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……….SLOVO STAROSTY

Školní rok se blíží
Prázdniny jsou v polovině a blíží se nový školní rok. Pro nastupující prvňáky nastane důležitý
krok do života studentů.
Tak jako každý rok znamenají prázdniny spoustu práce při údržbě a opravách školních zařízení,
přípravě učebnic a školních pomůcek. Vše musí být hotovo do 1. září, kdy začíná školní rok.
Naše obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín. Celá
organizace provozuje budovu školy, školní kuchyně, školní jídelny, mateřskou školu Bechlín
a Předonín. Provoz této organizace je součástí obecního rozpočtu, vyjma mzdových nákladů
pedagogů, hrazených státem.
V současné době je vymalovaná celá školní budova, školní kuchyně a jídelna. Ještě zbývá mnoho
práce pro úspěšné zahájení vyučování.
Jiný problém vznikl při platbě neinvestičních nákladů za žáky druhého stupně navštěvující školy
v Roudnici nad Labem. Za loňský rok hradila naše obec 6 300,00 Kč za každého žáka. Pro letošní
rok se částka navýšila na 8 800,00 Kč za žáka. V rámci přípravy obecního rozpočtu Zastupitelstvo
obce Bechlín navýšilo prostředky v řádech stokorun. Bohužel, skokové navýšení o 2 500,00 Kč
na jednoho žáka je pro naši obec naprosto neúnosné. V součtu za 48 žáků to znamená navýšení
o 120 000,00 Kč, které obec v rozpočtu nemá. Bylo zahájeno jednání s Městem Roudnice nad Labem
o snížení částky na 7 000,00 Kč za každého žáka.
Pozitivní zpráva týkající se školních zařízení je získání dotačních prostředků na celkové zateplení
a fasádu MŠ Předonín. V současné době je vybrán zhotovitel stavby a je uzavřena hospodářská
smlouva. Touto záležitostí dojde k dalšímu zlepšení a zkvalitnění prostor pro naše nejmenší.
Školní vyučování a výchova našich dětí má v obci dlouholetou tradici. Od roku 1786
do současnosti se nikdy vyučování nepřerušilo a snahou zastupitelstva je, aby tomu tak bylo
i nadále.
Na pevných základech předškolního a školního vyučování v naší obci vyrostlo mnoho našich
občanů, kteří jsou pro nás všechny zárukou dalšího úspěšného rozvoje Obce Bechlín.
Alexander Suchý, starosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU……….

Zpráva o hospodaření obce
za období 01.01.2011 - 30.06.2011
Vážení čtenáři,
máme za sebou první pololetí roku 2011 a opět nastalo hodnocení naší společné práce. Pro Vaši úplnou
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 30.06.2011, je naprosto zřetelné, že plnění výdajové
části hospodaření obce je mírně zvýšené oproti plnění části příjmové a to o 7,01%. Plnění příjmové části
je na 41,70%, plnění výdajové části je na 48,71%. Nesoulad příjmů s výdaji byl způsoben mírným
poklesem daňové výtěžnosti. Tento rozdíl bývá obvykle vyrovnán v červenci, kdy daňoví poplatníci,
kteří využívají služeb daňových poradců doplatí daně z příjmů za rok 2010.
Investiční činnost je v současné době zaměřena pouze na přestavbu budovy kina na kulturní zařízení,
tato akce je nejdůležitější součástí rozpočtu roku 2011. Do konce prvního pololetí bylo na budově kina
proinvestováno 2 690 959,00 Kč.
Ostatní příjmy a výdaje rozpočtu slouží k zajištění běžného chodu obce.
Účet 231 – základní běžný účet
PŘÍJMY k
30. 06. 2011

ROZPOČET ROZPOČET po
schválený
změnách

VÝSLEDEK od
počátku roku

ROZPOČET
schválený %

ROZPOČET
upravený %

DAŇOVÉ
NEDAŇOVÉ
KAPITÁLOVÉ
DOTACE

10 324 400,00
922 000,00
75 000,00
554 600,00

10 287 400,00
951 347,00
102 000,00
797 253,00

4 346 219,89
383 406,70
17 450,00
314 253,00

42,10
41,58
23,27
56,66

42,25
40,30
17,11
39,42

CELKEM

11 876 000,00

12 138 000,00

5 061 329,59

42,62

41,70

ROZPOČET
schválený %

ROZPOČET
upravený %

VÝDAJE k
30. 06. 2011

ROZPOČET ROZPOČET po VÝSLEDEK od
schválený
změnách
počátku roku

BĚŽNÉ
KAPITÁLOVÉ

11 526 000,00
3 490 000,00

11 249 000,00
4 029 000,00

4 734 623,60
2 707 409,00

41,08
77,58

42,09
67,20

CELKEM

15 016 000,00

15 278 000,00

7 442 032,60

49,56

48,71

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

- 2 380 703,01

Kontrolní tabulka správnosti účtování k 30.06.2011
PŘÍJEM OBCE

5 061 329,59

VYDÁNÍ OBCE

7 442 032,60

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 01.01 2011
ÚČTECH k 30.06 2011
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
3 038 412,03 Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
666 432,33
Stav účtu ČSOB
101 481,46 Stav účtu ČSOB
92 758,15
CELKEM

3 139 893,49 CELKEM

Příjem kontrolní číslo

8 201 223,08

ZMĚNA STAVU BANKOVNÍCH ÚČTŮ

759 190,48

Vydání kontrolní číslo

8 201 223,08

2 380 703,01

Milena Koťová, účetní obce
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………. Z KULTURY

Přívoranka pobavila desítky občanů
Slunné odpoledne 16.července strávili někteří občané naší obce v příjemném prostředí hasičské
zbrojnice v Bechlíně. Kulturní komise Obce Bechlín, zaměstnanci obecního úřadu a Sbor
dobrovolných hasičů Bechlín připravili na tento den posezení s dechovou kapelou Přívoranka.
Sedmičlenná kapela z Mělnicka pod vedením kapelníka Miloše Valenty přijela pobavit všechny
příznivce lidových písniček a přestože betonové panely před hasičárnou nebyly zrovna nejlepším
tanečním parketem, řada lidí si neváhala zatancovat.
Příjemné prostředí
Nejen pro občany, ale i pro muzikanty bylo sborem dobrovolných hasičů připraveno příjemné
zázemí a stánek s občerstvením. K dostání byly dokonce i domácí zákusky, které na přání velitele
sboru Jaroslava Macka upekly bechlínské hasičky. Kapela si zdejší prostředí i vstřícný přístup
organizátorů akce pochvalovala.
Počasí se vydařilo a ve stínu stromů se bavily hloučky občanů Bechlína, Předonína i okolních obcí.
„Já se s muzikanty z Přívoranky znám už čtyřicet let. Dnes už hrají v menším obsazení, ale myslím
si, že lidé, kteří tady sedí, jsou spokojeni. Prostředí je tady dobré, je tady příjemně. Chtělo by to
udělat častěji, aby si starší lidé ještě zbytek života užili v pěkném prostředí a dobré náladě, kterou
tady kapela vytváří. Až bude dokončený kulturní dům, určitě rádi přijedou znovu. Protože proč
bychom měli jezdit do Prahy za zábavou, když ji můžeme mít tady, v Bechlíně,“ zhodnotil akci
pan Bohumil Novotný.
Na lavičkách u hasičské zbrojnice se sešlo několik desítek občanů, což není vůbec málo, tím spíše,
že ve stejnou dobu pořádali akci pro veřejnost také na fotbalovém hřišti.
Večerní zábava přilákala další lidi
Po skončení produkce Přívoranky se slova
ujal DJ Kašička. Večerní program byl kvůli
nepřízni počasí kratší, kolem 23. hodiny se
kvůli chladu společnost rozešla.
Kulturní komise Obce Bechlín by touto cestou
chtěla zvlášť poděkovat členům sboru
dobrovolných hasičů za organizaci akce.
Za Kulturní komisi Obce Bechlín Zdeňka Studená
.

.

……….KALENDÁŘ

Z kalendáře v srpnu
21. srpna uplyne 43. let od vstupu vojsk Varšavské smlouvy (hlavně sovětských) na naše území.
Okupace trvala dlouhých 21 let. Až po listopadu 1989 se podařilo dohodnout odchod sovětských vojsk
zpět. Iniciovali jsme také jednání o rozpuštění Varšavské smlouvy. A podařilo se!!! Doufejme , že se už
nikdy ráno neprobudíme a nebudou nám stát pod okny bulharské obrněné transportéry jako tehdy
v Bechlíně.
Miluše Dvořáková
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HASIČI DĚTEM……….

Bechlínští hasiči vyjeli s dětmi na Ohárku.
Vydali jsme se za nimi na návštěvu

Sbor dobrovolných hasičů Bechlín vyrazil, stejně jako každý rok, opět na prázdninové soustředění
do Píst. Hned první den po vysvědčení od požární zbrojnice vyrazilo tábořit na “Ohárku” celkem
35 dětí a 11 vedoucích.
Počasí na začátku pobytu na Ohárce moc nepřálo. Kromě deště se také výrazně ochladilo. Zkušené
vedoucí nic neodradilo, protože věděli, jak dětem zpříjemnit pobyt i v málo vlídném počasí.
Prázdninové soustředění jsme navštívili a je pravda, že nás ten den provázelo konečně sluníčko.
Přívítali jsme se s dětmi, které soutěžily v různých branných disciplínách.
Mezi dětmi i dspělými vládla skvělá nálada a několik příspěvků od dětí vypovídalo
o spokojenosti. Vojta Rajnoha se podělil o zážitky z výletu, při kterém táborníci společně navštívili
Památník Terezín. Sdělil nám svoje zvláštní pocity z tohoto protředí a souhlasil s názorem, že je
třeba tuto historii připomínat, aby se již nikdy neopakovala. Od pracovníků Památníku dostali
všichni pochvalu za vzorné chování.
Jirkovi Marešovi z Bechlína se pobyt na soustředění loni líbil, proto si ho letos zopakoval. Zastihli
jsme Jirku při tréninku na chůdách. Hlad nemá, ale domů se těší na Coca-Colu. Na množství cukru
v ní odpověděl, že mu to nevadí. To Eliška Martínková z Bechlína chůzi na chůdách již zvládá.
Líbí se jí všechny hry a soutěže. Oceňuje vše, co si může vyzkoušet a naučit se. Terezku Opltovou
baví hry, užívá si legrace a dobré party. Na vaření si nestěžuje a chladné počasí vyřešila teplými
ponožkami a mikinou.

Na Ohárku vyráží banda Becheláků už 29 let. Příští ročník soustředění bude jubilejní.
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……. HASIČI DĚTEM

Terezka Matušáková z Kostomlat jela letos na soustředění
poprvé. Řekla nám, že si našla další nové kamárádky a
zatím se toho moc nenaučila, protože toho umí dost. Nemá
ráda houby a rybu.
Zeptali jsme se vedoucí Lenky Rebhánové, kolikátým rokem
je na soustředění. V podstatě jezdí na Ohárku od svých tří
let. Nyní podle ní nastal čas, aby své zkušenosti předávala
dál pro další generace. Říká, že vše letos klape, až na to
počasí. Užívají si hodně smíchu.
Samozřejmě, že jsme nemohli vynechat návštěvu
kuchyně. Jaroslav Macek, letitý Pan kuchař v bílé
zástěře připravoval k obědu špagety s boloňskou omáčkou. Další den bude svíčková a večer
ďábelský kotlík. Nejoblíbenějšími jídly jsou i letos právě špagety a svíčková, jako každým rokem.
Jídelníček táborový šéfkuchař sestavuje podle chuti dětí. Na vybíravost dětí si nestěžoval, protože
zatím ještě nikdo z nich nepřišel, že určité jídlo nejí. Na dotaz, jak to vypadá s pohádkou mládí krupicovou kaší, odpověděl, že samozřejmě bude, ale stejně se počítá s druhou večeří, protože
oblíbená kaše moc nezasytí.
S ostatními vedoucími, Jindřichem Konfrštem, Alexandrem Suchým, Honzou Opltem, Pavlem
Barcalem, Láďou Husákem, Mílou Kašičkou, Míšou Korpalovou a Janou Mackovou jsme stihli
prohodit pouze několik slov, protože se plně věnovali pracím a zajišťovali chod soustředění.
Práce s dětmi, je vždy náročná, zodpovědná, ale krásná.
Všem, kteří se na ní podílejí, patří velké poděkování. Není
mnoho míst, kde se mohou pochlubit s takovými
aktivitami.
V příštím roce bude jubilejní 30. ročník letního soustředění,
a my určitě nebudeme chybět.
Text: Irena Škobisová
Tábor na Ohárce navštívily Miluše Dvořáková a Irena Škobisová

.

.

……….ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Přivítáme nové prvňáčky
Slavnostní okamžik čeká již ve čtvrtek 1.září nové žáčky základní školy v Bechlíně. V letošním roce
usedne do lavic v první třídě osm dětí z Bechlína, Předonína a Horních Počapel:

Vojtěch Barcal, Kristýna Centnerová, Veronika Čermáková, Antonín Habart, Jan Kovár, Pavla
Kovárová, Eliška Poupětová, Jana Točínová
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Z POŽÁRNÍHO SPORTU……….

Michal Vízner reprezentoval Sbor dobrovolných hasičů Bechlín
na Mistrovství ČR dorostu 2011 v Ostravě
V úterý 5.července ve 2 hodiny v noci jsme vyrazili na republikové kolo soutěže dorostu, které se
letos konalo v Ostravě a kam se probojoval náš dorostenec – jednotlivec Michal Vízner. Cesta byla
dlouhá, ale klidná a v půl sedmé ráno jsme již byli na stadionu ve Vítkovicích.
Nechyběla ani státní hymna
a představení reprezentačního týmu
Před prezencí dorostenců jsme měli ještě téměř dvě hodiny čas,
takže jsme měli možnost sledovat tréninky požárních útoků
družstev. Musím říci, že atmosféra na stadionu byla úžasná a pro
nás z okresních a krajských soutěží naprosto nevídaná.
Po obědě proběhl slavnostní nástup. Zhruba půl hodiny před ním se
jednotlivci i družstva řadili za stadionem. Za doprovodu kapely se
pak pochodovalo kolem stadionu, družstva se seřadila a zazněla
česká hymna. To byl zřejmě jediný moment, kdy celý stadion utichl.
Poté se představil tým české reprezentace, který se právě vrátil
z Mistrovství světa v Petrohradu, odkud kluci přivezli čtyři medaile,
včetně té zlaté.
Dalším bodem programu byla disciplína běh na 100 m s překážkami. Tu zahájily dorostenky. Při
pohledu na jejich časy se až tajil dech. Nakonec padl i rekord z minulého roku. Překonala ho Šárka
Jiroušová z SDH Poniklá s časem 16:43 vteřiny. Program tak maličko zdrželo přeměřování trati a
překážek, které se musí provést při překonání rekordu. Díky skvělé organizaci se však tento
časový skluz ztratil ještě před ukončením disciplíny dívek.
Sledovali jsme výkony na vrcholové úrovni
Nebudeme dlouze popisovat pocity, které jsme měli když začali běhat kluci. Tak nějak se potvrdilo
naše očekávání, že s činností dobrovolných hasičů už tato soutěž nemá nic společného a proti
atletům nemůžeme čekat Michalův velký úspěch. Dá se říci, že všichni kluci jdou přes překážky
po hlavě, bez ohledu na to, zda se jim to povede nebo se zraní.
Z celkového počtu 150 dorostenců se Michal, který i v této tvrdé konkurenci ukázal bojovného
ducha, umístil v této disciplíně na 122. místě.
Druhý den ráno jsme sledovali štafety 4x100 m družstev. Měli jsme alespoň možnost okoukat
“fígle”, které by mohli naši muži využít v krajském kole v Podbořanech. Na další disciplíně –
dvojboji – skončil Michal na 36. místě, které pro něj bylo i konečné. Někdo by mohl říci, že takové
místo se neslaví, ale my za úspěch považujeme pouhou účast na takové soutěži. Být 36. nejlepší
z celé republiky už úspěch rozhodně je.
Kromě pamětních listů jsme si z Ostravy přivezli i spoustu ponaučení. Doufám, že v příštím roce je
dokážeme zúročit a podíváme se na další mistrovství. Kluci na to rozhodně mají, což se ukázalo
nejen na krajském kole mužů (o kterém vám napíšeme zase příště) ale i v prvním ročníku
Podřipské ligy, kde se drží okolo 5. místa.
Za SDH Bechlín Jana Macková
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………. ZÁŽITKY PRO NAŠE DĚTI

Když se řekne Dětský den …
Když se řekne Dětský den, většinu lidí napadne 1.červen, který je pro všechny děti mezinárodním
svátkem. Když se řekne Dětský den v Bechlíně, první, co napadne místního občana, je megaakce,
kterou pořádá místní obecní úřad každoročně na závěr prázdnin. Ale když se řekne Dětský den
mezi bechlínskými fotbalisty a lidmi, kteří mají více či méně s místním fotbalem něco společného,
každého napadne akce s přívlastkem sportovní, kterou letos již třetím rokem pořádal fotbalový
klub Bechlín na místním hřišti.
Letos padl datum na sobotu 18.června. S termínem pořádání byl zpočátku problém, protože
skloubit plánovanou školu v přírodě, kam zajížděla místní základní škola, stále ještě rozjetou
fotbalovou sezónu a čas všech aktérů nebylo vůbec jednoduché. Nakonec nás spasil nápad
uspořádat tuto akci v jeden den s posledním mistrovským utkáním a dokonce i závěrečnou
dokopnou. Příprava a organizace akcí byly náročné, zapojil se celý tým fotbalistů i dobrovolníků.
Dobrá věc se podařila a odměnou nám byly zářící úsměvy na tvářích těch nejmenších. K úplné
spokojenosti nám chyběly už jen sluneční paprsky. Počasí k nám nebylo zrovna přívětivé a tak
jsme se museli spokojit celý den s kulisou zatažené oblohy a teplotou spíše podzimní.
Akce se účastnilo více než 70 dětí, které měly možnost si zasoutěžit, povozit se ve vystavených
kamiónech a občerstvit se. Kromě sladkých odměn za splněné disciplíny si odnesly i ceny
vylosované z tomboly, diplomy a medaile. Velký úspěch a obrovský aplaus sklidilo vystoupení
místních hasičů, zejména nejmenší oddíl Plamínek pod vedením Jany Mackové.
Po celou dobu nám zpříjemňoval den svými písničkami náš, již téměř dvorní DJ Kawa, za což mu
patří velký dík stejně, jako všem, kteří se finančními a materiálními dary podíleli na této akci.
Poděkování patří i místnímu obecnímu úřadu, který nám sice nepřispívá na akci finančně, ale jako
každým rokem nám na celý den zdarma zapůjčil stany, stánky, stoly a lavičky. Jsme hrdi na to, že
se akce obešla bez výběru vstupného a veškeré odměny a občerstvení měly místní i přespolní děti
zdarma. Vždyť to byl jejich Den!
Úspěšný byl i další program dne. Podvečerní poslední mistrovské utkání sezóny na hřišti
v Kostomlatech bylo sice jedno z těch méně povedených, ale tři body jsme přivezli a potvrdili tak
roli favorita 3.A třídy. Nutno dodat, že tým hrál v neúplné sestavě na ne zrovna kvalitním terénu
a navíc se dočkal v průběhu zápasu i dešťové přeháňky. Oslava titulu na večerní dokopné se
mohla naplno rozjet. Ten den nám pokazilo kromě počasí ještě něco. Bechlínský útočník M. Fuksa
si z Kostomlat přivezl kromě výhry i natržený stehenní sval a berle. Naštěstí ani zranění mu
nezabránilo titul se svým týmem důstojně oslavit!
Ale o fotbalu zase někdy příště…Přejeme všem krásný zbytek prázdnin a těšíme se naviděnou
v okresním přeboru nebo na některé další akci pořádané FK Bechlín.
Foto a text za FK Bechlín Pavel Carda
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Manželé Šustrovi dali svou náhradní rodinnou péčí
harmonický domov šesti dětem
Dát několika dětem šťastné dětství a připravit je do
samostatného života není zase tak málo a manželům
Šustrovým z Bechlína se to podařilo.
Všechno začalo tím, že po restituci vyvlastněného
statku věnovali rodiče pana Šustra budovu a zahradu
občanskému sdružení Můj domov, který jejich snacha
Jiřina a jejich syn Jaroslav v roce 1999 založili. Po
úspěšné rekonstrukci podpořené skoro dvěma sty
sponzory a dotacemi Ministerstva práce a sociálních
věcí, Ústeckého kraje, Nadace Charty 77 Konto
Bariéry, Nadace Eurotel, Úřadu práce Litoměřice a
Města Roudnice nad Labem mohli v červnu 2001 přijmout pěstouni první skupinu dětí.
Byli to sourozenci Vládík (5.5 roku), Petruška (6.5 roku) a Renatka (7 roků). Čtvrtým přírůstkem
do pěstounské rodiny byl Lukášek (4 roky), kterého si pěstouni převzali do péče v říjnu 2003.
Přesně za rok, v říjnu 2004 přišli do rodiny další sourozenci Jiřinka (10 roků) a Tomášek (8.5 roku).
Základní ideou projektu je poskytnout dětem, které ztratily rodiče, nebo byly pro závažné
neplnění rodičovských povinností umístěny v dětských domovech, dobře fungující rodinu, která
má tátu, mámu a šest dětí, převážně sourozeneckých skupin. Rodina přinese dětem obohacení
počtem blízkých, které násobí i vztahem k rodičům a dalším příbuzným pěstounů.
Dalším cílem je řešení období po ukončení pěstounské péče, tj. po dosažení osmnáctého roku věku
dítěte. Děti z pěstounských rodin velmi těžko hledají uplatnění v praktickém životě a nastávají
velké problémy se zajištěním jejich dalšího bydlení. Sdružení s touto situací počítalo a s ohledem
na architektonické řešení v objektu umožní pobyt dětem i po skončení pěstounské péče v tomto
zařízení. V celém objektu se dají bez velkých stavebních úprav vytvořit dvě bytové jednotky, které
by mohlo využívat některé z dětí po dosažení zletilosti se svojí budoucí rodinou.
Oproti minulým létům muselo sdružení přijmout pro Lukáše osobní asistentku. Agresivita došla
do takové míry, že musel být Lukáš pod neustálým dozorem druhé osoby. Vzhledem ke
zdravotnímu stavu dětí by jinak bez osobní asistentky nemohli společně vychovávat tolik
problémových dětí a s velkou pravděpodobností by některé z nich muselo dále vyrůstat v ústavní
výchově.
Náhradní rodinná péče má pro ně pozitivní přínos hned v několika oblastech. Dvě děti jsou trvale
středně těžce zdravotně postižené. Péče v rodinném prostředí s odpovídající lékařskou a další
odbornou péčí představuje optimální řešení pro maximální možnou kompenzaci jejich hendikepu.
Vzhledem k předchozí zkušenosti s dlouhodobým pobytem v ústavním zařízení trpí všechny děti
v různé míře následky psychické deprivace. Stabilní a vřelé rodinné prostředí spolu
s profesionálním přístupem pěstounů, kteří se v této oblasti průběžně vzdělávají, poskytuje
možnost částečné kompenzace tohoto znevýhodnění.
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Péče pěstounů umožňuje rozvinout vrozený potenciál dětí, což by v ústavní výchově nebylo
možné. Pěstouni trpělivě rozvíjejí rozumové schopnosti dětí, ve spolupráci se školami, kam děti
chodí, pracují na zvládnutí nároků školní docházky. Děti hrají na hudební nástroje. Pro budoucí
život dětí je snad nejdůležitější, že jim pěstounská rodina poskytuje dobrý vzor fungující rodiny.
Děti se přirozeným způsobem učí komunikovat v rodině, řešit konflikty, zvládat provoz
domácnosti i zátěžové situace.
Paní Šustrová se před pětadvaceti léty profesionálně zabývala výrobou Vizovického tvaroslovného
pečiva. Odchodem do služeb města Roudnice a posléze v době zakládání sdružení a zajišťovaní
jeho provozu nezbyl čas na tento její koníček. Jelikož se dnes už většina dětí stává více
soběstačnými, ráda by touto činností obohatila svůj volný čas a odreagovala se do jiné sféry.
Ve volných chvílích výrobě učí děti, zvláště zdravotně hendikepovanou Petrušku. Sdružení
se rozhodlo zařadit výrobu vizovického pečiva do své hospodářské činnosti, čímž je možné zajistit
přísun dalších financí. Odpoledne strávené u Šustrů bylo příjemným posezením, kde panovala
nefalšovaná rodinná pohoda, některé děti skládaly letáky, které brigádně roznášejí, některé
pomáhaly v kuchyni při přípravách narozenin pana Šustra, kterému dodatečně blahopřejeme
i když nejkrásnějším dárkem pro něj musí být radost a spokojenost v očích jejich dětí. Můžeme
manželům Šustrovým jen tiše závidět, co pro děti udělali, protože málokdo z nás by to dokázal
a poděkovat za těch šest dětí, kterým dali domov.
Miluše Dvořáková
.

.

Mladá veslařka z Bechlína začíná sbírat medaile na republice
V posledních číslech se dočítáte o výjimečných lidech, kteří žijí v našem okolí. Mezi sportovci září
špičky okresního fotbalu, mladí hasiči, kteří se probojovali do celostátního kola. Mnoho z nás ale
netuší, že v bechlíně právě roste další sportovní talent – mladá veslařka. Ta nám mezi sbíráním
prvních cenných medailí o sobě napsala pár slov:
„Jmenuji se Anna Marie Macková, vesluji tři roky a musím přiznat, že je to pořádná dřina. Za ty
roky jsem se zúčastnila spousty závodů a z některých jsem se vrátila s úspěšným dojetím do cíle.
Na svých prvních závodech jsem se umístila na druhém místě a také zimní sezóna měla úspěch.
Tři první a jedno čtvrté místo na různých trojbojích a triatlonech.
Letos mám zatím dvě druhá místa z Jarní veslařské regaty v Neratovicích a Mistrovství oblasti
Labe ve skifu, dále dvě první místa z Ústecké zatáčky.
Nejvíce si ze svých úspěchů považuji bronzovou medaili ve dvouskifu na Mistrovství ČR žactva a
dorostu, které se konalo 25. – 27.června v Račicích. Bohužel mi o 0,27 sekund unikla bronzová
medaile ve skifu jednotlivců.
Musím ještě hodně trénovat a pokusit se své výsledky stále zlepšovat. V příští sezóně chci
dosáhnout ještě lepších časů než dosud.“
Tak vesla do ruky a držíme palce!
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Dračí lodě z Předonína:
Náš Dragonteam má v celosezónní soutěži
opět zvučné jméno
Posádka dračích lodí Dragonteam Předonín si, stejně jako
v předchozí sezóně, opět výborně vede v celosezónní soutěži.
Mezi týmy, které se účastní závodu Dragon Boat Grand Prix se drží na druhém místě s celkovým
počtem 1028 bodů a slibně si tím otevírá cestu do Českého poháru dračích lodí, kde se rozhodne o
celkovém vítězi Dragon Boat Grand Prix. Na svém kontě mají Předonínští zatím 12 startů,
i v účasti si tedy stojí na druhém místě v konkurenci 199 týmů v republice.

Zdeňka Studená
.

.

DRAGON BOAT GRAND PRIX je celosezónní soutěž závodů dračích lodí pro amatérské, firemní
a fun posádky přátel a kamarádů, které nejsou registrované pro závody Českého poháru dračích
lodí (To je v České republice nejvyšší sportovní soutěž, ze které lze nominovat závodníky do
reprezentace ČR). Závodit mohou všichni, ať již mají nějaké zkušenosti, nebo ještě v dračí lodi
neseděli. Stačí chuť zasportovat si a pobavit se.
V každém absolvovaném závodě posádky získávají body, které se započítávají do celkového
pořadí. 24 nejlepších posádek pak má právo startovat ve finálovém závodě společně s posádkami
Českého poháru a bojovat tak o titul Mistra ČR.
DRAČÍ LOĎ je loď ve tvaru otevřená kanoe o délce 12,5 m ozdobené na špici dračí hlavou a na
zádi ocasem. Posádku tvoří 20 pádlujících (z toho min 4 pádlující ženy) – 10 napravo a 10 nalevo +
1 bubenice nebo bubeník sedící na špičce a údery do bubnu udávající rytmus pádlování. Na zádi
stojí kormidelník a určuje směr lodi.
.

.

Na počest chovatele Štefana Rajnohy
pořádají roudničtí kynologové výstavu německých ovčáků
Základní kynologická organizace Slavín Roudnice nad Labem pořádá o víkendu 20. – 21.srpna
ve sportovním areálu Pod Lipou v Roudnici nad Labem klubovou výstavu německých ovčáků.
„Je to výstava, kterou klub pořádá na počest pana Štefana Rajnohy, majitele chovné stanice
Bechelské údolí, který zanedlouho oslaví své 75. narozeniny, za dlouholetou činnost v chovu
německých ovčáků,“ uvedl za kynologickou organizaci jeden z pořadatelů výstavy Milan Fiala.
Klub očekává účast až tří set psů. V první den výstavy je na programu posouzení psů v chůzi a
postoji, druhý den proběhne vystavování.
V Bechlíně jsou v současné době tři chovné stanice německých ovčáků: Štefan Rajnoha – Bechelské
údolí, Václav Král – Bechelské jezero, Milan Fiala – Bechelský háj.
Zdeňka Studená, Milan Fiala
.
.
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Fotbalisté Předonína přivezli pohár z Kostomlat
SK Předonín se ve dnech 9. a 10.července zúčastnil turnaje v Kostomlatech pod Řípem. Po
zápasech s celky Podřipan Kostomlaty, Sokol Ctiněves, a FK Kly se náš tým vrátil do Předonína
vítězně.
První zápas, který proběhl v sobotu 9.července znamenal pro našeho soupeře – FK Kly drtivou
porážku 4:1. Naši fotbalisté předvedli dobrý výkon a diváci nemohli být s naším výsledkem než
spokojeni. Následující zápas se nesl ve znamení souboje podřipských týmů. V napínavém utkání
Podřipanu Kostomlaty a Sokola Ctiněves nakonec vybojovali těsné vítězství hráči Ctiněvse, kteří
zdolali domácí s konečným skóre 0:1.
První nedělní zápas zpečetil smůlu domácího týmu. Podřipan Kostomlaty podlehl středočeskému
FK Kly 4:2. Celek ze středních Čech si tím napravil reputaci proti oslabenému celku domácích.
Poslední zápas SK Předonín proti Sokolu Ctiněves stál naše hráče mnoho sil. Výkon našeho
družstva byl oproti suverénnímu vítězství ze soboty jako den a noc. Těsné vítězství 1:0 stálo hráče
hodně potu. Nicméně konečné pořadí potěšilo.
Prvenství patří Předonínu, druhé místo vybojovali hráči Ctiněvse, třetí místo získaly Kly a čtvrtí
skončili domácí – Podřipan Kostomlaty.

Známe rozlosování podzimní části soutěže
20.srpna nás čeká první zápas podzimní části soutěže. Nezbývá než popřát oběma zástupcům obce
mnoho úspěchů a držet palce, aby pro oba celky nebylo následující jarní derby posledním
v okresním přeboru.
Podzimní obecní derby se uskuteční 15.října 2011 na hřišti v Předoníně.
Za SK Předonín Ladislav Soušek

Rozpis pro Předonín „A“
II.třída

Rozpis pro Předonín „B“
IV.C třída

2. So 20.8. 17:00
3. So 27.8. 17:00
4. So 3.9. 17:00
5. So 10.9. 17:00
6. So 17.9. 16:30
7. So 24.9. 16:30
8. So 1.10. 16:00
9. So 8.10. 16:00
10. So 15.10. 15:30
11. Ne 23.10. 12:30
12. So 29.10. 14:30
13. So 5.11. 14:00
1. So 12.11. 14:00

1. Ne
2. Ne
3. So
4. Ne
5. Ne
6. Ne
7. Ne
8. Ne
9. Ne
10. Ne
11. Ne

Libochovice – Předonín A
Předonín A – Lovosice B
Předonín A – Travčice
M. Žernoseky – Předonín A
Předonín A – Třebenice
Polepy – Předonín A
Předonín A – Černiv
Lukavec – Předonín A
Předonín A – Bechlín
Terezín – Předonín A
Předonín A – Podlusky
Mšené-lázně – Předonín A
Předonín A – Liběšice
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28.8. 17:00
4.9. 17:00
10.9. 14:00
18.9. 16:30
25.9. 16:30
2.10. 16:00
9.10. 16:00
16.10. 15:30
23.10. 15:30
30.10. 14:30
6.11. 14:00

Předonín B – Račice
Předonín B – Straškov B
Zahořany – Předonín B
Předonín B – Přestavlky
Budyně B – Předonín B
Předonín B – Dušníky B
Ctiněves – Předonín B
Předonín B – Libkovice
Vražkov B – Předonín B
Předonín B – Mšené-lázně
Račiněves – Předonín B

Z ČINNOSTI SK BECHLÍN……….

Fotbalová sezóna FK Bechlín 2010-2011 očima trenéra…
Loni v létě se mi povedlo přemluvit Tomáše Cedrycha, aby mi pomohl s trénováním, což se
ukázalo jako dobrý tah. Je pro tým velkou posilou nejen na lavičce, ale občas i na hřišti.
Společných cílů jsme si dali před sezónou několik. Především hrát fotbal na který se dá koukat a
přitáhnout tím diváky do hlediště. Myslím, že domácí bilancí 13-0-0 jsme udělali všem našim
fandům radost. Dalším cílem bylo udržet si dobrou pozici v tabulce, ideální do 3.místa a dát šanci
mladým hráčům. A co pro nás bylo hodně důležité… mít dobrou partu, s chutí hrát i trénovat.
Paradoxně nás nastartovala prohra hned v prvním zápase v Židovicích, kde jsme sice v 10. minutě
vedli 2:0, ale i tak jsme dokázali celý zápas prohrát. Vinu na tom nesla stará nemoc bechlínského
fotbalu – podcenění soupeře, kterého Židovičtí využili, do poločasu vyrovnali a ve 2. půli
zaslouženě otočili výsledek ve svůj prospěch. Naši hráči si naštěstí hned po tomhle zápase
uvědomili, že musí každý zápas odmakat až dokonce.

Další důležitý zápas nás čekal ve 4.kole na hřišti papírového favorita v Dobříni, kterou v té době i
přes nepovedený vstup do soutěže nezajímalo nic jiného, než okamžitý postup. Předvedená hra a
vítězství 3:0 na nejhezčím stadionku v soutěži zcela jistě potěšily nejen mě, ale i početnou skupinu
našich fanoušků. Tento zápas nastartoval naši vítěznou sérii, která skončila až v 10. kole
v Předoníně, kde jsme podali nejhorší podzimní výkon a jen díky výbornému výkonu našeho
gólmana P. Točína prohráli pouze o jeden gól 0:1. Omluvenkou nám za toto nemůže být ani
početná marodka.
Zbytek podzimu už jsme dojeli na vítězné vlně. Celkově 2.místo po podzimní části s dvoubodovou
ztrátou na Předonín bylo uspokojící. Kabinou znělo jednohlasně: „Chceme být první a postoupit.
Chceme porazit Předonín!“ Na úvod jara jsme i s úroky vrátili porážku nebezpečným Židovicím,
pak přišla remíza v Lounkách, kde by se dalo dlouho diskutovat o uznaných a neuznaných gólech
z ofsidu. Druhá jarní ztráta přišla v 5. kole v Dušníkách, kde to ale bohužel (nikoliv poprvé) mělo
s fotbalem pramálo společného. Tento zápas byl jednoznačně můj nejhorší zážitek z celé sezóny.
Potřetí a naposledy na jaře ztratilo mužstvo body remízou ve Střížovicích v 9. kole. Zde si za
předvedený výkon naše mužstvo body vyhrát nezasloužilo.
A pak přišlo na řadu dlouho očekávané derby. Zápas, na který se všichni dlouho dopředu těšili.
Krásné počasí, přesný a nestranný rozhodčí a skvělá divácká kulisa. A hrál se výborný fotbal. Bylo
vidět, že hrají první dva týmy tabulky. Hosté sice v 1. půli drželi míč o něco častěji na svých
kopačkách, ale byli téměř bezzubí v útoku a dost nejistí v obraně. Celé naše mužstvo podalo
výborný výkon a v poločase vedlo zaslouženě 2:0. Ve 2 .půli jsme si vybrali slabší
patnáctiminutovku, kdy byl soupeř lepší a zaslouženě snížil. Naštěstí se naše mužstvo včas
probudilo a po třetím gólu v síti soupeře se zápas proměnil v exhibici.
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Předonín nevypadal vůbec jako lídr tabulky, ale spíš jako boxer, který čeká na vhozený ručník do
ringu. Závěrečný hvizd rozhodčího byl pro něj vysvobození.
Podařilo se nám vyhrát i zbývající tři utkání a díky kolapsu SK Předonín je na konci sezóny na
1. místě tabulky FK Bechlín s náskokem šesti bodů.
Řekl bych, že zaslouženě. Domácí zápasy bez ztráty bodu (většinou po výborných výkonech),
venku to mohlo být lepší, ale i zde jsme spokojeni.
Fotbal je sice kolektivní sport, ale musím zmínit 45 vstřelených gólů Míry Suchého, který se stal i
nejlepším střelcem celé soutěže. Jako trenér děkuji celému týmu FK Bechlín: P.Točín, M.Mazanec,
M.Fůra, R.Tichý, M.Florián, T.Husák, J.Nicek, D.Volf, P.Carda, J.Písek, L.Točín, M.Tichý, M.Suchý,
M.Fuksa, J.Hrstka, T.Cedrych, D.Tichý, T.Petrásek
Za FK Bechlín trenér P.Jeneš

Naši dobří rodáci….
Dne 25. 6. 2011 se uskutečnil již 4. ročník memoriálu bechlínského rodáka,
fotbalového funkcionáře, hráče i trenéra Vladimíra Palice (18.5.1029 – 10.3. 2007).
S nápadem vzdát poctu tomuto člověku uspořádáním memoriálu na jeho počest
přišli jeho dva vnuci, v současné době aktivní hráči místního FK, Martin a Radek
Tichých. Nápad se ujal a memoriál se stal nejen tradicí, ale i zpestřením
sportovního života v Bechlíně.
Každoročně tak při této celodenní akci poměří síly 4 týmy z okolí, ostře sledované několika
desítkami místních i přespolních fandů. Samozřejmostí je úast pořádajícího FK Bechlín. Dále se
pravidelně účastní tým z blízkých Račic, letos podruhé tu byl Výběr Podřípska (loni pod názvem
Nová Ves) a přivítali jsme i nováčka, Roudnický Výběr složený z aktivních i již neaktivních
mladých fotbalistů z Roudnice nad Labem a Podlusk. Nálada panovala bojovná, napětí bylo cítit
v kabinách i na hřišti. Na všech týmech bylo vidět, že chtějí hrát a hlavně vyhrát. A tak to má být!
Mladíčci z Podřípského i Roudnického výběru vypadali nadupaně, hráli rychlý, oku diváka
lahodící kombinační fotbal, ale naostřílené pardály z Bechlína nestačili.
Po loňském méně uspokojivém výsledku a to 3. místo, se tak letos putovní pohár vrátil po zásluze
na domácí půdu. Na druhém místě skončil Výběr Podřípska a v boji o 3. místo podlehli mladíci
z Roudnice týmu Račic. Kromě pořadí týmů byly vyhlášeny i 3 individuální kategorie, nejlepší
brankář (D. Doležal, Roudnický výběr), nejlepší hráč (D. Hudeček, Výběr Podřípska) a nejlepší
střelec (K. Frič, FK Bechlín). Slavnostní atmosféra při vyhlašování posloužila ještě k jednomu
ocenění a poděkování. Pan Bohumil Palic, bratr Vladimíra, oslavil letos půlkulaté, 75. narozeniny. I
on je bechlínským fotbalovým nadšencem, bývalým hráčem a v současnosti stále ještě aktivním
funkcionářem našeho klubu. Snad mu bechlínský dres s číslem 75 a lahvinka šampaňského dělaly
radost a zůstane našemu klubu příznivě nakloněn i v dalších letech.
Ke zdaru celé akce přispěla i Hospůdka Na hřišti, která úspěšně hasila žízeň a ukájela hlad
soutěžících i diváků tradičním fotbalovým menu. Grilované klobásce a vychlazenému pivku
neodolal snad nikdo. Děkujeme všem týmům za účast, divákům za podporu zúčastěných a
rozhodčím za bravurně zvládnuté soudcování celého turnaje.
Na příští rok se pravděpodobně chystá malá změna v termínu konání memoriálu, přesune se
zřejmě na počátek srpna a začlení se tak, do řad přípravných turnajů a zápasů před začínající
sezónou. O všech změnách a dalších akcích budou obyvatelé včas informováni na vývěsce FK
Bechlín.
Foto a text za FK Bechlín Pavel Carda
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MUDr. Tylová oznamuje, že v době čerpání dovolené, tj. od15.8. do 26.8.2011 neordinuje.
Turnaj v nohejbale - Svaz požární ochrany pořádá v sobotu 13.8.2011 Turnaj v nohejbale. Sraz
účastníků je v 9 hodin před požární zbrojnicí. Občerstvení zajištěno. Startovné je 30 Kč na osobu
Turnaj v kopané - SK Předonín pořádá 4. ročník Letního putovního poháru dospělých – Předonín
2011, který proběhne ve dnech 6. – 7.srpna a 13. – 14.srpna. Rozpis na hřišti a v Bechlínských
listech č. 6
Podřipská liga v požárním sportu - SDH Předonín pořádá v sobotu 20.srpna na hřišti v Předoníně
závěrečný závod letošního ročníku Podřipské ligy v požárním sportu. Přijďte podpořit naše týmy.
Prázdninové rozloučení v sobotu 27.srpna od 10 hodin se na hřišti v Bechlíně koná oblíbená akce
pro děti „Prázdninové rozloučení“. Na programu je Sváťovo dividlo, vystoupení mažoretek,
ukázky sportovní kynologie, soutěže o ceny, dětská diskotéka (DJ Kawa) a taneční zábava
(Elegance band). Po celý den: závod čtyřkolek, dětské motorky, modely bugin, vojenská a požární
technika, projížďky bojovou technikou, projížďky na koni, skákací hrad, trampolíny,
maxiskluzavka. Připraveno je bohaté občerstvení, vstupné dobrovolné.
Startovní kartičky pro výhru hraček mají zdarma děti z obce Bechlín. Děti z ostatních místních
částí a přespolní si kartičky kupují.

Klub SLUNEČNICE pro Vás ve spolupráci s obcí připravil možnost objednat se na masáže.
Masérka Pavlína Gybasová bude dojíždět do Bechlína každou třetí sobotu v měsíci. Masáže se
budou provádět v ordinaci na obecním úřadě.
Ceny jsou přijatelné. Objednávat se můžete na telefonním čísle: 775 066 146.

Kontakty na Obecní úřad Bechlín
Úřední hodiny

Obecní úřad Bechlín
Bechlín 85
411 86 Bechlín

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Tel: 416 844 000
Fax: 416 844 025
Id datové schránky: zwfatth
E-mail: ou.bechlin@tiscali.cz
Internetové stránky: www.bechlin.cz

8:00 – 17:00
8:00 – 15:00
8:00 – 17:00
8:00 – 15:00
8:00 – 12:00

Vaše podněty zasílejte na e-mail ou.bechlin@tiscali.cz, předávejte v kanceláři obecního úřadu nebo
zastupiteli obce panu Hruškovi v Předoníně.
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