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………. SLOVO STAROSTY

Okurková sezóna? Ani náhodou!
V zimních měsících pracují zaměstnanci obce pod vedením pana Balšánka na zvelebování obou
katastrálních území naší obce. V mimovegetačním období je prováděn průklest obecních cest
a jejich celková úprava. Procházkové trasy „malou viničkou“, „slapskou“ cestou, cestou v „úvoze“
nebo v Předoníně cestou přes „oběšák“ jsou pouhým začátkem. Čeká nás prořez stromů v parku
u telefonní ústředny v Bechlíně, u parkoviště zemědělského družstva a v mnoha dalších lokalitách.
V případě příznivého počasí dojde k zavážce hlíny u bytovek a u autobusové zastávky před
základní školou.
V současné době byl dokončen úklid podél státních komunikací jak v Bechlíně, tak v Předoníně.
Bezmála padesát pytlů sebraného odpadu hovoří samo za sebe. Asi zejména řidiči by si měli
sáhnout do svědomí a propříště se zamyslet nad tím, proč vůbec něco vyhazovat z auta.
V jarním období plánujeme mobilní sběr ojetých pneumatik, o této akci Vás budeme včas
informovat.
A potom už nastane každoroční martyrium v podobě sekání trávy…
Pro zajímavost jsme pro Vás připravili informaci o hmotnosti odpadů odvezených v loňském roce,
kterou najdete uvnitř tohoto čísla.
Dovolte mi popřát nám všem hezkou a uklizenou obec.
Alexander Suchý, starosta
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Z veřejného zasedání zastupitelstva obce
15. února 2011 od 17 hodin se v Klubu Bechlín uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Byly projednávány především otázky týkající se financí, požární ochrany obce, provozu
vodovodní a kanalizační sítě v obci a majetkové záležitosti.
Nejprve zastupitelé odsouhlasili přijetí dvou vysílaček pro jednotky SDH a starosta obce seznámil
přítomné s výsledkem tematické požární kontroly provedené Hasičským záchranným sborem
Ústeckého kraje.
Zastupitelé dále schválili smlouvu o uzavření budoucí smlouvy s ČEZ Distribuce o zřízení
věcného břemene, týkající se přípojek ke stavebním parcelám na Benzinově. Dále rozhodli
o prodloužení smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností (SVS) o provozování
vodohospodářského zařízení.
Důležitým bodem jednání se stalo schválení smlouvy se společností ISA o zajištění dotačních
prostředků na rekonstrukci bývalého statku na objekt s 13 malometrážními byty. Tato společnost
tak zajistí kompletní podklady pro žádost o přidělení dotace, dále potřebnou stavební
dokumentaci a výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Dalším bodem jednání se stala smlouva o prodeji čistírny odpadních vod, vodojemu a podzemních
vodovodních řadů do majetku SVS. Starosta obce seznámil přítomné s tím, že toto zařízení, byť má
být prodáno za nižší než reálnou hodnotu, je pro obec jinak nevyužitelné a zároveň stojí ročně
nemalé finanční prostředky. Technika v ČOV je již zastaralá a v nejbližší době bude
bezpodmínečně nutné do tohoto zařízení investovat. Zastupitelé se usnesli, že z těchto důvodů
je ideální celé zařízení prodat jeho provozovateli – SVS, která je bude dále využívat a zajišťovat
potřebnou údržbu.
Zastupitelé dále rozhodli na základě návrhu zastupitele Milana Fialy o rozdělení pozemku
MŠ Předonín na dvě části. Toto rozdělení by mělo v budoucnu umožnit případné využití spodní
části zahrady MŠ, kterou škola téměř nevyužívá, k jinému účelu nebo prodeji. Pokud by se obec
rozhodla zmíněný pozemek prodat, získané finanční prostředky by byly investovány
do MŠ Předonín, případně na vybudování dětského hřiště v areálu školky.
Součástí jednání se staly také finanční záležitosti příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bechlín. Ta se
souhlasem zastupitelstva obce převede svůj hospodářský výsledek z roku 2010 ve výši 130 962 Kč
do svého rezervního fondu. Dále škola přijme sponzorský dar ve výši 15 tisíc Kč.
Předseda finančního výboru Ing. Ladislav Soušek seznámil zastupitele s výsledkem hospodaření
obce za rok 2010 a předložil návrh rozpočtu pro rok 2011. Rozpočet je navržen jako schodkový.
Na dofinancování výdajů budou využity finanční prostředky z předchozích let.
V závěru jednání byli zastupitelé seznámeni se zápisem o činnosti kontrolního výboru za rok 2010.
Předseda výboru Stanislav Stanislav přednesl plán činnosti KV pro rok 2011.
Do posledního bodu jednání – diskuse se přihlásili tři občané:
Ing. Lenka Svobodová připomínkovala časy konání zasedání zastupitelstva obce s tím, že ne
všichni občané mohou být v 17 hodin přítomni v jednací místnosti. Předsedající vysvětlil,
že termíny jednání jsou v kompetenci zastupitelstva obce a jsou závislé na obsáhlosti programu
a dalších okolnostech (např. v létě je možné začínat později).
Pan Kuncl vznesl připomínku k sekání obecních trávníků, při němž jsou poškozovány malé
stromky. Starosta přislíbil, že upozorní zaměstnance na zvýšenou opatrnost při údržbě zeleně.
Zastupitel obce Jaroslav Vocásek informoval o problému s veřejnou dopravou, když seznámil
zástupce obce s problémem přeplněnosti školního autobusu. Žáci a studenti z Předonína, kteří
dojíždějí do škol linkovým autobusem v 7:10 hodin, se stále častěji do autobusu nevejdou.
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Autobus, který vyjíždí ze Štětí a na Benzinově přibírá další cestující, přijíždí do Předonína již
přeplněný. Starosta obce uvedl, že prověří možnost posílení autobusových spojů.
Zdeňka Studená

Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně
příloh v kanceláři obecního úřadu.

Hmotnost odpadů za rok 2010
komunální odpad (popelnice)
velkoobjemový odpad
nebezpečný odpad
tříděný odpad

156 669 kg
16 900 kg
4 410 kg
56 500 kg

papír
sklo
plast

10 300 kg
21 100 kg
25 100 kg

odpad celkem
234 479 kg
průměr třídění odpadu na 1 osobu a rok 44,87 kg

Klub Předonín
V měsíci lednu uvedli pracovníci obce klubové zařízení v Předoníně do perfektního stavu.
Všechny prostory jsou vymalovány v pastelových barvách, v rámci údržby byly odstraněny
závady na zařízení – oprava splachovadel, výměna záchodových prkének a další drobné
údržbářské práce. Kancelář místostarosty obce je nově vybavena počítačovou technikou.
Materiálové náklady na běžnou údržbu a vymalování všech prostor nepřesáhly částku 5 000,- Kč.
V současné době budova Klubu plně slouží svému účelu a můžete ji využít pro rodinné oslavy,
svatby a podobné akce.
V rozpočtu obce pro rok 2011 jsou plánovány prostředky na částečnou opravu střechy, okapových
žlabů a drobnou údržbu.
Přejeme všem zájemcům o zapůjčení Klubu v Předoníně příjemné prostředí v opravených
prostorách.
Úřední hodiny místostarosty obce v Předoníně:
každou druhou a čtvrtou středu v měsíci od 16:00 do 18:00 hodin.
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Rozpočet obce 2011
Dovolte mi krátké zamyšlení na téma finanční plán obce a jeho plnění. Položit našim čtenářům
otázku, proč obec sestavuje rozpočet a k čemu je pro hospodaření obce dobrý, by bylo určitě
nošením dříví do lesa. Všichni víme, že to jinak nejde, a že plánovat se musí. Byli bychom
špatnými hospodáři, kdyby tomu tak nebylo. Vždyť všichni se dnes a denně zabýváme
problémem, jak rozdělit peníze, abychom měli na všechno, co je třeba v průběhu měsíce či týdne
zaplatit. Ne jinak je tomu při rozdělování obecních prostředků. Konec roku starého a nástup roku
nového je tak vlastně stejný pro nás všechny. Je to náročné období, kdy rozhodujeme o tom, jakou
cestou se vydáme. Vyhodnocujeme zisky a ztráty roku minulého a snažíme se nový rok
nastartovat tak, aby vše probíhalo hladce.
Pro zastupitele obce, starostu i zaměstnance je to velmi náročné období. Obec si musí stanovit,
které akce jsou pro její chod prvořadé, které důležité, a které se s politováním musí přesunout
do let budoucích. Dlouhodobějším nástrojem sloužícím k rozhodování je rozpočtový výhled. Obec
Bechlín má tento výhled zpracovaný do roku 2013. Ne všechno, co je v rozpočtovém výhledu,
se zastupitelstvu obce podařilo vybudovat v časovém horizontu, který byl schválen. Není pravda,
že by zastupitelstvo od těchto akcí upustilo a schválilo je jako zmařené investice. Některé akce,
jako např. stavební parcely Benzinov, se pro technickou náročnost nepodařilo prozatím dokončit
a práce na těchto investicích dosud trvají. Další úkoly rozpočtového výhledu, jako jsou opravy
a údržby místních komunikací a přestavba kina, zdárně probíhají. Postupně, jak bude obec
získávat finanční prostředky, se určitě podaří tyto investice dokončit. Dalším bodem rozpočtového
výhledu byl nákup domu č.p. 20, i tento úkol se podařilo zrealizovat.
Jelikož rozpočtový výhled je plán, který je schválen na více let, musí obec vždy na účetní období
příslušného roku schvalovat rozpočet, který vychází z rozpočtového výhledu, ale je daleko
podrobnější. Pokud není rozpočet schválen před začátkem tohoto účetního období, schvaluje
se rozpočtové provizorium. Toto slouží jako finanční plán do doby, než bude schválen rozpočet
řádný. V naší obci je praxe následující. Obec Bechlín má ve své směrnici, ve které jsou stanovena
kriteria pro sestavení rozpočtu, zabudovány podmínky, za jakých se rozpočet obce kompletuje.
Rozpočtové provizorium je jednou z těchto podmínek. Hlavním důvodem, proč obec schvaluje
rozpočtové provizorium je, že v tomto období není dosud znám hospodářský výsledek běžného
účetního období obce, ani příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín.
Také nejsou známy všechny požadavky na investice, které se odvíjejí od cenových nabídek,
ani požadavky na finanční příspěvky pro složky a organizace, které obec podporuje v činnosti.
Důležitou informací pro tvorbu rozpočtu je i vyúčtování vodného, stočného a vyúčtování spotřeby
plynu v obecních objektech. Rozpočtové provizorium zastupitelstvo obce schvaluje podrobně,
to znamená v závazných ukazatelích, které jsou důležité pro sestavení řádného rozpočtu.
Rozpočtové provizorium schválené v této podrobné podobě je vlastně „kuchařka“, ze které se
vychází. Právě z této „kuchařky“ finanční výbor obce vycházel při sestavení rozpočtu roku 2011.
Návrh rozpočtu byl po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu obce zveřejněn
na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Připomínky
k návrhu rozpočtu mohli občané uplatnit ve lhůtě stanové při jeho zveřejnění. Jelikož tomu tak
nebylo, schválilo zastupitelstvo obce 15.2.2011 rozpočet pro rok 2011 jako závazný.
Celkové příjmy a výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu jsou uvedeny v následující tabulce.
Milena Koťová, účetní obce
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PŘÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY
DOTACE
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

10 324
554
75
922

PŘÍJMY CELKEM

11 876 000,00

VÝDAJE
SILNICE CELKEM
PITNÁ VODA CELKEM
ODVÁDĚNÍ a ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD CELKEM
ŠKOLSTVÍ CELKEM
KINO CELKEM
KNIHOVNA CELKEM
KULTURA – KRONIKY CELKEM
VEŘEJNÝ ROZHLAS CELKEM
NOVINY CELKEM
KLUB BECHLÍN CELKEM
KULTURA CELKEM
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ CELKEM
POHŘEBNICTVÍ CELKEM
ÚZEMNÍ ROZVOJ CELKEM
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY a ÚZEMNÍ ROZVOJ CELKEM
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU CELKEM
VYUŽÍVÁNÍ a ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU CELKEM
KOMUNÁLNÍ VYUŽITELNÝ ODPAD CELKEM
PÉČE O VZHLED OBCE a VEŘEJNOU ZELEŇ CELKEM
SDH BECHLÍN CELKEM
SDH PŘEDONÍN CELKEM
ZASTUPITELSTVO OBCE CELKEM
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST CELKEM
FK BECHLÍN CELKEM
SK PŘEDONÍN CELKEM
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
BUDOVA č.p. 85 BECHLÍN - REŽIE
BUDOVA č.p. 39 PŘEDONÍN - REŽIE
ÚZEMNÍ PLÁN CELKEM
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM
NESPECIFIKOVANÉ POJIŠTĚNÍ CELKEM
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 2010 CELKEM
NEINVESTIČNÍ TRANSFERY CELKEM
FINANČNÍ REZERVA CELKEM
VÝDAJE CELKEM

4
3

1

1

15

31
19
18
164
168
45
13
20
97
219
229
335
39
150
24
331
6
353
613
132
70
967
6
82
81
547
159
68
200
12
10
25
37
20
724
016

400,00
600,00
000,00
000,00

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
700,00
500,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
800,00
000,00
000,00
000,00

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje – investice
Z toho
PARCELY BENZINOV
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
KINO PŘESTAVBA

11 526 000,00
3 490 000,00

VÝDAJE CELKEM

15 016 000,00

150 000,00
200 000,00
3 140 000,00

POROVNÁNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NÁVRHU ROZPOČTU 2011
PŘÍJMY 2011
VÝDAJE 2011

CELKEM
CELKEM

11 876 000,00
15 016 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NAVRŽEN PRO 2011 SCHODKOVÝ

-3 140 000,00

FINANCOVÁNÍ ZAPOJENÍ FINANČNÍCH PŘEBYTKŮ Z LET MINULÝCH
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3 140 000,00
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Zamyšlení - má vůbec nějakou cenu starat se o zvěř a naši přírodu?
Pomalu nám končí krmná sezóna a blíží se jaro. Od začátku listopadu stoupala aktivita všech
myslivců na 100%, neboť byla zahájena sezóna lovu na drobnou zvěř a každý z nás byl zvědavý,
jaké byly přírůstky po loňském deštivém jaru a začátku léta a jak početné budou výřady drobné
zvěře.
Mé zamyšlení však směřuje k opatřením zrealizovaným v podzimních
měsících členy mysliveckého sdružení před nadcházející zimní sezónou.
Ke zlepšení stavu zajíců bylo již v minulosti zhotoveno 20 zaječích
krmelečků, do kterých se po celé zimní období zakládá jadrné krmivo, sůl,
voda. V loňském roce bylo zhotoveno 10 koroptvích bud, kam se pravidelně zakládá jadrné
krmivo, smetky z vojtěšky, semena plevelů apod. Koroptvička se v našem revíru neloví již asi
40 let, ale máme zájem o její udržení alespoň na minimálních stavech. U bažanta stavy kolísají,
ale s porovnáním před 10 lety se situace zlepšila a roční úlovky se pohybují od 60 do 100 kusů.
Za účelem zvyšování stavu bažanta obojkového chováme ročně 100 bažantů ve voliéře a bažantí
slepice pak na jaře vypouštíme do volné přírody za účelem zazvěřování. Zajíců lovíme minimum,
maximálně 20 ks a to především za účelem zajištění tomboly. I když 2x ročně provádíme sběr
bobků a zasíláme je k veterinárnímu vyšetření a předkládáme medikovaná krmiva do krmelečků,
stavy zajíců stále stagnují. Kde je hlavní důvod nízkých stavů drobné zvěře? Vynechám-li
mechanizaci a chemizaci zemědělství, zapříčiňuje to škodná.
Vzhledem k tomu, že většina čtenářů je laická, pokusím se o bližší přiblížení. Dle současné
zákonné úpravy neexistuje jediný dravec, který by se mohl alespoň jeden měsíc v roce lovit.
To znamená, že jsou celoročně hájeni: káně lesní i rousná, jestřáb, luňák, poštolka, krahujec,
všechny sovy, všechny druhy motáka a další. Vstupem do EU je během roku hájena i sojka
a v době hnízdění je hájena i straka zlodějka, obě hlavní konzumenti vajíček a drobného ptactva,
především mláďat. To znamená, regulace ze strany myslivců nepřipadá v úvahu. V dnešní době
není problém při pochůzce revírem napočítat několik dravců, ale zajíce, koroptvičku nebo bažanta
nezahlédnete.
Lepší situace je u srstnaté zvěře, kde lze regulovat stavy největší škodné, mezi kterou patří kuna,
liška a jezevec, a které udržujeme v našem revíru na únosných početních stavech. Podstatně horší
situace je u koček a psů. Bylo by nesmyslné, požadovat od někoho, aby si kočku zavíral nebo
hlídal tak, aby nemohla do revíru. Kočka dokáže v přírodě v době líhnutí mláďat napáchat
nedozírné škody, jak na malých bažantech, zajíčcích, ale i na zpěvném ptactvu, a to nemluvím
o stavu, kdy má sama mladé a ještě se naučila toulat. Pokud se potuluje v jarních a letních měsících
dále jak 200 m od posledního obytného stavení, jsou myslivci nekompromisní. Zákon však tento
lov povoluje pouze myslivecké stráži a hospodáři. U psů je situace podstatně složitější. To, že pes
nesmí ani za doprovodu vůdce volně pobíhat po revíru je dáno zákonem. Ze strany myslivců
je pak někdy těžké přesvědčit majitele takového psa o tom, že škodí zvěři. Zajíčci se líhnou i 4x do
roka, počínaje měsícem únor a konče měsícem září (můžeme tedy říci že půl roku jsou v revíru
mláďata). Jsou odložení v terénu a zaječice se k nim zpočátku vrací asi tak po 4 hodinách a po pár
dnech je opouští. Jedná se prakticky o bezbranné tvorečky, jejíž ochranou je pouze jejich zbarvení.
Srnčata se líhnou v květnu až červnu a situace je u nich prakticky stejná. Pro volně pobíhajícího
psa pak není problém vzhledem k jeho vyvinutému čichu tuto zvěř vyslídit a nemusí ji ani zadávit,
stačí ji i zavětřit (pro laika – navoní svým pachem) a mládě je odsouzené k zániku, neboť matka
nepřekoná strach z cizího pachu, mládě opouští a to pak umírá hlady. Sám jsem se setkal
s argumentem jedné majitelky psa v prosinci loňského roku – on přece ty srnky nedožene.
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………. MYSLIVECKÉ POZDRAVENÍ
Je mi jasné, že ne. Ale daná paní už nevěděla, že srnčí zvěř je
výborný sprinter, ale špatný vytrvalec.Při pronásledování se
dokáže brzy pronásledovatele zbavit, ale je tak vyčerpaná, že po
sprintu zaléhá a odpočívá. Jak asi může dopadnout uhnaný tvor,
který zalehne do sněhu nebo na umrzlou zem? Na to asi
odpovídat nemusím. Není–li pak vyhnutí, je tu myslivec, aby
zjednal nápravu, i když vím, že psí miláček je někdy členem
rodiny. Kdo viděl potrhanou srnku nebo zadávené srnče, pochopí. Přemýšlím nad tím, kolik práce
a času se věnovalo tomu, aby nám v revíru zůstalo několik bažantů, zajíců koroptviček a křepelek
a kolik práce asi věnovali ornitologové v loňském roce v zimních měsících pro záchranu dravců.
Zarážející je, že jim ani nevadí, že drobná zvěř může být za pár let těmito dravci úplně
zdecimována. Zvážím-li přetlak těchto predátorů, působení některých neohleduplných občanů
na přírodu a přičtu-li k tomu bezmocnost myslivců, někdy se zamyslím a říkám si, má vůbec
nějakou cenu starat se o zvěř a naši přírodu?
Václav Vízner, předseda MS

………. Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Činnost Sboru dobrovolných hasičů v roce 2010
SDH Bechlín v roce 2010 uskutečnil několik významných akcí pro reprezentaci obce. Na prvním
místě je účast při překonání světového rekordu v dálkové dopravě vody, které se uskutečnilo
v prostředí westernového městečka Šiklův Mlýn na Vysočině. Hodnota světového rekordu
je 63 460 m s převýšením 541 m. Pokusu se zúčastnilo 288 sborů, 2 592 hasičů, a bylo použito
234 čerpadel a 3 553 hadic „B“. Za okres Litoměřice světový rekord překonaly sbory dobrovolných
hasičů Bechlín, Štětí, Snědovice a Křešice.
Na místě druhém je slavnostní ocenění práce sborů při povodních, požárech a prevenci. Krajský
úřad Ústeckého kraje prostřednictvím hejtmanky a za účasti ministra vnitra ocenil práci
SDH Bechlín věcným darem v podobě vysílacích stanic v hodnotě 38 000 Kč.
Místo třetí zaujímá návštěva zborovského bojiště v obci Kalinivka-Zborov a položení kamene
z památné hory Říp k uctění památky hasičů padlých v bojích 1. světové války.
Mimo uvedené akce uskutečnil sbor několik soutěží pro děti i dospělé. Samozřejmostí je úprava
a údržba hasičské techniky i svěřené budovy včetně požární nádrže ve spodní části obce. Tradicí
se stává cvičná evakuace naší ZŠ spojená s tematickou ukázkou požární techniky pro žáky
i pedagogický sbor.
Pro přesnost uvádím ostré výjezdy jednotky SDH na pokyn Krajského operačního střediska
požární ochrany:
- dne 11.2.2010 v 22:40 hodin byl vyhlášen poplach z důvodu požáru čp. 184 v obci Bechlín
- dne 14.7.2010 zásah při požáru travnatého porostu ve směru na Krabčice, spojený s úklidem
vyvrácených akátů v úvoze
- dne 8.8.2010 výjezd k odstranění polámaných větví smuteční vrby ve směru na Horní Počaply
Členové jednotky SDH Bechlín jsou řádně proškoleni v oblasti požární prevence, manipulace
s požární technikou včetně řidičů.
František Macek, velitel JSDH
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ZE SPORTU ……….

Rozpis zápasů – jaro 2011
FK Bechlín – III. třída dospělých – skupina A
so 26.3. 15:00 Bechlín
- Židovice
so 2.4.
16:30 Lounky/Chodouny - Bechlín
so 9.4.
16:30 Bechlín
- Bříza
so 16.4. 17:00 Bechlín
- Dobříň
so 23.4. 17:00 Dušníky
- Bechlín
so 30.4. 17:00 Bechlín
- Vražkov
so 7.5.
17:00 Hoštka
- Bechlín
so 14.5. 17:00 Bechlín
- Račice
so 21.5. 17:00 Střížovice
- Bechlín
so 28.5. 17:00 Bechlín
- Předonín
ne 5.6.
17:00 Rovné B
- Bechlín
so 11.6. 17:00 Bechlín
- Straškov B
so 18.6. 17:00 Kostomlaty
- Bechlín

FK Bechlín – II. třída okresního přeboru ml. žáků
so 26.3. 10:00 Bechlín
- Lovosice
so 2.4.
10:00 Bechlín
- Litoměřice C
so 9.4.
13:00 Štětí
- Bechlín
so 16.4. 10:00 Bechlín
- Podlusky
so 23.4. 10:00 Pokratice
- Bechlín
so 30.4. 10:00 Bechlín
- Třebenice
ne 8.5.
09:00 Žitenice
- Bechlín
so 14.5. 10:00 Bechlín
- Libochovice

SK Předonín – III. třída dospělých – skupina A
so 26.3. 15:00 Račice
- Předonín
ne 3.4.
16:30 Předonín
- Střížovice
so 9.4.
16:30 Dobříň
- Předonín
ne 17.4. 17:00 Rovné B
- Předonín
so 23.4. 17:00 Předonín
- Straškov B
so 30.4. 17:00 Kostomlaty
- Předonín
so 7.5.
17:00 Předonín
- Židovice
so 14.5. 17:00 Lounky
- Předonín
so 21.5. 17:00 Předonín
- Bříza
so 28.5. 17:00 Bechlín
- Předonín
so 4.6.
17:00 Předonín
- Dušníky
so 11.6. 17:00 Vražkov
- Předonín
so 18.6. 17:00 Předonín
- Hoštka

SK Předonín – IV. třída dospělých – skupina B
ne 27.3. 15:00 Předonín B - Budyně B
so 2.4.
16:30 Račiněves
- Předonín B
ne 10.4. 16:30 Předonín B - Mšené lázně B

so 28.5.
ne 5.6.
so 11.6.
so 18.6.

so 23.4.
ne 1.5.
ne 8.5.
ne 15.5.
so 21.5.
ne 29.5.
ne 5.6.
ne 12.6.
ne 19.6.

10:00
14:00
10:00
10:00

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Bechlín
Litoměřice B
Bechlín
Podsedice

Vrbice
Předonín B
Podbradec
Předonín B
Kleneč
Předonín B
Ctiněves
Předonín B
Kostomlaty B

-

-

Travčice
Bechlín
Roudnice n.L.B
Bechlín

Předonín B
Vědomice
Předonín B
Přestavlky
Předonín B
Dušníky B
Předonín B
Vražkov B
Předonín B

FK Bechlín
Dvořák Lubomír
Zimák Ladislav
Horáček Radoslav
Marek Petr
Veltruský Slávek
Macek Jaroslav
Valina Antonín
Macek Vlastimil
Hlaváček Jaroslav
Kolman Zdeněk
Barcal Zdeněk
trenér
Černý Miroslav –
- „Oskar“
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………. Z KRONIKY FK BECHLÍN

My jsme Bechlín, kdo jste vy? Bechlín – Sparta 4 : 2 (1945-1946)
Tato sezóna je v historii klubu sezónou zvláštní. Především z důvodu, že Bechlín, stejně jako i jiné
podřipské kluby (Z.P.M.S.K.Bříza a S.K.Dobříň), hrál II. třídu s kluby z Prahy. A tak k nám
zavítaly oddíly jako AFK Olšany, Čechie VIII., S.K.Cvrčovice, Amatér Lev Praha XI., A.B.C.Bráník
a jiné. Bechlín získal z dvaceti zápasů 15 bodů a skončil na 8. místě z jedenácti účastníků.
Sezóna však přinesla našemu fotbalu ještě jiný svátek. Do Bechlína přijelo kombinované mužstvo
Sparty Praha k přátelskému utkání. Tým Sparty, který před pár dny porazil ve slavném zápase
celek Derby County 9 : 1 nestačil na nadšené hráče domácích a ostudně v Bechlíně prohrál 4 : 2.
Hrdiny zápasu se stali všichni hráči, ale na střelce branek historie naší kopané nezapomene: Míla
Macek, Pepík Marek, Jarda Jindřich a Mirek Šmejkal.
V následujících letech – od r. 1947 – docházelo k postupné obměně kádru. Skvělá „stará garda“,
v jejímž středu hrálo několik hráčů s kvalitami mnohem vyšších tříd postupně odcházela.
Připomeňme proto alespoň několik jmen:
F. Suchý, Stanislav alias Candr, K. Marek, Vaníček, Šašek, Šmejkal, Fidler, M. Macek, J. Marek,
Kopecký, Razák, Josef Macek, Pixa.
Tito hráči jsou však v průběhu let nahrazováni dalšími dobrými plejery, jako byli O. Černý,
S. Kopecký, E. Stuchlý, Jarda Macek, J. Nicek, Láďa Palic, J. Urban, A. Blahoš, Cinibulk, M. Černý
a další.
zdroj: www.fkbechlin.wz.cz

FK Bechlín
Macek Vlastimil, Macek Ladislav – „Čáp“, Konfršt Milan, Kubík Václav, Dvořák Lubomír, Macek Jaroslav, Knobloch Ladislav,
Horáček Radoslav, Kolman Zdeněk, Vacek Jaroslav, Palic Vladimír
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Z OBECNÍ KRONIKY ……….

Bechlín a T.G.Masaryk
Ve své kronice Vít Jeník píše:
Při slavnostní schůzi obecního zastupitelstva dne 18. března 1935 dáno p. presidentovi Masarykovi
čestné občanství obce Bechlín jednomyslně.
Dne 7. března 1936 byla uspořádána místní osvětovou komisí za účasti všech spolků v Bechlíně oslava
86letých narozenin p. presidenta osvoboditele T. G. Masaryka. Ve skále nad Slapem pálena hranice.
Poněvadž byl silný déšť, který trval již několik dnů, bylo mnoho bláta, dáno trubkou znamení
na zapálení hranice, a slavnost odbývána u "Lípy Svobody". Promluvil Vít Jeník a p. Jaroslav Šustr.
Pan Hora nový poštmistr zatroubil na křídlovku nad "Viničkou" píseň p. presidenta Masaryka
„Teče voda teče“ – Pěvecký sbor Sokola rozšířený z řad občanů zaspíval dva sbory za řízení
p. Václava Kopeckého varhaníka při chrámu sv. Václava v Bechlíně.
Zaslána p. presidentovi tato zdravice
Panu presidentovi osvoboditeli.
Lány
Pane presidente.
U zapálené hranice vzpomínáme na Vás s láskou a vděčností, a posíláme Vám mnoho upřimných
pozdravů.
Občané a žactvo
v Bechlíně.
původní text z Obecní kroniky převzala Miluše Dvořáková

Z HISTORIE ……….

Divadelní soubor Bechlín
Dlouholetou tradicí ochotnického divadla se může pochlubit Obec Bechlín. Zmínky o vystoupeních
a hrách bechlínských ochotníků – tehdy účinkujících pod jmény souborů různých korporací – byly
nalezeny v podřipských novinách a časopisech z konce devatenáctého století. Také v první polovině
století minulého až do konce druhé světové války prezentují bechlínské ochotnické divadlo dobrovolné
kroužky a soubory různých spolků a místních organizací.
V období let padesátých začíná sdružování bechlínských
ochotníků z různých spolků a vzniká základ bechlínského
ochotnického divadelního souboru. Činnost je pravidelnější
a vrcholí v letech 1972 a 1973, kdy byl bechlínský soubor
pověřen Svazem českých divadelních ochotníků a Krajským
národním výborem pořádáním dvou krajských divadelních
přehlídek vesnických divadelních souborů. V té době byl
téměř padesátičlenný bechlínský soubor (herci, kulisáci,
osvětlovači, technici atd.) na velmi dobré organizační
i kulturní úrovni, soupeřil však – bohužel pro ochotnické
divadlo – s místním kinem o jednu provozní budovu (kino promítalo film tři dny v týdnu)
a s nezájmem tehdejších představitelů místní samosprávy o divadlo. Když pak počátkem let
osmdesátých při průtrži mračen a následné povodni vnikla voda s blátem z nedaleké stráně
do prostoru skladu kulis a zničila všechny kulisy a divadelní potřeby, znamenalo to konec činnosti
souboru a přes mnohé žádosti se již nenašly prostředky ani pro základní potřeby k další činnosti.
ze zápisků pana Lubomíra Dvořáka převzala Miluše Dvořáková
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………. KLUB SLUNEČNICE

MUDr. Tylová besedovala s našimi občany
V úterý 8. února se v Klubu Bechlín uskutečnila beseda o zdraví a životním stylu. Na dotazy občanů,
týkající se zdravotních potíží, prevence onemocnění a životosprávy přijela odpovídat praktická lékařka
zajišťující zdravotní péči v bechlínské ordinaci, MUDr. Ivana Tylová. Společně se zdravotní sestrou
Jiřinou Bahníkovou představila v úvodu základní problematiku zdravotní péče o střední a starší
generaci pacientů, poté odpovídala na otázky občanů.
Dvacet přítomných obyvatel, převážně žen, zajímala problematika krevního tlaku a onemocnění srdce
a cév, dále chtěli znát bližší informace o účinnosti, vhodnosti a cenách očkování proti chřipce, klíšťové
encefalitidě a dalším chorobám. Dotazy byly také na vyšetření tlustého střeva, nutné k případnému
odhalení rakoviny. MUDr. Tylová lidem podala základní informace o prevenci rakoviny a vyšetřeních,
odhalujících různé druhy této zákeřné nemoci.
Řeč byla také o správné životosprávě a škodlivosti některých neřestí, například kouření, častého pití
kávy apod., ženy se ptaly také na pitný režim a účinnost léků a potravinových doplňků.
Beseda se setkala s velkým úspěchem. „Diskuse se mi velmi líbila. Dozvěděla jsem se řadu důležitých
věcí. Je to podle mně vynikající příležitost, jak se zeptat na věci, pro které není dost času v běžných
ordinačních hodinách,“ chválila besedu paní Alena Kavinová.
Příležitost promluvit si nejen se svými pacienty ocenila i samotná lékařka. „Je pravdou, že během
běžných preventivních prohlídek a návštěv u lékaře nemají pacienti dost prostoru pro různé dotazy.
Přišla řada mých pacientů, ale i lidé, kteří ke mně nechodí. Každý se zeptal na to své a ve skupině
se skvěle doplňovali. Bude-li i příště zájem, ráda si přijdu s lidmi opět popovídat,“ řekla po skončení
večera MUDr. Tylová.
Zdeňka Studená

Trénování paměti
Do paměti ukládáme vědomosti, dovednosti, vzpomínky, které tvoří naši osobní historii. Mnoho lidí
se domnívá, že proti duševním úbytkům ve stáří se nedá nic dělat. Nejnovější výzkumné výsledky však
prokazují, že člověk si i ve stáří ponechává schopnost se učit, že se může dále psychicky rozvíjet
a že má k dispozici velkou kapacitu myšlení, z níž často není dosti čerpáno a jež by měla být
využívána.
Specifické trénování psychických funkcí může nervové buňky stimulovat k vytváření nových větvení
a sítí. Činnost mozku je možno srovnávat s činností svalu. Není-li sval zatěžován (např. je-li
v sádrovém obvazu), mizí jeho substance a funkční zdatnost.
Psychické deficity jako oslabení zapamatování si, zapomnětlivost, poruchové nalézání slovních pojmů
nebo ubývající koncentrace mohou být proto u zdravých starších osob přisuzovány nedostatečnému
tréninku. Ty pak mohou tedy znovu získat, zlepšovat a podržet si svou psychickou výkonnost
odpovídajícím cvičením. U lidí s psychickými deficity podmíněnými nemocí např. po mozkové mrtvici
nebo při demenci to pak znamená stabilizovat, využívat a budovat tímto způsobem ještě existující
rezervy. Trénink paměti je jednou z cest k vytvoření či zlepšení takové rezervy a tím si zajistit cestu
k lepšímu sebevědomí a ke kvalitnějšímu společenskému životu.
Proto je mezi staršími lidmi stále větší zájem o trénování paměti. Selský rozum říká, že co se necvičí,
to zakrní. Ti uvědomělí se snaží paměť cvičit, aby se bránili negativním projevům stáří a aby napomohli
oddálení případného onemocnění demencí. I starší člověk se dokáže naučit novým dovednostem ať již
manuálním, pohybovým či duševním.
Irena Škobisová

Klub Slunečnice pro vás připravil zajímavou přednášku na téma:

„Proč trénovat paměť“
v pondělí 28. března 2011 od 17 hodin v Klubu Bechlín
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….

Klub SLUNEČNICE a Kulturní komise obce Bechlín
Vás zvou na

Povídání s Ljubou Skořepovou
o životě, bylinkách a herectví…
v pátek 18. března 2011 od 16:00 hodin
v Klubu Bechlín
vstupné dobrovolné

Klub SLUNEČNICE je samozřejmě otevřen pro všechny věkové
kategorie. Těšíme se na Vaši návštěvu a uvítáme Vaše nápady,
podněty, zajímavosti…

Kontakty na Obecní úřad Bechlín
Úřední hodiny

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

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8,00 – 17,00
8,00 – 15,00
8,00 – 17,00
8,00 – 15,00
8,00 – 12,00

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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