na osobu a rok
158 915 kg
43 040 kg
3 758 kg
56 281 kg

Komunální odpad (popelnice)
Velkoobjemový odpad
Nebezpečný odpad
Tříděný odpad

126,2 kg
34,1 kg
3,0 kg
44,4 kg

261 994 kg

Celkový průměr odpadů
na osobu a rok

207,7 kg

Den otevřených dveří

Zajímá Vás, jak probíhá rekonstrukce budovy bývalého kina? Jak se rodí nové víceúčelové kulturní
centrum? Přijďte se podívat v sobotu 31. března 2012 od 13:00 do 16:00 hodin.
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………. NAŠE ŠKOLA

V Bechlíně se již těší na nové prvňáčky
Dne 25.ledna proběhl v Základní škole Bechlín zápis žáků do první třídy. Jak budou naplněné lavice
prvňáčků v následujícím školním roce? Co všechno svým žákům škola nabízí? Nejen na tyto otázky
odpověděla v rozhovoru pro Bechlínské listy ředitelka školy Mgr. Ilona Řejhová, která přijímá ve škole
nové prvňáčky už od roku 1998.
Proběhl zápis do 1. ročníku. V mateřských školách máme letos poměrně dost předškoláků.
Kolik dětí se chystá do bechlínské školy?
Zapsali jsme 12 nových žáků. Jedenáct je z naší obce – osm z Bechlína a tři z Předonína. Jedno dítě bude
dojíždět z Libkovic. Celkem by mělo nastoupit osm dívek a čtyři chlapci.
A usednou v září do lavic všechny nebo u nějakého z dětí předpokládáte odklad školní docházky?
O odkladu školní docházky jsme hovořili u jednoho z dětí, které v současné době není na školu ještě
zcela připraveno. Rodiče si ale přejí, aby do školy nastoupilo. Do září je ještě čas mnoho dohnat
a při dobré spolupráci s rodiči lze vše zvládnout.
Jsou děti z našich mateřských škol dobře připraveny? Co naopak bývá tvrdý oříšek, co se těžko učí?
Připravené jsou, co by měly umět zvládají. S čím bývají problémy je špatný úchop tužky, protože když
se jej jednou dítě špatně naučí, je těžké je přeučit. V posledních letech je častým problémem také
nesprávná výslovnost. Řeč je důležitá pro výuku psaní. Děti píší tak, jak mluví. Naučit dítě správně
mluvit není vůbec lehké, je to soustavná, každodenní práce.
Pokud dítě nemá správnou výslovnost, nestačí jít jednou týdně na řeč, ale každý den poctivě opakovat
řečová cvičení.
Každá třída je různorodá. Přicházejí děti různě nadané i děti vyžadující zvýšenou pozornost.
Jak toto v první třídě zvládáte. Znamená méně početná třída lepší péči?
První třídu většina dětí zvládne, přestože je to pro ně období obtížné. Učí se základy čtení, psaní
a počítání, ale i běžné školní návyky. To vše je základem k tomu, jak bude úspěšné v dalších ročnících.
Tím, že je dětí v první třídě méně než ve velkých školách, máme větší možnost se jim více věnovat.
Mohu si třídu rozdělit a přizpůsobit se individuálnímu tempu žáků, lépe jim učivo vysvětlit. Co se týče
specifických poruch učení, ty lze u některých dětí už v první třídě rozpoznat, přesněji se ale vyhraňují
ve druhém až třetím ročníku. I pedagogicko-psychologické poradny doporučují počkat, až dítě překoná
první problémy se čtením a psaním. Poté se jistěji pozná, zda jde o nějakou specifickou poruchu učení
nebo jen prvotní obtíže se čtením a psaním.
Děti o sobě ledacos vypoví již při zápisu. Máte již nyní představu, jak náročný bude následující rok?
Zhodnotíte-li všeobecně poslední léta, je to s dětmi obtížnější po stránce vzdělávací či výchovné?
Již při zápisu si s dětmi povídám, děláme spolu jednoduchý test, takže se pozná, v jaké oblasti jsou
méně či více nadané. Rodiče si zvu na určitou hodinu, proto máme při zápisu více klidu a času.
Zcela bez čekání zápis sice není, ale nejde o stresovou záležitost.
Co se týče problémů s kázní, s těmi se u nás příliš nepotýkáme, děti se navzájem znají, nejde o zcela cizí
prostředí. Navštěvují naši školu již jako žáčci mateřské školky. Učení i chování dobře zvládáme, velmi
důležitá je v tomto směru samozřejmě vždy spolupráce s rodiči.
Přeskočme několik let. Z páté třídy děti odcházejí na druhý stupeň do města. Jak se v Roudnici
začleňují? Umí vše, co mají umět? Jaká je úroveň ZŠ Bechlín ve srovnání s okolními školami?
Úroveň si samozřejmě nedovolím hodnotit. O žáky se ale dále zajímáme, zjišťujeme jak se v Roudnici
uchytili a jak se jim tam daří. Podle informací od dětí i rodičů umějí, co mají umět. Dokonce některé
maminky se vyjádřily, že jejich dítě bylo dobře připravené. S touto zprávou mě potěšili například
rodiče jedné z žákyň současného 6. ročníku.
Co se týče nového prostředí, to se snažíme dětem usnadnit, děláme dohodu s Roudnicí, aby naši žáci
mohli jít v Roudnici do společné třídy. Do dané školy se s nimi jezdíme ještě během 5. ročníku podívat
na vyučování. Učivo děti také musejí zvládnout, ministerstvo školství stanovuje závazné standardy
pro první stupeň. Ty platí stejně pro všechny školy.
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Co je pro Vás osobně dobrou zpětnou vazbou a důkazem, že škola připravuje děti dobře?
Jsou to vždy chvíle, když se k nám děti nebo i dospělí rádi vracejí. Těší nás, když se děti přicházejí
pochlubit s vysvědčením z Roudnice, chodí se podívat na naše školní akce, nebo se třeba přijdou
pochlubit s maturitním vysvědčením… Vlastně z hlediska dlouhodobého – nemálo žáků naší školy
dosáhlo středoškolského a vysokoškolského vzdělání. Snad se tedy na základech získaných v naší škole
dá spolehlivě stavět.
Přesto někteří občané posílají své děti do Roudnice už od první třídy. Jaké důvody k tomuto
rozhodnutí od nich nejčastěji slýcháte?
Je to fakt, že máme spojené ročníky. Musím říci, že to není zrovna ideální řešení, ale všechno má svá
pro a proti. Já osobně po svých zkušenostech nevidím ve spojených třídách tak velký problém. Děti
slyší učivo dvakrát. Ty bystřejší se zaujetím poslouchají látku starších spolužáků a po roce si vybavují,
že už ji jednou slyšely. A naopak to, co si děti nezapamatovaly, si po roce ještě jednou oživí s mladšími
spolužáky. Dalším přínosem je to, že se žáci naučí větší samostatnosti, jsou soustředěnější
a ohleduplnější vůči spolužákům.
Výuka ve spojené třídě není až tak náročná pro děti, ale především pro učitele. Vyžaduje důkladnější
přípravu, větší flexibilitu v hodinách a někdy i umění improvizace, když učitelka zjistí, že něco nejde
podle předpokladů. A v tomto mají naše učitelky již zkušenosti.
V čem naopak vidíte jasné výhody bechlínské školy? Co rodičům nabízíte navíc?
Nejdůležitější je rodinné prostředí ve škole. Děti i pracovníci školy se všichni navzájem znají.
Neexistuje tady rozdíl typu: moje třída, moje učitelka – cizí třída, cizí učitelka. Děti se mohou obrátit
na kohokoliv, my je také všechny známe. Hodně informací o dětech přináší lepší individuální přístup.
Na dětech je to znát. Drží víc při sobě, starší žáci ochraňují ty mladší, umějí se chovat k dospělým,
ledacos si zařídit…
Důležité je také hledisko bezpečnosti ve škole i mimo ni. Nedochází k šikaně, je zde minimální riziko
násilí a užívání návykových látek dětmi než ve městě, kde zůstávají v anonymitě.
Například jeden žák se zdravotním postižením našel ve zdejší škole skvělý přístup. Nyní chodí
do školy i jeho sestra, ačkoliv nejsou z Bechlína. Míří sem také další děti z okolních obcí.
Je toto cesta, jak získat nové žáky?
Když sem tento žák před několika lety šel, měla jsem obavy, ale zkusili jsme to. Nyní jsem za to ráda.
Máme asistentku pedagoga, která se o něj stará velice dobře. V současné době se již věnuje dvěma
dětem a u obou jsou vidět pokroky. Také pracovnice ze Speciálně-pedagogického centra v Praze, která
sem dojíždí na kontroly, je s přístupem asistentky i pokroky žáků velmi spokojena. Perfektní je také
spolupráce s rodinou tohoto integrovaného žáka.
Také děti jsou díky přítomnosti handicapovaného spolužáka emočně vyspělejší. Milují ho, starají se
o něj, brání ho. Zajímavé je i to, že ho hájí i pověstní zlobivci. Jednou jsem byla u toho, když děti
na výletě v ZOO svého spolužáka bránily před cizí třídou, která se mu chtěla posmívat.
Integrované děti měly v naší škole vždy dobrý přístup. Jeden z našich integrovaných žáků dokonce
vystudoval vysokou školu.
Co můžete nabídnout dalším žákům – běžným dětem či dokonce výjimečně nadaným?
Snažíme se vytvářet pestrou nabídku aktivit – máme zájmové kroužky, pořádáme školní akce
i mimoškolní aktivity. Dětem, které zrovna potřebují s něčím pomoci, se věnujeme i po vyučování.
Zapojili jsme se také do projektu Evropské Unie „Peníze školám“. Vybavili jsme učebny novými
počítači, které děti mohou často využívat, máme k dispozici novou interaktivní tabuli.
To mnoho lidí jistě vůbec netuší. Jak se prezentujete veřejnosti?
Snažíme se své akce zveřejňovat na vývěskách, máme neustále aktualizované webové stránky, kde lidé
naleznou všechny důležité informace i velké množství fotografií. Naše škola je vůči veřejnosti otevřená.
Lidé se mohou přijít kdykoliv podívat, po domluvě mohou sledovat i výuku v hodinách. Toto nabízíme
například rodičům budoucích prvňáčků, ti ale často dají dítě jinam, aniž naše pozvání do výuky
využijí. Přitom máme kvalitní kolektiv, na který se mohou rodiče kdykoliv obrátit.
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A nač byste pozvala do školy všechny rodiče a děti? Jakým způsobem se škola snaží veřejnosti vyjít
vstříc?
Pořád se snažíme věci zlepšovat, zpestřovat náš program. Třikrát ročně děti spí ve škole, pořádáme
výtvarné ateliéry a dny otevřených dveří. Naším cílem je, aby tady byly děti rády a aby v budoucím
životě nalezly uplatnění. A v tomto případě samozřejmě nejde jen o ty nadané, výjimečné, o budoucí
studenty.
Vždyť nejde jen o ty studované, ale i o řemeslníky a další profese. Chceme, aby všichni žáci nalezli své
budoucí uplatnění a měli šanci je dosáhnout.
Děkuji Vám za rozhovor
Bc. Zdeňka Studená

Zajímavé akce ve škole

Když uslyšíte slovo „cimbál“, určitě se Vám vybaví správný obraz,
neboť už jste jistě cimbál viděli v televizi. Ale přímo naživo
si poslechnout tento zajímavý nástroj? Tím už se může pochlubit
málokdo. Řeknete si: „Není to zrovna hudba, která je blízká většině“,
ale je to velká škoda. I tento nástroj dovede potěšit, rozeznít v člověku
touhu zazpívat si, zajásat.
Své o tom mohou vyprávět
děti ze ZŠ Bechlín, pro které
bylo vystoupení s cimbálem připraveno. Přizvány byly i děti
z MŠ Bechlín a Předonín.
A právě u těch nejmenších (nejen ale u nich) bylo krásné
pozorovat, jak je hudba zaujala, jak je rytmus pohltil,
jak si s radostí zazpívaly známé písničky. A dokonce
z cimbálu zazněly známé písně pro dospělé. Co více říci?
Že prostě hudba lidi spojuje, povznáší, přináší radost
a potěšení, ať už je to hudba nebo třeba i cimbál.
Toto vystoupení ve škole bylo pro školáky
předznamenáním další akce, která je čekala druhý
den. Natěšení přišli žáci v podvečer do školy oslavit
masopust, a jak jinak než v překrásných vtipných
maskách. Zatančili si, zasoutěžili, povečeřeli párky
v rohlíku a společně se uložili ke spánku v družině,
kde se ještě před spaním podívali na pohádku. Ráno
je čekala bohatá snídaně, kdy si každý mohl vybrat
podle své chuti.
A takto posilněni jsme se všichni v pátek dopoledne
vydali na zimní stadion v Roudnici n.L. utužit své
svaly na bruslích.
A závěr? Myslím, že to byly akce příjemné a zábavné, za které patří jistě dík p. učitelkám i všem
zúčastněným.
Na fotky z těchto akcí se můžete podívat na www.skola-bechlin.cz, fotogalerie 2012
Milena Pordeová, ZŠ Bechlín
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Termíny zápisů do mateřských škol
Poslední týden v březnu proběhnou zápisy do mateřských škol v Bechlíně a v Předoníně.

MŠ Bechlín – středa 28.3.2012 od 9:00 do 12:00
MŠ Předonín – čtvrtek 29.3.2012 od 8:00 do 10:00
V MŠ Bechlín se uvolní 9 míst z celkové kapacity 28 dětí, v MŠ Předonín se uvolní 4 místa z celkové
kapacity 17 dětí.
K zápisu je nutné donést rodný list a očkovací průkaz dítěte.
Děti budou přijímány podle daných kritérií, kritéria jsou umístěna na internetových stránkách
školy v sekci mateřská škola.
Libuše Ruchová, vedoucí MŠ

KALENDÁŘ ……….
7. března 1850
se v Hodoníně narodil T. G. Masaryk. Jeho matka, rodem Hanačka, byla německé národnosti,
negramotný otec, panský kočí, jehož naučil psát až Tomáš, byl národnosti slovenské.
Učil se kovářem, později studoval na gymnáziu v Brně a ve Vídni. Vystudoval filozofii a věnoval se
akademické dráze. Od roku 1882 vyučoval v Praze na nově založené české univerzitě.
Vznik samostatného Československého státu, pojmy republika, demokracie, svoboda – to vše je pro nás
spjato se jménem T. G. Masaryka. V šedesáti osmi letech se stal prvním prezidentem naší republiky,
nejen proto, že se největší měrou zasloužil o stát, jak o něm existuje čestný nápis v Národním
shromáždění, ale také proto, že byl pozoruhodnou osobností v měřítku národním i světovém,
člověkem s ohromnou morální autoritou. Zosobňoval ušlechtilé ideály. Mravnost, humanitu,
skromnost i kritičnost a také smysl pro praktické naplnění těchto myšlenek. To je nutné připomenout
těm generacím, které do prosince 1989 pociťovaly úctu k prezidentskému úřadu, ale ne k jeho
představitelům.
10. března 1948
byl ministr zahraničí Jan Masaryk nalezen mrtev pod okny svého úřadu v Černínském paláci v Praze.
Mezi lidmi se okamžitě začala šířit fáma, že byl zavražděn komunistickou Státní bezpečností. Okolnosti
jeho smrti nejsou objasněny dodnes.
14. března 1939
byl československý prezident Hácha v Berlíně násilím přinucen k souhlasu se vznikem Protektorátu
Čechy a Morava. Hitler s Göringem mu vyhrožovali, že když nepodepíše, bude Praha bombardována
německými letadly, a bude-li německé armádě, která následujícího rána překročí hranice, kladen
odpor, má rozkaz obyvatelstvo zmasakrovat. Ke zhroucenému Háchovi museli uprostřed jednání
povolat lékaře. Nakonec výhrůžkám podlehl a souhlasil s tím, že vůdce převezme český národ
pod svou ochranu. 15. března překročily německé jednotky hranice a v devět hodin ráno dorazila
vojska do srdce země, na Pražský hrad, kam večer přijel i samotný Hitler.
16. března 1939
byl formálně vyhlášen Protektorát Čechy a Morava, jako součást Velkoněmecké říše. Slovensko už bylo
od 14. března samostatným státem, politickým a vojenským spojencem nacistického Německa. Také
Podkarpatská Rus vyhlásila 14. března svou nezávislost, ale v následujících dnech ji obsadilo Maďarsko
a 18. března byla připojena k Maďarskému království.
Připravila Miluše Dvořáková
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Masopust

SDH Předonín se vrací k obnově Masopustního průvodu obcí, který se uskuteční v sobotu 31.3.2012
ve 14:00 hodin. Sraz dětských i dospělých masek je před Klubem v Předoníně – nejlepší masky budou
odměněny. Po dobu průvodu prodej tomboly, večer posezení s hudbou. Všichni jste srdečně zváni.
(Jakýkoli dar do tomboly je vítán, každou neděli od 17:00 do 18:00 hodin v místní hasičárně.)

_______________________________________________________________________________________

Nemáte v dnešní uspěchané době čas na domácnost? Nabízím výpomoc s Vaší domácností.

- pravidelné i jednorázové úklidy – 100,- Kč/hod.
- žehlení Vašeho osobního i ložního prádla – koš prádla 300,- Kč (u Vás doma nebo ve svém bytě –
předání do druhého dne)
Jsem pečlivá, pracovitá i spolehlivá. Praxi jako hospodyně mám již 5 let. Mou důvěryhodnost si můžete
potvrdit, mohu dodat reference mých klientů.
Jakýkoli dotaz ráda zodpovím, tel. 775 315 493
Těším se na spolupráci.

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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