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Rozpočtové určení daní - světlé zítřky nebo bublina?
Většina z nás si určitě všímá politických hrátek na vládní úrovni. Šetření ve všech oblastech přináší
mnoho problémů pro nás všechny. Zdravotnictví, školství, doprava, veřejná správa, policie,
armáda a nespočet dalších resortů se potýká s nedostatkem finančních prostředků na každém
kroku. Výjimkou nejsou ani města a obce České republiky. Každá obec hospodaří se zpracovaným
rozpočtem stejně jako firma nebo rodina. Na straně jedné příjmy, stěžejní z rozpočtového určení
daní a příjmy ostatní, na straně druhé výdaje zabezpečující základní potřeby občanů.
Snahou každé obce je přinést do rozpočtu co možná nejvíce prostředků jak na běžnou správu obce,
tak i na investiční akce pro zlepšení života občanů. Ne vždy se vše podaří k úplné spokojenosti.
Některé dotační tituly jsou nedosažitelné, některé mají velmi tvrdé podmínky realizace, některé
jsou nedostačující.
Hlavním zdrojem příjmů jsou sdílené daně, které jsou obcím ze strany státu poskytovány
procentuelním podílem podle zákonem stanoveného vzorce. Důležitým ukazatelem tohoto
přerozdělení je velikost katastrálního území a počet obyvatel té dané obce. Všechny daně
se přerozdělují, až na daň jedinou – daň z nemovitosti. Tato by měla být obci poskytována celá
v nezkrácené podobě.
Garantované daňové příjmy ale přestávají být garantovanými ve chvíli, kdy místo daňových
prostředků dorazí na obec dopis z finančního úřadu, který obsahuje oznámení o snížení daňové
výtěžnosti. Jako mávnutím kouzelného proutku najednou chybí půl milionu korun, které už nikdy
neuvidíme. Čtenář si určitě položí otázku proč? Odpověď je jednoduchá. Po odevzdání daňových
přiznání k dani z příjmů a vyúčtování daní podnikatelů může dojít, a to se stává velmi často,
k vratkám daně. Tato situace vznikne, pokud fyzická nebo právnická osoba odvede na zálohách
daní v průběhu roku více, než skutečná daň za daňové období doopravdy činí a tyto přeplatky
jsou jí vráceny. A nyní nastává důležitý moment pro obecní pokladny. Daňová výtěžnost klesá
a tudíž klesá i podíl poskytovaný jednotlivým obcím.
Světlé zítřky nebo bublina – výstižná myšlenka, která se neodbytně vkrádá do každého jednání
zastupitelstva a je černou můrou při rozhodování jak s prostředky naložit. Nastává otázka
jak plánovat, jak sestavovat rozpočet, jak investovat, když základna pro výpočet daně je čím dál
tím nižší.
Ve vládním návrhu nového systému daňové výtěžnosti obcí se rýsuje teoretická možnost zvýšení
finančních prostředků pro dorovnání propastných rozdílů mezi různými typy obcí. Nabízí
se ale otázka, budeme mít více, pokud procento výtěžnosti bude vyšší, ale základna pro výpočet
daně klesá?
Nový návrh vlády na rozpočtové určení daní by měl být právě onou garancí daňových zisků
a možností lepšího plánování pro světlejší zítřky. Nebo to bude zase jenom bublina?
Alexander Suchý, starosta obce
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Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bechlín
se koná ve středu 2. listopadu 2011 od 17:00 hodin v Klubu v Bechlíně s tímto programem:
1/ Žádost o výjimku z počtu žáků ZŠ Bechlín
2/ Žádost ve věci přípojky NN k p.p.č.2523/2 Bechlín
3/ Žádost o odprodej p.p.č. 2565 Bechlín
4/ Návrh dodatku Veřejnoprávní smlouvy - evidence obyvatel
5/ Územní plán obce

6/ Harmonogram inventarizace 2011
7/ Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5
8/ Zpráva o hospodaření obce do 30.9.2011
9/ Protokol o kontrole na úseku správy místních popl.
10/ Protokol o kontrole dotačního titulu v PO ZŠ a MŠ
11/ Výroční zpráva o činnosti školy

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 3.10.2011 začal zimní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1x týdně.
Svozový den – STŘEDA
první vývoz - 5.10.2011

Velkoobjemové kontejnery
budou přistaveny na obvyklých místech v Bechlíně 4. - 6. listopadu 2011
v Předoníně 11. - 13. listopadu 2011
Do kontejnerů neukládejte nebezpečný odpad (tj. pneumatiky, akumulátory, barvy, oleje, léky …)

Sběr drobných nebezpečných odpadů
proběhne v sobotu 29. října 2011
8:00 – 8:15
Bechlín – obchod u Kavelků
8:40 – 8:55
Předonín – u obecního úřadu

8:20 – 8:35

Bechlín – u rybníku

Odstávky vydávání e-pasů a občanských průkazů
Důležité upozornění MěÚ Roudnice n.L.
Dne 1.1.2012 nabývá účinnosti novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů. Od tohoto data budou občanské průkazy vydávány pouze na obcích s rozšířenou
působností (např. Litoměřice, Roudnice n.L., Lovosice). Končí nabírání žádostí o OP na matričních
úřadech
V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu :
- lze požádat o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nejpozději do
30.11.2011 – pokud je žádost podána na nepříslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností
(mimo místo trvalého pobytu) nebo na matričním úřadu
14.12.2011 – pokud je žádost podána na obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle místa
trvalého pobytu
V době od 15.12.2011 do 30.12.2011 lze vydat občanský průkaz typu „BLESK“ s dobou platnosti 1 měsíc
bez správního poplatku.
Žádáme občany, kterým končí platnost jejich občanského průkazu v první polovině r. 2012 a jsou
dlouhodobě upoutáni na lůžko, aby si žádost o nový OP podali nejpozději do 14.12.2011 u úřadu
příslušného pro vydání OP dle místa trvalého pobytu, u nepříslušného úřadu a matričních úřadů
do 30.11.2011.
Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, pokud údaje v nich
jsou platné!!!
- lze požádat o vydání e-pasu nejpozději do
16.12.2011 – pokud je žádost podána v zahraničí na zastupitelském úřadu
19.12.2011 – pokud je žádost podána na obecním úřadu obce s rozšířenou působností
V době od 19.12.2011 do 2.1.2012 nebudou e-pasy ani předávány.
Od 1.1.2012 nebudou do cestovních pasů zapisovány tituly.
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Zpráva o hospodaření obce
za období 01.01.2011 - 30.09.2011
Vážení čtenáři,
máme za sebou třetí čtvrtletí roku 2011 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 30.09.2011, je naprosto zřetelné, že plnění výdajové
části hospodaření obce je mírně zvýšené oproti plnění části příjmové a to o 4,14%. Plnění příjmové části
je na 65,25 %, plnění výdajové části je na 69,39 %. Nesoulad příjmů s výdaji byl způsoben mírným
poklesem daňové výtěžnosti. Tento rozdíl bývá obvykle vyrovnán v měsíci červenci, kdy daňoví
poplatníci, kteří využívají služeb daňových poradců, doplatí daně z příjmů za rok 2010. V letošním roce
je tomu bohužel trochu jinak. Finanční úřad v Roudnici nad Labem zaslal na adresu Obce Bechlín
oznámení o snížení daňové výtěžnosti o cca 500 000,00 Kč. Důvodem je velký počet vratek na dani
z příjmů za daňové období 2010. Obec Bechlín proto musí na období čtvrtého čtvrtletí přistoupit
k opatření na snížení výdajů. Rozpočtovaná finanční rezerva, která byla vytvořena pro případ
neočekávaných výdajů, bude o tuto část snížena a zastupitelstvo obce musí přijmout nové rozpočtové
opatření na snížení již naplánovaných výdajů.
Investiční činnost bude zaměřena pouze na přestavbu budovy kina na kulturní zařízení, tato akce
je nejdůležitější součástí rozpočtu roku 2011. Do konce třetího čtvrtletí bylo na budově kina
proinvestováno 3 188 591,00 Kč.
Účet 231 – základní běžný účet
PŘÍJMY k
ROZPOČET ROZPOČET po
30. 06. 2011
schválený
změnách
DAŇOVÉ
10 324 400,00
10 287 400,00
NEDAŇOVÉ
922 000,00
951 347,00
KAPITÁLOVÉ
75 000,00
102 000,00
DOTACE
554 600,00
797 253,00
CELKEM
11 876 000,00
12 138 000,00
VÝDAJE k
30. 06. 2011
BĚŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
CELKEM

VÝSLEDEK od
počátku roku
6 954 186,89
591 666,73
17 450,00
357 253,00
7 920 556,62

ROZPOČET ROZPOČET po VÝSLEDEK od
schválený
změnách
počátku roku
11 526 000,00
11 249 000,00
6 926 165,21
3 490 000,00
4 029 000,00
3 675 153,22
15 016 000,00
15 278 000,00
10 601 318,43

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

ROZPOČET
schválený %
67,36
64,17
23,27
64,42
66,69
ROZPOČET
schválený %
60,09
105,31
70,60

ROZPOČET
upravený %
67,60
62,19
17,11
44,81
65,25
ROZPOČET
upravený %
61,57
91,22
69,39

- 2 680 761,81

Kontrolní tabulka správnosti účtování k 30.09.2011

PŘÍJEM OBCE

7 920 556,62 VYDÁNÍ OBCE

10 601 318,43

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 01.01 2011
ÚČTECH k 30.09 2011
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
3 038 412,03 Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
439 503,13
Stav účtu ČSOB
101 481,46 Stav účtu ČSOB
19 628,55
CELKEM
Příjem kontrolní číslo

3 139 893,49 CELKEM
11 060 450,11 Vydání kontrolní číslo

ZMĚNA STAVU BANKOVNÍCH ÚČTŮ

459 131,68
11 060 450,11

2 680 761,81
Milena Koťová, účetní obce
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Škola – cesta do vesmíru
Po loňském úspěšném projektu ŠKOLA JAKO POHÁDKA jsme si pro své žáky na letošní školní rok
připravily jistě neméně zajímavý celoroční projekt nazvaný ŠKOLA – CESTA DO VESMÍRU.
Proč jsme si ke svému zkoumání a bádání vybraly právě vesmír? Vesmír znamená „všechen svět“,
všechno, co je. Do pojmu vesmír patří i Země a vše, co je na ní… A právě prozkoumat všechno kolem
nás je cílem našeho projektu.
Jaký význam má projektové vyučování pro žáky?
• poskytuje přirozený a nenásilný způsob poznávání
• respektuje možnosti a individuální potřeby dítěte
• poznání je spojeno s intenzivním prožitkem a pevněji ukládá do paměti poznatky
• přibližuje se myšlence J. A. Komenského „škola hrou“
• učí děti spolupracovat a komunikovat
• přispívá ke komplexnímu rozvoji dítěte v reálném světě
• děti mají větší možnost vyjadřovat se a formulovat své myšlenky
• učitel je dětem partnerem, pomáhá rozvíjet jejich vrozené předpoklady
• učitel respektuje možnosti, zájmy a potřeby dítěte
• chyby jsou východiskem pro hledání dalšího řešení
• oprava chyb probíhá bez stresu
Výchovně - vzdělávací cíle:
• práce s textem, literaturou a vytváření kladného vztahu ke knize
• rozvoj slovní zásoby a komunikace mezi žáky
• rozvoj spolupráce, navazování pracovních a přátelských vztahů
• rozvoj estetického cítění – literární, pracovní a výtvarné dovednosti, tvořivost, fantazie
• rozvoj morálních vlastností – pečlivost, trpělivost atd.
• upevnění sebevědomí
• rozvíjení pocitu zodpovědnosti
• rozvoj individuálních zájmů a schopností
Úvodní motivací jistě pro žáky bude
exkurze do Hvězdárny a planetária
v Praze, kterou škola uskuteční 24. října
a kde všichni získají potřebné informace
pro využití při práci v projektu.
Přáním nás všech je, aby projekt naše
žáky zaujal, aby pracovali s chutí
a se zaujetím jak ve skupinách,
tak i samotní jednotlivci, aby dokázali
vyhledávat nové informace a pak je
reprodukovat ostatním spolužákům.
Tímto vším bychom se chtěli přiblížit
myšlenkám J. A. Komenského – „škola
hrou“ a „škola – základ pro získávání
nových vědomostí a znalostí“.
Pro více informací sledujte naše stránky: www.skola-bechlin.cz
Milena Pordeová, ZŠ Bechlín
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Umístění Bechlína z hlediska geomorfologie
Geomorfologie je poměrně málo známý pojem. Je to zeměpisná disciplína, která dělí určitý stát nikoliv
jak je jinak běžné např. na země, kraje, okresy, ale pouze na celky, které mají určitý tvar povrchu.
Mohou to být např. útvary plošina, tabule, kotlina, pahorkatina atd. K těmto útvarům se pak přiřazuje
jméno význačného města či obce, které leží uvnitř tohoto regionu – např. Rakovnická kotlina, Slánská
tabule, Kosmonoská výšina atd. Celkem je Česká republika rozdělena na několik set celků, řazených
na provincie, soustavy, podsoustavy až k okrskům. Těm pak odpovídá pětimístné označení –
např. IIID-3B-a.
Hledáme-li
na
mapě
geomorfologických
celků
Bechlín, pak zjistíme, že leží na
okrsku s označením VIB-1C-b
s názvem Roudnická brána,
která představuje údolní dno
Labe
spojující
Lovosickou
kotlinu s Lužeckou kotlinou –
viz výseč z geomorfologické
mapy na obrázku, kde je její
oblast šrafována. Spolu jsou
názvem označeny i sousední
geomorfologické celky a dále
umístění Bechlína a Roudnice.
Je to vlastně oblast přibližně
od
Dolních
Beřkovic
až
k Mrchovému
kopci
u Libotenic. Celková délka
je přibližně 15 km, šířka až asi
5 km. Protékající Labe tvoří
vlastně několikrát hranici této
oblasti.
Právě
v blízkosti
Bechlína jsou velice zřetelné
hranice. Na jižní straně jsou
to svahy, které se táhnou
až k Roudnici, na severu jsou
to obě vyvýšeniny, které sem
patří, a to Na průhonu
a Klouček. Snad ještě doplněk
k označení uvedené oblasti – VI
znamená Českou tabuli, VIB-1
je
označení
Dolnooharské
tabule, VIB-1C je Terezínská
kotlina a konečně celkové
označení VIB-1C-b je označení
pro Roudnickou bránu.

Takže nakonec bychom rádi všem, kdo žijí v Roudnické bráně popřáli, ať jsou zdrávi, šťastni a veselí,
prostě ať jim všechno vychází co nejlíp.
Vladimír Barták
použitá literatura – J.Demek a kol. „Hory a nížiny“ Academia Praha 1978
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Obecní derby skončilo výhrou domácích
Za krásného počasí a před velmi početnou diváckou kulisou nastoupili hráči Předonína proti
Bechlínu. Při pohledu na tabulku by se mohli označit domácí jako jasný favorit, ale derby
nikdy dopředu nemá favorita. Domácí nastoupili do utkání s cílem hrát aktivně dopředu,
naopak hosté přijeli s jasnou taktikou a to, že budou spoléhat na rychlé brejky a zabezpečenou
obranu. Od úvodních minut byli hosté zatažení před svým vápnem a nakopávali dlouhé míče
na osamocené útočníky, ale ti nedokázali míč udržet. Předonín měl převahu, ale nedokázal
ji vyjádřit gólově a zahazoval jednu šanci za druhou. Ke slovu se také přihlásili hosté,
po jednom brejku se dožadovali pokutového kopu, ale rozhodčí jejich přání nevyslyšel.
Po půlhodině hry se domácí dočkali konečně gólu, na hranici vápna vystřelil Burda, jeho střelu
gólman Bechlína vyrazil a k míči se dostal Dvořák, který nahrál zpět Burdovi a ten už se
na podruhé nemýlil – 32. minuta Burda 1:0. Během minuty se dostali do obrovské příležitosti
hosté, ale svojí obrovskou šanci neproměnili. Těsným vedením domácích skončil první poločas.
Do druhého poločasu jsme nastoupili beze změn v sestavě s tím, že budeme pokračovat
s aktivní hrou. Začátky druhých poločasů jdou Předonínu velmi dobře. Po pár minutách
druhého dějství nahrál před vápnem Burda Hubenému a ten s pomocí teče vymetl šibenici
hostující branky, brankář byl absolutně bez šance – 53. minuta Hubený 2:0. Utkání měli domácí
jednoznačně ve své moci a i nadále si vytvářeli šance, ale koncovka byla žalostná. Domácí byli
v tu chvíli lepším týmem a čekalo se jen, že přidají další gól. Jak se utkání blížilo k závěru,
tak se začalo přiostřovat. Hosté se ke konci snažili o vstřelení branky a také se jim to povedlo,
když po rozehrané standartce zůstal na zadní tyči osamocený hráč a ten pohodlně snížil –
73. minuta 2:1. Ke konci se začali na trávníku dít věci. Vzápětí po vzájemné potyčce musel jít
do sprch domácí brankář Flór – 76. minuta ČK Flór. Do branky se místo něj postavil Michal
Soušek. Převahu jednoho muže v poli ale nakonec hosté dokázali využít, když vyzráli
na ofsajdovou past a postupovali dva samotní hráči na brankáře – 80. minuta 2:2. Utkání
se výrazně přiostřilo a rozhodčí musel tasit kartu za kartou, přišlo i na červenou a to tentokráte
na druhé straně – 85. minuta ČK hosté. Když už se zdálo, že si hosté odvezou velmi
překvapivý bod, tak byl ve vápně stažen Červinka a rozhodčí písknul faul a po konzultaci
s asistentem ukázal na značku pokutového kopu. Míč si vzal Červinka a střelou k tyči rozhodl
o výhře domácích – 93. minuta Červinka 3:2. Tímto výsledkem skončil zápas.
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V utkání měli domácí převahu a náskok dvou branek, ale o náskok přišli během slabé
pětiminutovky. Hojný počet diváku si určitě přišel na své a viděl nefalšované derby se vším
všudy, co k takovým zápasům patří. Ke konci při domácích stálo štěstí, když Červinka rozhodl
o výhře v závěru.
Text: SK Předonín; Foto: Václav Sedlák

SK Předonín – FK Bechlín 3:2 (1:0)
Góly: 32. Burda,
53. Hubený,
93. Červinka
ČK:

76. Flór
85. hosté

Sestava Předonín:
Flór – Kušpál, Kubizňák,
Burda, Doležal (Mysík st.)
Červinka, Hubený,
Božík, Flódr (Filler)
Tuček (Soušek), Dvořák
Rozhodčí : Trutnovský
Toráč, Frey
(časy jsou orientační)

#

Tým

Web

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1.

SK Předonín

web >

10

7

2

1

33:12

23

8

2.

FK Travčice

10

7

1

2

28:18

22

7

3.

SK Liběšice

10

6

2

2

25:17

20

5

4.

FK Libochovice

web >

10

5

3

2

19:14

18

3

5.

SK Lukavec

web >

10

5

2

3

25:19

17

-1

6.

Sokol Černiv

web >

10

5

1

4

17:13

16

1

7.

Sokol Čechie Mšené Lázně

web >

10

3

4

3

20:13

13

-2

8.

FK Polepy

10

3

3

4

23:24

12

-3

9.

FK Lovochemie Lovosice B

web >

10

3

3

4

22:24

12

0

10.

SK Sokol Malé Žernoseky

web >

10

3

2

5

14:21

11

-4

11.

Dynamo Podlusky

web >

10

3

2

5

20:28

11

-4

12.

FK Bechlín

web >

10

2

2

6

22:33

8

-7

13.

Sokol Terezín

web >

10

2

2

6

13:32

8

-7

14.

Sokol Třebenice

web >

10

1

1

8

16:29

4

-11

Připravila Zdeňka Studená
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KALENDÁŘ ……….
2. listopad – Památka zesnulých
Všichni s úctou a láskou vzpomínáme na ty, kteří už nejsou mezi námi, navštěvujeme jejich hroby
s dušičkovými věnci a květinami.
11. listopad – Den válečných veteránů
Svátek všech bývalých vojáků jak z II. světové války, tak i z pozdějších misí naší armády v Kuvajtu,
Jugoslávii, Iráku a Afghánistánu.
17. listopad – Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad 1989
Na Den lidských práv 10.12.1989 připravovala Charta 77 a další nezávislé skupiny shromáždění těch, kdož
podepsali výzvu Několik vět. Vývoj však opozici předběhl. Na scénu vstoupili českoslovenští studenti.
Jako politická síla se vysokoškoláci začali výrazně projevovat na přelomu let 1988/89 a představovali
v opozičním hnutí i ve společnosti ostře vyhraněný proud. Byli součástí nové generace, která neprožila rok
1968 s jeho demokratizačním procesem a sovětskou okupací, ale neprošli ani prověrkami, které morálně
poškodily obyvatelstvo země. S představiteli KSČ i vlády byli nespokojeni a obviňovali je ze zničení
společnosti i z nesvobody, v níž museli žít. Nezávislí studenti, jak se začali nazývat, požadovali zrušení výuky
marxismu-- leninismu, odmítali právo Socialistického svazu mládeže zastupovat všechny studenty.
Vznikaly přípravné výbory studentské samosprávy. Své požadavky chtěli vyjádřit také veřejně.
Prvním velkým podnikem nezávislých studentů se stala vzpomínková demonstrace u příležitosti 50.výročí
17. listopadu 1939, dne, kdy nacističtí okupanti zasáhli proti českým vysokým školám. Aby se nedostali
do rozporu se zákonem, jednali s vysokoškolskou radou SSM a výsledkem byla dohoda, podle níž
se demonstrace mohla konat a nezávislí studenti mohli pronést projevy. Povolená cesta směřovala
z Albertova na Vyšehrad k hrobu K. H. Máchy, kde se měli účastníci rozejít. Plán schválil i Městský výbor
KSČ v Praze, ale přesto nechal vyhlásit pohotovost pražské policie. Na Albertov se dostavilo nečekaně velké
množství mladých lidí. Řadoví účastníci nesli nad hlavami nápisy „zrušte KSČ“, „zrušte STB“, „zrušte
milice“, „nechceme vládu jedné strany“, „svobodnou republiku ve svobodné Evropě“. Na Vyšehradě
neskončili, naopak se obrátili a průvod asi 50 000 účastníků táhl po vltavském nábřeží k Národnímu
divadlu. Tam již všude stály policejní jednotky v plné zbroji, v helmách, s laminátovými štíty, připraveny
proti mladým lidem zasáhnout. Ti vycítili nebezpečí, které hrozilo a proto začali skandovat své úmysly:
„z Václaváku domů!“ a také „máme holé ruce!“. U Národního divadla průvod zahnul na Národní třídu,
kde mu zahradily cestu pořádkové oddíly. Studenti a policisté zde proti sobě stáli jistě hodinu, jedni skryti
za štíty s obušky v ruce, druzí bezbranní, zpívající různé písně, v rukou květiny či hořící svíčky. Nakonec
policie dvěma proudy sevřela asi 2 000 lidí, kteří nemohli ani dopředu, ani dozadu a pustila se do nich.
Ozbrojenci postupovali s nepochopitelnou surovostí a brutalitou, do bezbranných studentů dokonce najížděl
obrněný transportér. Během krátké doby se podařilo dav rozptýlit, na chodnících zůstali pouze zranění
jednotlivci a uprostřed ulice leželo nehybné tělo. Všichni mysleli, že šlo o mrtvého studenta. Teprve později
se ukázalo, že se jednalo o policejní provokaci a na zemi ležel spolupracovník tajné policie předstírající smrt.
Jaký to mělo mít smysl, se nezjistilo dodnes.
Přestože policie studentskou demonstraci rozehnala, znamenal 17. listopad 1989 začátek nového bouřlivého
vývoje. Zprávy o událostech na Národní třídě oblétly republiku. Obavy bezprostředně po rozehnání
demonstrace se začaly již druhého dne měnit v rozhořčení. Většinu občanů včetně mnoha komunistů
pobouřila tvrdost policie, někteří to zažili sami, jiní byli zděšeni, že policie na Národní třídě mlátila jejich
děti. Nebylo třeba výzev, lidé se sami začali dávat dohromady. V pražských ulicích se srotila opět protestní
shromáždění, tentokrát za úplného nezájmu pořádkových sil. Studenti již v pátek 17. listopadu po rozehnání
průvodu vystoupili s myšlenkou na stávku, nejdříve počítali pouze se stávkou vysokoškoláků, postupně
převládl názor, že je třeba získat co největší podporu.
Jako první se na jejich stranu postavili herci. Na shromáždění v Realistickém divadle vyzvali všechna
divadla v republice, aby se připojila ke stávce studentů tím, že místo představení herci přečtou společné
stanovisko a budou si s diváky vyměňovat názory na politický vývoj. Současně zde padl návrh na generální
stávku v celé zemi. Večer 18. listopadu 1989 dorazil do Realistického divadla i Václav Havel a navrhl vytvořit
společný výbor, který by vedl jednání s komunistickým režimem a ještě týž den bylo v Činoherním klubu
založeno Občanské fórum (OF).
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………. KALENDÁŘ
Prohlásilo se za představitele protestujících občanů a za jediného představitele v jednání se státní mocí.
Studenti vůdčí roli OF uznali a podpořili je. Tak vznikl demokratický orgán, který se postavil do čela
začínající revoluce. V něm zaujal čelné místo Václav Havel.
V pondělí 21. listopadu Prahou otřásla další demonstrace, jíž se zúčastnilo 100 000 lidí, kteří volali „pryč
s KSČ“, „žádáme demisi“, „chceme koaliční vládu“, „svobodné volby“ atd., policie vůbec nezasáhla.
Občanská fóra vznikala i v jiných městech a OF v Praze ujišťovala o své podpoře. Na Slovensku byla
založena obdobná organizace Veřejnost proti násilí (VPN). V občanském fóru zvítězil požadavek na vedení
rozhovorů s vládou, jako jediného prostředku řešení krize. Souhlasila s ním většina občanů a nakonec
se k němu kladně vyjádřil i předseda vlády Adamec. První schůzka se konala 22. listopadu, další
26. listopadu 1989.
Od 21. listopadu bylo Václavské náměstí ozvučeno a představitelé opozice mohli k lidem, jejichž počet
přesáhl 200 000, promlouvat z balkonu Melantrichu. 26. listopadu se na Letenskou pláň dostavilo více
než 500 000 občanů a zejména generální stávka o den později ukázala, že komunisté již nemají
v Československu žádnou podporu.
O událostech od začátku prosince do 29.12.1989, kdy byl Václav Havel zvolen prezidentem, budeme
pokračovat v příštím čísle.
Zdroj: „Dějiny českých zemí v obrazech“
Připravila Miluše Dvořáková

………. KLUB SLUNEČNICE

Tvoříme …
Tak jako v loňském roce, tak i letos jsme jedno sobotní odpoledne věnovali vázání dušičkových věnců.
Samotnému vázání předcházela ukázka výroby
panenek z kukuřičného šustí. Paní Drahomíra
Macková ukázala potřebné pomůcky, vysvětlila
pracovní postupy a pod rukama odbornice se začala
rodit panenka. Konečnou podobu dotvořila vlasy
s šátkem, a nechyběly ani nabírané rukávy s bohatou,
barevně odlišnou sukní. Všichni přítomní nadšeně
pozorovali celý výrobní proces a obdivovali um paní
Mackové, která na závěr obdarovala přítomné
hotovými panenkami.
Děkujeme paní Mackové za přípravu a ukázku, která
se bez trpělivosti neobejde.
Panenky z šustí vystřídalo vázání dušičkových věnečků.
Ti, kteří si nepamatovali techniku z loňského roku, si ji přišli
oživit a ostatní si ji zkoušeli. A tak pod rukama vznikaly
věnce, které se pyšnily různými přírodními přízdobami.
Bylo to pěkné, účelně využité sobotní odpoledne, které nám
zpříjemnil švestkový koláč od paní Dvořákové. Rozešli jsme
se v dobré náladě a s dobře vykonanou prací.
Klub Slunečnice děkuje panu starostovi, který pro přítomné
připravil dostatek chvojí a další zelený materiál, bez kterého
bychom nemohli tvořit.
Připravila Irena Škobisová

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
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka
Obec Bechlín Vás zve na slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené s Mikulášskou nadílkou.
Těšíme se na Vás o první adventní neděli 27. listopadu 2011 v 17:00 hodin před Obecním úřadem.
Na děti bude čekat Mikuláš s malým dárkem a na dospělé občerstvení v podobě „vánočního svařáku“.
________________________________________________________________________________________________________________________

Kontakty na Obecní úřad Bechlín
Obecní úřad Bechlín
Bechlín 85
411 86 Bechlín
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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