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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
jsme v polovině roku. Roku, který je velmi zvláštní. Šest měsíců omezení, různých nařízení a zákazů.
Celá země i okolní státy jsou řízeny pod vlivem pandemického stavu. Distanční výuka, omezení
kultury a sportu, ekonomická nestabilita, to vše se promítá do každodenního života nás všech. Nejinak
je tomu i v případě naší obce. Přes všechny obtíže, které pocítil každý občan, se podařilo zabezpečit
alespoň základní potřeby nezbytné pro zachování chodu obce. V současné době se vracíme k běžnému
provozu všech zařízení a služeb pro občany. Proočkovanost společnosti se zvyšuje, omezení ustupují
a vracíme se k normálnímu životu. Velmi si vážím všech, kteří pomohli v nelehké době a třeba
drobností vyšli vstříc potřebným.
Investice naší obce začínají nabírat tolik potřebné obrátky a dohání se ztracený čas. Důležitá výstavba
pěší komunikace k místnímu hřbitovu úspěšně pokračuje, dotační program obce rozděluje prostředky
pro spolky a organizace, oživuje se odložené. Běžné záležitosti jako svoz bioodpadu, sekání trávy, úklid
obce a mnoho dalších maličkostí nutných pro běžný standard pokračují. Nadále probíhají přípravy
rekonstrukce č.p. 58 v Bechlíně na druhý stupeň základní školy. V neposlední řadě je nutné zmínit
pozitivní informaci o získané finanční podpoře na opravu komunikace „Špagátovka“ v místní části
Předonín. Realizace opravy je plánována do konce letošního roku a pro rok příští se v rámci rozpočtu
obce vyčlení prostředky pro další část od trafostanice k napojení kolem parku.
Vlivem pandemie byla nabrána časová ztráta všech pro obec důležitých záměrů. Jak zmiňuji výše, snad
v druhé polovině tohoto roku bude lépe a časové ztráty doženeme. Důležité je chovat se odpovědně,
chránit své zdraví a zdraví všech spoluobčanů. Nikdo z nás nechce vrátit různá omezení
do každodenního života nás všech.
Závěrem mi dovolte popřát našim dětem hezké prázdniny, všem dospělákům zaslouženou dovolenou
a klidné dny plné pohody.
Alexander Suchý, starosta obce
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Závěrečný účet za rok 2020
1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2020 podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu FIN 2-12M
k 31. 12. 2020. Převaha příjmů nad výdaji pro rok 2020 činí 5 001 367,22 Kč.
Účet 231 – základní běžný účet
Bankovní účty – počáteční stav k 1. 1. 2020
Stav účtu KB
ČSOB
ČNB
Celkem

Bankovní účty – konečný stav k 31. 12. 2020
7 342 002,14 Stav účtu KB
10 046 182,21
89 248,47 ČSOB
456 108,02
3 543 106,62 ČNB
5 473 434,22
10 974 357,23 Celkem
15 975 724,45

Plnění příjmů a výdajů za rok 2020
Příjmy

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Skutečnost %

Daňové příjmy

19 872 000,00

17 123 000,00

17 863 982,97

104,33

Nedaňové příjmy

945 000,00

1 211 523,91

1 092 394,91

90,17

Kapitálové příjmy

80 000,00

31 000,00

30 380,00

98,00

Přijaté dotace

0,00

5 378 476,09

7 006 476,09

130,27

Příjmy celkem

20 897 000,00

23 744 000,00

25 993 233,97

109,47

Výdaje

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Skutečnost %

Běžně výdaje

15 337 000,00

22 073 100,00

19 384 340,74

87,82

Kapitálové výdaje

5 560 000,00

1 670 900,00

1 607 526,01

96,21

Výdaje

20 897 000,00

23 744 000,00

20 991 866,75

88,41

Rozpočet obce pro rok 2020 byl dne 18. 12. 2019, usnesením č. 87/2019, schválen jako vyrovnaný. V průběhu
roku 2020 bylo schváleno celkem sedm rozpočtových opatření v celkové výši 2 847 000,00 Kč.
V příjmové části byl rozpočet navýšen o 2 847 000,00 Kč. Daňová výtěžnost byla o 2 749 000,00 Kč nižší
z důvodu vládních opatření pro rok 2020. Nedaňové příjmy byly o 266 523,91 Kč vyšší. Z toho byly
205 068,00 Kč neinvestiční dary na výsadbu stromořadí mezi obcemi Bechlín a Předonín. Na tuto akci
se podařilo získat dar od Nadace ČEZ ve výši 139 968,00 Kč a od MONDI Štětí ve výši 30 000,00 Kč. Částku
35 100,00 Kč darovaly fyzické osoby. Další drobné navýšení tvořily prostředky z vlastní činnosti obce.
Dotační tituly pro rok 2020 byly v hodnotě 1 930 450,00 Kč. Tato hodnota byla tvořena z dotačního
titulu ministerstva financí na dorovnání daňové ztráty ve výši 1 586 250,00 Kč. Dotace na volby
do zastupitelstev krajů byla ve výši 62 000,00 Kč. Příspěvek na výkon státní správy v působnosti obce činil
282 200,00 Kč. V hodnotě 3 448 026,09 Kč byl převod finančních prostředků z roku 2019 na posílení
Ostatního fondu obce.
Ve výdajové části byl rozpočet navýšen o 2 847 000,00 Kč. Z toho v běžných výdajích částka 3 448 026,09 Kč
byla hodnota převodu do Ostatního fondu obce. O hodnotu 601 026,09 Kč byly běžné výdaje nižší oproti
schválenému rozpočtu. Kapitálové výdaje byly o 3 889 100,00 Kč nižší. Jednalo se o hodnotu investice
na přestavbu budovy č.p. 58, která nebyla v roce 2020 zahájena. Finanční úpravy rozpočtu obce byly
provedeny na návrh finančního výboru, kdy zastupitelé obce z odůvodněných potřeb přerozdělili některé
výdaje v zájmu plynulého chodu obce. Procentuelní rozdíl mezi rozpočtovanými příjmy a výdaji činil
14,65 % ve prospěch příjmů.
Výsledek hospodaření po zdanění dle Výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2020 je 5 300 043,79 Kč.
Výsledek hospodaření je tvořen rozdílem výnosů a nákladů roku 2020.
Výnosy 2020 – tvoří
Výnosy z činností obce (včetně darů)
Finanční výnosy (úroky bank)
Výnosy ze sdílených daní a poplatků
Výnosy z transferů a darů (odpisy

Náklady 2020 - tvoří
Náklady z činnosti obce (netvoří výdaje na inv.)

855 076,32
3 065,59
17 837 522,97
2 219 090,77

Finanční náklady (úroky bank)
Daň z příjmů
Náklady na transfery (dotace na provoz školy,

z transferů)

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření 2020

10 006 461,86
0,00
34 010,00
5 574 240,00

přísp. na činnost obč. sdružení, členské přísp.)

20 914 755,65

15 614 711,86
5 300 043,79

Hospodářská činnost obce k 31. 12. 2020 nebyla realizována.
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2) Hospodaření s majetkem obce 2020
Výkaz rozvaha k 31. 12. 2020 + výsledek inventarizace majetku k 31. 12. 2020
Rozvaha – bilance 2020 je tvořena ze syntetických účtů, které dávají přehled o celkovém stavu aktiv a pasiv.
Aktiva – tvoří
Stálá aktiva (majetek hmotný + majetek
nehmotný + majetek finanční):

Z toho – Dlouhodobý nehmotný majetek
Odpisy majetku DNM

Dlouhodobý hmotný majetek
Odpisy dlouhodobého hmot. Majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva:
Z toho – Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Korekce pohledávky
Krátkodobý finanční majetek (stav

Pasiva – tvoří zdroje krytí
50 634 276,93 Vlastní kapitál
1 005 616,56 Z toho – Jmění účetní jednotky
-471 683,56 Ostatní fond účetní jednotky
Výsledek hospodaření let minulých
Cizí zdroje (tvoří zál. na dotace, závazky)
73 181 722,33 Z toho – Dlouhodobé závazky
-23 091 378,40 Krátkodobé závazky
10 000,00
17 471 531,10
38 473,66
1 434 889,11
0,00
15 998 168,33

66 259 925,04
35 560 108,63
10 974 357,23
19 725 459,18
1 845 882,99
1 004 480,00
841 402,99

bankovních účtů, cenin k 31. 12. 2020)

Aktiva celkem

68 105 808,03 Pasiva celkem

68 105 808,03

Inventarizace k 31. 12. 2020 - majetek v pořizovacích cenách podle SÚ
018 – Dlouhodobý neh.
019 – Územní plán
021 – Stavby
022 – Movité věci
028 – Drobný hmotný
031 – Pozemky
042 – Nedokončené inv.
069- Akcie
Celkem

246 416,56
759 200,00
61 449 908,30
5 851 996,56
3 105 349,99
988 605,24
* 1 785 862,24
10 000,00
74 197 338,89

* Přehled SÚ 042 Nedokončených investic
Investice
CHODNÍK od č.p. 92 – hřbitov
PARCELY u hřbitova
PARCELY Benzinov
BYTOVÝ DŮM č.p. 20
MONITOROVACÍ VRT Předonín
BUDOVA č.p.58

Zahájení

Proinvestovaná hodnota
2012
2006
2005
2011
2016
2019

Celkem
654 234,01
146 995,00
332 929,00
180 000,00
46 409,23
425 295,00

1 785 862,24

V roce 2020 došlo k navýšení hodnoty nehmotného a hmotného majetku obce o 2 278 162,14 Kč. Z důvodů
prodeje, likvidace a opotřebení byl vyřazen majetek v hodnotě 124 416,06 Kč. Starosta obce dne 27. 10. 2020
pověřil inventarizační komisi a vedoucí pracovníky, kteří jsou odpovědní za jednotlivé objekty, k provedení
inventarizace majetku obce k 31. 12. 2020. Plán inventur majetku a závazků byl určen na období
od 27. 10. 2020 (20:00:00) do 31. 1. 2021 (24:00:00). Dne 31. 1. 2021 byl o průběhu inventarizačních prací
zpracován zápis.

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Přezkoumání hospodaření Obce Bechlín bylo provedeno na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje ve dnech 14. 9. 2020 a 28. 5. 2021.
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4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů
ÚZ
98 024
98 193
Celkem
Vratka 2021
4122
Celkem

Účel poskytované dotace
Kompenzační bonus COVID 2020
Volby do zastupitelstev krajů
Prostředky poskytnuté v roce 2020
Neúčelové dotace
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

Poskytnuto
Skutečně čerpáno
1 586 250,00
1 586 250,00
62 000,00
62 000,00
1 648 250,00
1 648 250,00
19 444,00
Poskytnuto
Skutečně čerpáno
282 200,00
282 200,00
282 200,00
282 200,00

5) Hospodaření příspěvkových organizací
Obec Bechlín je zřizovatelem organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín – příspěvková organizace.
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace je 125 913,74 Kč. Ředitel školy požádal o souhlas
s převedením hospodářského výsledku výši 125 913,74 Kč do rezervního fondu organizace. Zastupitelstvo
obce na svém zasedání dne 30. 3. 2021, usnesením č. 12/2021, tento převod hospodářského výsledku
schválilo.

6) Sdružení obcí pro nakládání s odpady
Členství od 18. 7. 1995.

7) Tvorba a použití peněžních fondů
Obec má zřízen Ostatní fond obce s finančním zůstatkem 10 974 357,23 Kč k 31. 12. 2020.

8) Přehled neinvestičních a investičních dotací poskytnutých obcí v roce 2020
FK Bechlín
SK Předonín z.s.
SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Bechlín
SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Předonín
Myslivecký spolek Podřipsko Bechlín
Sdružení pro obec Bechlín - Předonín, z.s.
SK Štětí, z.s. - stolní tenis Bechlín
Český kynologický svaz ZKO, z.s.
Spolek přátel Aktivních záloh
Kočičí domov Sluníčko, z.s.
Hospic sv. Štěpána, z.s.
Neinvestiční dotace celkem
PO ZŠ a MŠ Bechlín
Celkem platby vlastním školám
SONO sdružení pro nakládání s odpady
Celkem členské příspěvky
Celkem příspěvky a dotace

Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Členský příspěvek

74 188,00
74 188,00
59 350,00
53 644,00
74 188,00
35 382,00
7 000,00
5 000,00
10 000,00
5 000,00
20 000,00
417 940,00
5 136 000,00
5 136 000,00
12 690,00
12 690,00
5 566 630,00

9) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
Mimorozpočtové zdroje Obec Bechlín nevyužila. Úvěrové zatížení závazků v roce 2020 bylo 0,00 Kč.
Obec Bechlín k tomuto datu vykazuje dle výpočtu dluhové služby koeficient dluhového zatížení 0,00.
Milena Koťová, účetní obce

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V úterý 1. června 2021 se v Kulturním domě v Bechlíně uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce. Přítomno
bylo zpočátku osm zastupitelů, dva dorazili v průběhu jednání. Zúčastnili se též hosté z řad občanů.
Hospodaření obce – osmi přítomnými zastupiteli bylo schváleno rozpočtové opatření. Byl vznesen dotaz
na dotace pro školu. Taktéž všemi osmi hlasy byla schválena zpráva o hospodaření obce za 1. čtvrtletí tohoto
roku.
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Dotační program obce – devíti hlasy byla schválena podpora ve výši 20 tisíc Kč pro Hospic sv. Štěpána
v Litoměřicích, 5 tisíc Kč pro SK Štětí, které poskytuje prostory pro hráče stolního tenisu z Bechlína,
a 5 tisíc Kč Klubu českých turistů Lovosice jako příspěvek na opravu chaty na Lovoši.
Prodej pozemků – schválen byl prodej dvou pozemků v Bechlíně a v Předoníně, kde se jedná o nápravu
dřívějších nesrovnalostí v pozemcích. Prodej pozemku v Bechlíně byl schválen deseti hlasy, v Předoníně
osmi hlasy. Dále byl jednohlasně schválen záměr prodeje dalšího pozemku v Bechlíně.
Věcné břemeno – jednohlasný souhlas dostalo zřízení věcného břemene na plynárenské zařízení.
Územní plánování – neschválen zůstal návrh na pořízení změny územního plánu na zahradu v Předoníně.
Sedm zastupitelů bylo proti, tři se zdrželi hlasování.
Zrušení – stavba školy – zastupitelé nesouhlasili se zrušením výběru zhotovitele na úpravu domu č.p. 58
v Bechlíně na budovu 2. stupně základní školy. Návrh byl předložen s odůvodněním, že došlo ke zdražení
stavebního materiálu a zhoršení stavu krovů, které je nutné vyměnit. Zastupitelé byli informováni o pořadí
firem, které podaly nabídku. Pro zrušení hlasovalo pět zastupitelů, jeden byl proti, čtyři se zdrželi hlasování
(pozn. – návrh byl znovu předložen a schválen na dalším zasedání – viz dále).
Kontejnery na textil – zastupitelé jednohlasně souhlasili s umístěním kontejnerů na textil použitelný
pro charitativní účely.
Diskuse – v rámci diskuse byli zastupitelé informováni o záměru výsadby zeleně, dále byly vzneseny
dotazy na stav kácení na Benzinově a na opravu Špagátovky, byl vysloven požadavek na zprůjezdnění polní
cesty v Bechlíně. Dále starosta přislíbil jednání o svozu plastového odpadu z domácností.
Ve středu 23. června 2021 se uskutečnilo další jednání zastupitelstva obce. Přítomno bylo deset zastupitelů,
z občanů nepřišel nikdo.
Účetní závěrky školy a obce – jednohlasně byly schváleny účetní závěrky ZŠ a MŠ Bechlín, účetní závěrka
obce a dále Závěrečný účet obce za rok 2020.
Dotace pro spolky a sdružení – zastupitelstvo souhlasilo s rozdělením finančních prostředků z Dotačního
programu obce pro rok 2021 podle vykázané činnosti a bodového ohodnocení takto:
Myslivecký spolek Podřipsko Bechlín – 23 020 Kč – osm pro, dva se zdrželi,
Fotbalový klub Bechlín – 23 020 Kč – devět pro, jeden se zdržel,
Sbor dobrovolných hasičů Předonín – 22 482 Kč – osm pro, dva se zdrželi,
Sbor dobrovolných hasičů Bechlín – 8 952 Kč – devět pro, jeden se zdržel,
Sportovní klub Předonín – 14 606 Kč – devět pro, jeden se zdržel,
Sdružení pro obec – 23 020 Kč – šest pro, čtyři se zdrželi,
Český kynologická svaz, základní organizace Roudnice n.L. – 5 000 Kč – devět pro, jeden se zdržel.
Elektropřípojky – jednohlasně byly schváleny dvě smlouvy na věcná břemena k vedení nízkého napětí
v Bechlíně a v Předoníně.
Prodej pozemku – schválen byl prodej pozemku na Benzinově. Pro bylo šest zastupitelů, jeden byl proti,
tři se zdrželi hlasování.
Zrušení – stavba školy – schváleno bylo zrušení zadávacího řízení na stavební práce na přestavbu č.p. 58
na budovu 2. stupně základní školy. Návrh byl předložen s odůvodněním rozšíření prací na celou střechu.
Byly vzneseny námitky, že z právního hlediska je vhodné jiné řešení, že se stavba časově posune,
je neekonomické rušit nabídku, když je zdražení materiálu, děti ze třetí třídy nebudou moci absolvovat celou
ZŠ v Bechlíně. Pro zrušení hlasovalo šest zastupitelů, tři byli proti, jeden se zdržel.
Žádost o změnu územní studie – zastupitelé znovu zamítli opětovnou žádost na změnu územní studie
pro Předonín. Proti bylo všech deset zastupitelů.
Diskuse – zazněl požadavek na častější vyvážení kontejnerů s papírem.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

Omezení úředních hodin OÚ Bechlín
Obecní úřad Bechlín oznamuje, že ve dnech 13. - 27. srpna 2021 bude z provozních důvodů omezen provoz
kanceláře obecního úřadu pouze na prodej lístků na popelnice.
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MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že 19. – 23. 7. 2021 a 23. 8. – 3. 9. 2021 neordinuje.
Zástup MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

MUDr. Zámečníková oznamuje
MUDr. Zámečníková oznamuje, že od 7. 7. 2021 do 16. 7. 2021 čerpá dovolenou a 2. 7. 2021 neordinuje
na Čepru. Zástup MUDr. Eva Ševčíková, Dům lékařských služeb, Obchodní 686, Štětí.

Mobilní aplikace V Obraze
Představujeme naši novou službu pro občany a návštěvníky naší obce. Chcete být informováni o aktualitách
z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité informace z obce ve vašem chytrém telefonu? Právě pro vás
je určena naše nová mobilní aplikace V OBRAZE. Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce,
upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout
fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete
žádná osobní data.
Jaké informace v aplikaci najdete?
• pozvánky na kulturní a sportovní akce, fotogalerie, aktuality, záznamy z úřední desky
Co k aktivaci aplikace potřebujete?
• mít chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android či iOS
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Jak si aplikaci stáhnout z Google Play nebo z App Store?
• ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Obchod Play nebo App Store
• do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“
• klikněte na Instalovat, po nainstalování klikněte na položku Otevřít (povolit oznámení)
• po otevření přidejte vaši obec, lze sledovat i více obcí a měst
• po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace
Více informací najdete na www.aplikacevobraze.cz.

Podpůrné předškolní a školní centrum pro děti, žáky a jejich rodiče
Centrum D8 o.p.s. realizuje od srpna 2019 tříletý evropský projekt, v rámci něhož funguje tzv. Předškolní
centrum a Školní centrum v Roudnici nad Labem. Do projektu se zapojily čtyři základní školy
(ZŠ Jungmanova, ZŠ K. Jeřábka, ZŠ Osmička, ZŠ Straškov) a MŠ Pohádka. Veškeré aktivity projektu jsou
pro děti a jejich rodiče ZDARMA.
„Předškolní centrum“ má kapacitu 12 dětí a funguje 5 dní v týdnu v dopoledních i odpoledních hodinách.
Cílem je rozvoj dovednosti dítěte předškolního věku a pomoc s jejich adaptací do kolektivu. Uvedené
centrum a jeho aktivity mohou navštěvovat také děti, které nebyly přijaty do MŠ například z důvodu
sociální nezralosti, vývojových či psychických poruch apod. Součástí aktivit uvedeného projektu
je poradenství pro rodiče v oblasti výchovy dětí a jednorázové akce, které probíhají ve spolupráci s výše
uvedenou MŠ Pohádka. V průběhu letních prázdnin mohou předškolní centrum navštěvovat také děti,
které již MŠ navštěvují.
V rámci tzv. „Školního centra“ nabízíme žákům základních škol individuální i skupinové doučování
a volnočasové kroužky. Nabízíme také služby klíčového pracovníka, který podporuje a napomáhá efektivní
komunikaci mezi rodičem, školou a dalšími institucemi.
Více informací naleznete na www.centrumd8.cz nebo na 608 152 283.
Mgr. Dana Kúchenová,vedoucí Předškolního centra, Centrum D8 o.p.s.
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Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
V předonínské mateřské škole se probíralo téma cestování. Děti se seznámily se způsobem života v jiných
zemích, kulturách, s přírodními podmínkami v různých zemích a kontinentech, s tamní faunou a flórou.
Prohlíželi jsme si obrázky, encyklopedie, četli příběhy z nové knihy 101 příběhů a bajek pro děti. Hráli
jsme stolní hru Kontinenty, sestavovali puzzle Národy a přiřazovali maňásky – národy do párů. Hráli jsme
didaktickou hru Týpí, při které děti prolézaly strachovým pytlem, kouřily dýmku míru (bublifuk)
a přiřazovaly geometrické tvary do papírových kaktusů. Seznámili
jsme se s exotickými zvířaty, která žijí v různém prostředí – poušť,
prérie, polární kruh, prales. Také s rostlinami – kaktus, palma,
bambus, liána. Poznali jsme nová slova – indiáni, týpí, kánoe,
totem, čínské písmo, rýže, hůlky, pyramidy. Cvičili jsme podle
CD Kluci z Afriky. Každý si vybarvil svou indiánskou čelenku
a vystřihl barevná pírka. Děti si začaly uvědomovat složitost,
křehkost i rozmanitost světa, ve kterém žijeme a učí se vážit
si života ve všech jeho formách.
V bechlínské mateřské škole se děti zaměřily na seznámení
s hudebními nástroji. Snahou tématu bylo u dětí rozvíjet
logické myšlení, fantazii, tvořivost, komunikační dovednosti,
estetické vnímání a prožívání. Děti poznávaly hudební nástroje
a jejich zvuky, rozdělili jsme nástroje na strunné, dechové
a bicí. Děti si některé nástroje mohly vyzkoušet, vyrobily
si vlastní chrastítko. Dále jsme se zaměřili na svátek Dne
matek. Snahou bylo posílit citový vztah dětí k rodině. V rámci
tohoto tématu probíhaly hry na rodinu. Proběhlo výtvarné
ztvárnění domečku se členy rodiny. Děti se naučily novou básničku Co ta očka vidí. V obou mateřských
školách se uskutečnila oslava Dne dětí. Děti plnily zábavné úkoly, za které byly patřičně odměněny.
V období května a června již docházely všechny ročníky do základní školy k prezenční výuce. Žáci se s chutí
a radostí vrátili do školních lavic. Paní učitelky si připravily mnoho společných projektů pro zpestření
výuky. Jedním z prvních byl celotýdenní projekt Buďme dobří kamarádi, který probíhal ve druhém ročníku.
Snahou bylo změnit přístup ke kamarádům a posílení vztahů po dlouhém odloučení. Stejná skupina žáků
se účastnila i celodenního projektu Les ve škole, při kterém žáci navštívili místní les a plnili úkoly spojené
s přírodou a živočichy žijícími v lese. Na fotbalovém hřišti již tradičně proběhla oslava Dne dětí. Paní
učitelky provázely žáky netradičními sportovními disciplínami. Tento den si všichni náležitě užili, v závěru
byli žáci odměněni diplomy a sladkostmi. První ročník se zaměřil na dopravní výchovu v rámci celodenního
projektového dne. Pomocí interaktivní tabule proběhlo seznámení s dopravními značkami, zábavnou
formou si žáci procvičili pravidla silniční dopravy a zásady chování na dopravní komunikaci. Ve čtvrtém
ročníku probíhalo seznamování s biotopem louky. Následně žáci vytvořili velkoplošné vzdělávací tabule
pro mladší spolužáky. Dále si žáci pod vedením paní učitelky Omámikové připravili vzdělávací program
pro děti z mateřské školy – Třídění odpadů. Poslední den školního roku proběhlo rozloučení s odcházejícími
žáky.
Na závěr bychom chtěli poděkovat celému kolektivu naší organizace za odvedenou práci v nelehkém
školním roce. Naše poděkování patří i zřizovateli za neustálou podporu naší práce.
Vám všem přejeme pohodové léto plné zdraví.
Mgr. Sandra Černá, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Bechlín

Uzavření mateřských škol a školní jídelny o letních prázdninách 2021
Mateřská škola Předonín bude uzavřena od 1. července do 6. srpna 2021. Do 23. 7. 2021 mohou děti
navštěvovat MŠ Bechlín, celkový počet dětí nesmí být vyšší než 24 (kapacita MŠ).
Mateřská škola Bechlín bude uzavřena od 26. července do 31. srpna 2021. Od 9. 8. 2021 mohou děti
navštěvovat MŠ Předonín, celkový počet dětí nesmí být vyšší než 17 (kapacita MŠ).
Školní jídelna Bechlín bude uzavřena od 26. července do 6. srpna 2021.
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........

Plamen
V sobotu 29. května jsme se s mladšími žáky „bechlínského komanda“ zúčastnili okresního kola hry
Plamen v Polepech. Okresní kolo bylo vzhledem k epidemiologické situaci sníženo na tři disciplíny.
Štafetu 4 x 60, štafetu dvojic a požární útok. Zúčastnit se mohla jen sedmičlenná družstva a všechny
disciplíny byly se dvěma pokusy.
Ve štafetě 4 x 60 jsme časem 71,91 byli v této disciplíně čtvrtí. Ve štafetě
dvojic jsme bohužel po menších chybách dostali 20 trestných bodů
a konečným časem 131,09 v disciplíně obsadili páté místo. Nakonec byl
požární útok, který nám vyšel parádně. I s drobnou chybičkou jsme měli
krásný třetí čas 26,85. Po sečtení bodů z disciplín jsme obsadili páté místo.
I tak si děti za svou bojovnost zaslouží velkou
pochvalu.
Nebylo jednoduché soutěžit po tak dlouhé době
a s krátkou přípravou. Pochvalu si zaslouží i děti, které
nesoutěžily, ale svým přístupem a nasazením mi přidělávají příjemné starosti, koho
nominovat. Tentokrát jsem nominoval „služebně starší“: Anežku, Stázku, Barču,
Vendu, Rozárku, Elišku V. a Elišku H. Za odměnu jsme soutěžícím dětem
s Miloslavem Kašičkou přichystali menší pohoštění. Děti ukázaly, jak jsou skvělá
parta a u hasičárny samy od sebe začaly ještě trénovat.
Věřím, že brzy přijdou ještě lepší výsledky. Musím také poděkovat rodičům za pomoc a podporu
našeho týmu a také svým dcerám Petře a Valentýně za pomoc při soutěži s přípravou disciplín.
Za Bechlínské komando Michal Laurich

Knihovna Bechlín
Místní knihovna Bechlín oznamuje, že od pondělí 12. července 2021 se vrací do běžného provozu. Otevřeno
bude každé pondělí 15:00 – 16:30 hod. a každé první pondělí v měsíci 14:00 – 16:30 hod.

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Hospoda U Petráčků v Libkovicích Vás zve na

POSEZENÍ S KYTARAMI
v sobotu 17. července 2021 od 19:00 hodin, pergola ve dvoře hospody
hrají: Václav Mazák, Jiří Aust, Pavel Klíž, Petr Petráček
Občerstvení z grilu.

Kontakty na Obecní úřad Bechlín

Úřední hodiny

Obecní úřad Bechlín, 411 86 Bechlín čp. 85
Tel: 416 844 000
Fax: 416 844 025
Id datové schránky: zwfatth
E-mail: ou.bechlin@tiscali.cz
Internetové stránky: www.bechlin.cz

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,
nabídky a pozvánky zasílejte
přímo na e-mail ou.bechlin@tiscali.cz,
případně je předejte v kanceláři OÚ
nebo místostarostovi panu Vocáskovi
v Předoníně.
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