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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
jaro se konečně probudilo ze zimního spánku a oživilo přírodu. I v nás lidech se rozproudila krev
a hledíme na svět příjemněji. Úklid po zimě, zahrádka a sportovní aktivity jsou samozřejmou součástí
života každého z nás. Každý chceme mít své okolí pěkné a čisté, upravené, bez různých věcí, které patří
do popelnice nebo odpadkového koše.
Jak málo stačí k naší spokojenosti, jak málo stačí udělat něco pro hezké prostředí. Příkladem
odpovědnosti a zdravého rozumu je například úklid exkrementů našich miláčků. Sami občané si musí
uvědomit, že úklid toho, co vytrousí naše zvíře, je naše vlastnictví a je povinností se postarat o úklid.
Je mezi námi mnoho těch, kteří uvedené řádky plně pochopí a usmějí se. Na druhou stranu je množství
těch, kteří ještě nechápou, že ničí a znepříjemňují život těm zodpovědným. Neumím si představit
domácnost těch, kterým je jedno, kde pes vykoná svoji přirozenou potřebu. Mají třeba v pokoji
pod stolem zapáchající hromádku? Nebo kličkují vlastní zahrádkou slalomovou dráhou tvořenou
hromádkami trusu? Pravděpodobně ano. Jak jinak vysvětlit hromádky v obecní zeleni a na chodnících.
Přál bych všem nezodpovědným zkusit sekat zeleň protkanou výkaly, přál bych čistit sekačky
a mechanizaci několikrát denně. Zkuste se zeptat pracovníků obce na skvrnitý obličej a zapáchající
montérky. Vůbec nebudete překvapeni hrubou odpovědí.
Je přece jenom na nás, jaké prostředí bude v našem okolí. Je to přece naše známka, nikoliv našich
mazlíků. Vesnice máme pěkné a upravené, vím, že je stále co zlepšovat, ale proč se stále musíme vracet
a připomínat základní věci. Nechceme snad žít na hromadách exkrementů, nechceme šlapat
v odpadcích. Stačí tak málo, trocha slušnosti, odpovědnosti a používání rozumu.
Závěrem mi dovolte připomenout staré pořekadlo selských rodů, které platí dodnes.
„Každý správný hospodář domů s lejnem pospíchá!“
Vraťme se proto k uvedenému rčení a uklízejme to, co je naše.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Zpráva o hospodaření obce za období 1.1.2015 - 31.3.2015
Přehled celkových příjmů a výdajů k 31.3.2015 ve vztahu k bankovním účtům obce
PŘÍJMY
k 31.03.2015
DAŇOVÉ
NEDAŇOVÉ
KAPITÁLOVÉ
DOTACE
CELKEM

ROZPOČET
schválený
12 597 000.00
689 200.00
26 800.00
0.00
13 313 000.00

ROZPOČET
VÝSLEDEK
po změnách od počátku roku
12 617 000.00
2 654 064.30
726 900.00
242 309.04
26 800.00
0.00
223 300.00
223 300.00
13 594 000.00
3 119 673.34

ROZPOČET
schválený %
21.07
35.16
0.00
0.00
23.43

ROZPOČET
upravený %
21.04
33.33
0.00
100.00
22.95

VÝDAJE
k 31.03.2015
BĚŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
CELKEM

ROZPOČET
schválený
12 198 000.00
1 115 000.00
13 313 000.00

ROZPOČET
VÝSLEDEK
po změnách od počátku roku
12 479 000.00
2 384 331.67
1 115 000.00
218 065.81
13 594 000.00
2 602 397.48

ROZPOČET
schválený %
19.55
19.56
19.55

ROZPOČET
upravený %
19.11
19.56
19.14

Kontrolní tabulka správnosti účtování k 31.3.2015
PŘÍJEM OBCE

3 119 673.34

VYDÁNÍ OBCE

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 01.01 2015
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
1 905 972.67
Stav účtu ČSOB
70 373.51
Stav účtu ČNB
311 481.62
CELKEM
2 287 827.90
Příjem kontrolní číslo
5 407 501.14

2 602 397.48

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 31.03 2015
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
2 258 329.54
Stav účtu ČSOB
12 024.10
Stav účtu ČNB
534 750.02
CELKEM
2 805 103.66
Vydání kontrolní číslo
5 407 501.14

Rozpočet obce pro rok 2015 byl zpracován bez kladného zůstatku finančních prostředků roku 2014.
Do rozpočtu byly zahrnuty pouze předpokládané příjmy a výdaje roku 2015. Rozpočet byl schválen
dne 18.12.2014 jako vyrovnaný.
Dne 26.2.2015 zastupitelstvo obce rozhodlo o převodu finančního zůstatku roku 2014 do Ostatního
fondu obce.
Z výsledků letošního roku, které jsou součástí účetní závěrky k 31.3. 2015, je zřejmé, že příjmy obce
jsou o 517 275,86 Kč vyšší než výdaje. Procentuální rozdíl mezi příjmy a výdaji je 3,81 %. Převaha
příjmů nad výdaji je způsobena plynulou daňovou výtěžností od finančního úřadu a přijetím transferu
ze státního rozpočtu na činnost místní správy.
V měsíci březnu bylo zhotoveno prodloužení veřejného osvětlení v nové zástavbě místní části Předonín
celkovými náklady 200 848,81 Kč. Běžné neinvestiční výdaje obce probíhají v souladu se schváleným
rozpočtem roku.
Milena Koťová, účetní obce

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 27. dubna 2015 začal letní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x za 14 dní.
Svozový den – ČTVRTEK, sudý týden
První vývoz – 30. dubna 2015
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Vodník „Fanda“
Nebeská nádrž Předonín má svého strážce. V pátek 24.4. se na ostrůvek posadil vodník „Fanda“. Jméno
získal po svém tvůrci, místním občanovi Františku Marhulovi.
Dubový špalek se pod jeho šikovnýma rukama změnil v krásnou pohádkovou postavu, která zdobí
vodní plochu. Ta nezůstává bez povšimnutí projíždějícím autům a mnozí návštěvníci si „Fandu“ fotí
s celou nádrží.
Zajímavé dílo se postupně zkrášluje úpravou okolí. Zeleň, osvětlení, umístění laviček, to vše bude
sloužit občanům pro chvíle klidu a pohody. Celý prostor se stane nedílnou součástí místní části
Předonín. Panu Marhulovi patří velké poděkování za skvěle odvedenou práci. Inu úžasní „Fanda“
i Fanda mají o popularitu postaráno.

Irena Škobisová

Víčka pro Natálku
Uplynula delší doba, kdy jsme v novinách psali o pomoci postižené Natálce sběrem plastových víček.
Do sběru se zapojili nejen naši občané, ale i naše ZŠ a obě MŠ, dále MŠ Dobříň, Libkovice p.Ř., Štětí,
okolní vesnice, přátelé z Prahy, další instituce a jednotlivci. Rozhodla jsem se zjistit, jak vše pokračuje
a zda sběru víček je třeba se nadále věnovat.
Minulý týden jsem navštívila Natálku i její maminku. Natálce budou
v červenci čtyři roky. Maminka mi sdělila, že se dcera narodila v sedmém
měsíci. Lékaři konstatovali, že má kombinované postižení, které se
projevuje zejména nekoordinovanými pohyby včetně mentální retardace.
Aby toho nebylo málo, tak výživa probíhá sondou do dutiny břišní.
Paní Vrbová, maminka Natálky, mi vysvětlila, že úplně vše s prodejem
víček neprobíhalo tak hladce, protože firmy vykupují plastová víčka za různé ceny. Například jsou
firmy, které nabízejí 5,- Kč za 1 kg. Když si ale pro víčka přijedou, tak si odečtou cenu za dopravu
a za 1 kg víček odešlou na účet 2,- nebo 3,- Kč za 1 kg. Paní Vrbová má vedle sebe skutečné kamarádky,
které pomáhají ze všech sil. Jednou z nich je paní Eva Šmídová, která našla firmu až z Českého Těšína.
Ta přijede, víčka zváží a doprava je zdarma. Zákazník obdrží smlouvu a finanční částku dostane
na účet. Za naši obec odváží víčka pan Milan Fiala na určené místo.
Peníze za nasbíraná víčka putují na zdravotní pomůcky, ale i na speciální stravu. V loňském roce
zakoupila rodina speciální autosedačku, která stála 30 000,- Kč. Částku 20 000,- Kč zaplatila sociální
péče a zbylou část si mohli dovolit doplatit rodiče ze sbírky. Protože Natálka roste, tak je nyní velmi
aktuální zakoupení speciálního kočárku, který kromě jiných funkcí zajistí pevnou oporu. Cena kočárku
se pohybuje od 50 000,- do 80 000,- Kč. V této chvíli hraje důležitou roli čas, kdy se podaří nastřádat
potřebnou částku. Rodičům poskytne v nejbližší době odbornou konzultaci společnost Ottobock, která
zdravotní kočárek předvede. Pro Natálku vybrala značku Kimba Neo (www.ottobock.com). Dále bylo
doporučeno speciální lehátko do vany v ceně od 17 000,- Kč.
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Od 25. dubna začíná sbírka na zdravotní kočárek pro Natálku. Nadace With Love pomáhá se sbírkou
plastových víček i finančních prostředků. Přes léto využívá Natálka zdarma hipoterapii v Kostomlatech
pod Řípem.
Paní Vrbová mi také prozradila, že v současné době zatím není připravena požádat širokou veřejnost
prostřednictvím médií o finanční pomoc. Manželé Vrbovi touto cestou děkují za dosavadní podporu
občanům a velmi si váží další jakékoliv podpory, která pomůže Natálce získat potřebné zdravotní
pomůcky. S jejich dovolením zveřejňuji číslo účtu 2673598093/0800.
Irena Škobisová

NAŠE ŠKOLKA ..........

Jaro v Mateřské školce v Předoníně

Jarní dny plné sluníčka a kytiček mají děti
z MŠ Předonín nejen na vycházkách, ale také
ve své školce. Tu si s pomocí paní učitelek
vyzdobily jarními a velikonočními výrobky, které
by jim i někteří velcí školáci mohli závidět.
Chodby MŠ zdobí sluníčka, květiny a různá
velikonoční zvířátka. Některé výrobky si děti
už odnesly domů. „Vyráběli jsme velikonoční
zajíčky a vajíčka, kočičky z krupice a další
výrobky. Zasadili jsme si semínka řeřichy a osení,
a teď děti čekají, až se to v květináčích začne
zelenat,“ popsala velikonoční očekávání dětí paní
učitelka Alena Teichertová.
Kromě vyrábění jsou pro děti v MŠ připraveny i další aktivity –
ke každodennímu programu patří hudba, cvičení, vycházky nebo
povídání. Děti si vyprávějí o zvířátkách a o tom, že se na jaře rodí
mláďátka. Paní učitelky by chtěly v tomto školním roce
naplánovat také nějaký výlet za zvířátky. Kromě každodenních
aktivit se v MŠ věnují také přípravě dětí do školy. Pátek věnují
rozvoji řeči, rytmice a hudbě. Děti mají celý týden pestrý program
plný zábavy i učení. „Nejvíc mě baví cvičení a vyrábění. Udělali
jsme si zajíčka. Moc se mi líbí,“ říká Adélka Barcalová.
V mateřince nesmějí chybět ani pohádky, a tak se děti mohou vžít
do příběhů v divadelních představeních. Starší děti se díky
ochotě maminek, které učí na základní škole v Roudnici,
podívaly společně se školáky do divadla Spejbla a Hurvínka.
Všechny děti se také mohly podívat přímo ve školce na pohádku
Na hradě straší. „Divadlo bylo hezké. Líbil se mi čert – byl
hodný. Ježibaba také byla hodná, a vodník také. Ještě tam byl
princ a kůň. Pohádka se mi líbila,“ říká předškolačka Nelly
Khalloufi.
A co čeká děti už brzy? Další pohádka! Paní učitelky se rozhodly, že vyrazí se všemi maličkými
do mosteckého Divadla rozmanitostí na představení O pejskovi a kočičce. Všem dětem přejeme,
aby se jim pohádka líbila, a paním učitelkám děkujeme za to, že se našim mrňatům tak věnují.
Zdeňka Fillerová Studená
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.......... Z KNIHOVNY

Slavnostní chvíle v knihovně

V pondělí 6. dubna jsme jako každoročně vyhlašovali nejlepší mladé
čtenáře. Z žáků místní školy a školky se nejlepší čtenářkou stala Veronika
Čermáková a na druhém místě se umístila předškolačka Adélka
Pospíšilová, ze které nám pravděpodobně vyroste velká čtenářka.
Z žáků ostatních škol se umístila
na prvním místě jako každoročně Lucka
Tlustá, druhá byla Martina Fůrová. Všem
jsme popřáli další úspěchy a předali jim
malé dárky.
V pondělí 20. dubna nás navštívili jako každoročně žáci místní školy.
Přicházeli po třídách v doprovodu učitelek, seznámili se s novinkami,
vyslechli výklad knihovnic a ti, kteří měli zájem stát se našimi čtenáři,
si odnesli domů přihlášky a se souhlasem rodičů mohou rozšířit naše řady. Máme radost, že počet
dětských čtenářů u nás stále roste a snažíme se rozšiřovat dětské oddělení. Mimo pohádek
a dobrodružných a naučných knih pro mládež jsme letos dokoupili dalších šest knih Čtyřlístku, o které
je u nás velký zájem a objednali předplatné časopisů Čtyřlístek a ABC. Máme také dost novinek
pro předškoláky i pro dospělé čtenáře.
Těšíme se na Vaše návštěvy a připomínáme, že knihovna je otevřena každé pondělí 15:30 - 16:30 hod.
a každé první pondělí v měsíci 14:00 - 16:30 hod.
Miluše Dvořáková

.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Závod požární všestrannosti mladých hasičů
V sobotu 25. dubna se ve Vědomicích konalo první kolo celostátní hry Plamen, závod požární
všestrannosti, nebo jak říkáme my – braňák. Z našeho sboru se ho zúčastnili pouze mladší žáci
a přípravka. Starší žáci se bohužel nedali dohromady, což z největší části zapříčinila Řípská pouť.
Je to škoda, protože jelikož se nezúčastnili prvního kola, nemůžou startovat ani na květnovém
vyhodnocení celoroční činnosti, tedy druhém kole Plamene.
Mladší žáci – nebo spíš bych měla říct žákyně, protože naše
družstvo je výhradně dívčí – až na drobné chybičky, o kterých
už teď víme, to holky zvládly dobře, ale výsledky se teprve
zpracovávají na okresním sdružení. Přípravku tahle zkouška
vědomostí maličko zaskočila. Děti běžely poprvé a většina
družstva už u první kontroly
prohlašovala,
že
taky
naposledy . Náročná trať,
kterou nečekaly, jakoby z nich
vysála i všechny vědomosti. Největším tahounem se ukázala jediná
zástupkyně děvčat, ale nakonec se probrali i pánové. Zřejmě
se rozhodli, že se nenechají zahanbit, posbírali síly a vzpomněli
si na to, co se naučili. Do cíle doběhli doslova z jazyky na dresech,
ale můžou na sebe být pyšní .
Nyní nás čeká náročný měsíc, kdy se musí vypilovat technické disciplíny, a můžeme se pustit do boje
o medaile. Doufáme, že i letos si děti nějaké přivezou. Držte nám palce.
Michala Korpalová, SDH Bechlín
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Osmiboj
Dne 11.4.2015 proběhlo taktické cvičení pro výjezdové jednotky. Toto cvičení je pojato formou soutěže
a jeho smyslem je prověřit, zda dobrovolní hasiči ví, jak se chovat při různých typech zásahu. Jejich
práci hodnotili profesionální hasiči.
Start letošního ročníku byl v Budyni nad Ohří na náměstí. Zde se shromáždilo 11 výjezdových jednotek
dobrovolných hasičů. Soutěž byla složena ze 7 disciplín, kdy každá disciplína je na jiném místě
a jednotky tedy na daná místa přejíždí. SDH Předonín měl jako první disciplínu test fyzické zdatnosti.
Jednalo se o štafetu složenou ze čtyř úseků. První úsek byl proskákání pneumatik a spojení a natažení
dvou hadic B. Druhý úsek přenášení plných kanystrů, třetí překonání hasičských překážek a čtvrtý
kutálení pneumatiky. Druhý byl požární útok, kde jednotka čerpala vodu z Ohře a měla za úkol
sestřelit terče. Po celou dobu musela dodržovat požární předpisy a používat hasičské signály. Třetí
disciplínou byla kontrola zásahového vozidla a výstroje členů. Čtvrtá disciplína byla v Budyni
v hasičárně. Jednalo se o dopravní nehodu, kde se střetl dopravní automobil se čtyřkolkou. Pátá
disciplína prověřovala teoretické znalosti formou testu. Šestá disciplína byla tajná. Po příjezdu
na stanoviště jednotka zjistila, že se jedná o výbuch na diskotéce. Poslední disciplínou byl požár
výškové budovy.
Letošní osmiboj nebyl náročný na fyzickou přípravu v porovnání s minulým rokem, ale kladl se zde
důraz především na teoretickou znalost. Závodníci se shodli, že závod splnil svůj účel. Jednotky
si naživo vyzkoušely, jak se chovat při různých typech
zásahu a poučily se ze svých chyb a rad zkušených
profesionálů. Závod vyhrál sbor dobrovolných hasičů
z Litoměřic. Na druhém místě se umístil SDH Předonín
a na třetím místě SDH Roudnice nad Labem.
Jednotka SDH Předonín byla letos v tomto složení: Tomáš
Dvořák (velitel), Tomáš Filler (strojník), Tomáš Kliment,
Václav Kouřil, Zdeněk Řezáč (zdravotník), Petr Vocásek
(řidič). Jako náhradník jel Jaroslav Vocásek, který natáčel
jednotlivé disciplíny. Jako fotograf byla Lucie Vocásková.
Lucie Vocásková, SDH Předonín

Sbor dobrovolných hasičů Předonín Vás srdečně zve na soutěž

„O PUTOVNÍ POHÁR MLÁDEŽE SDH PŘEDONÍN“
Soutěž se koná v pátek 8. května 2015 na místní fotbalovém hřišti.
Soutěže se zúčastní družstva v kategoriích plamínek (přípravka), mladší a starší žáci.
Soutěžit se bude v požárním útoku a štafetě.
Zahájení soutěže v 9:00 hod.

V neděli 7. června 2015 bude SDH Předonín pořádat

SBĚR KOVOVÉHO ODPADU
Bude proveden formou svozu po obci.

Sběr elektro-odpadu je plánovaný na květen. Přesný termín bude upřesněn v místním rozhlase
a na plakátech. Na plakátech také bude vypsáno, co patří do sbíraného elektro-odpadu.
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………. Z HISTORIE

70. výročí ukončení 2. světové války
Přichází květen a celý svět si připomíná 70. výročí ukončení 2. světové války v Evropě. I naše obec
vzpomíná na své oběti této hrozné války. Připomeňme si, co píše v bechlínské kronice Vít Jeník
o okupaci naší republiky a poté neznámý kronikář o letech 1940 – 1945.
„Mnoho dalo by se psáti o roce pro náš národ tak neblahém, ale není možno psáti, aby jednotlivci později
nebyli stíhání, neb hrne se na nás neštěstí jedno za druhým jako lavina. Od května kdy nastoupili první naši
záložníci, až do září kdy provedena byla celková mobilisace byli příslušníci českého národa stále jako
ve varu. Mobilisace provedena hladce a rychle, nešlo se s křikem ale každý vojín byl si vědom svoji
povinnosti, a byl odhodlán ji konati až do posledního okamžiku. Dík naším spojencům Anglii i Francii
zatahnuta naše zahraniční politika na sráznou cestu, a v rozhodné chvíli byli jsme od nich opuštěni. Říše
německá zabrala poněmčené části Čech – Moravy a Slezka. Polsko část Těšínska a Slovenska Maďaři část
Slovenska a Podkarpatskou Rus. Každý příslušník národa byl téměř zoufalý, byli případy i smrti z lítosti
však každý musel býti zticha, neb Anglie a Francie naši spojenci podali ultimátum, kde se pravilo, nebudeli
všecko to co bylo říši přiřknuto všemi prostředky že budeme donuceni. A tak zřízena v říjnu 1938 druhá
Republika československá. Není však věci obecního kronikáře aby psal historii národa srdce však krvácí
a oči bolí od koukání. Národ nás jíž tolikráte v dějinách sám sebe pro klid obětující byl opuštěn od spojenců
zaveden v klam a obětován dokonale. Tak vstoupila druhá republika Československá do nového roku majíc
slíbeno zaručení a nedotknutelnost hranic od říše Francouzské – Italské – Anglické a Německé. Ke cti
německé armády dlužno připomenouti, že chovala se při zabírání Sudet slušně a dle úmluvy. Nelze to říci
však o naších bratřích Slovanech Polácích a o Maďařích na Slovensku. Druhá republika začala se zařizovat
rozpuštěny všecky politické spolky a utvořena strana národní jednoty, a strana národní práce. Nežli však
počali pracovati, přišel březen. Slováci zle utočili na jednotu Československou a upravovali svoji autonomií.
Všecko české muselo ven, až konečně utvořili samostatný stát pod ochranou Říše německé a k příslušníkům
Čechům se zachovali hůře, než vloni Poláci a Maďaři. Škoda, že vedoucí činitelé byli všichni kněží!
Ze 14. na 15. březen 1939 v noci obsazeno naše pohraničí sousedící s Říší a v 6 hodin ráno počal postup
německé armády do vnitrozemí, aby zabráněno bylo ubližování občanům německé národnosti, aby udušena
byla revoluce, a aby zde neumírali lidé hladem. Tak nám bylo přikázáno od našich lidu vedoucích a poručen
zachovati pořádek a klid, který byl skutečně všude držen. Ze druhé republiky učiněn Protektorát na přání
celého národa. Tím byl konec druhé republiky i přes slíbené záruky, a národ český očekává s rozechvěním
zda jíž konec trpkosti, aneb ještě nějaká pohroma na něj číhá. Obávané persekuce nepřišli a musí se přiznati
všestranná kázeň německé armádě. Naše obec ležící mimo dráhu i hlavní silniční spoje dlouhý čas o ničem
nevěděla, nic neviděla jen konala příkazy které od nové vlády Protektorátu byli vydány. Do obce vůbec ani
říšští vojáci nepřišli.“

Rok 1940 – 1945

„O začátcích okupace se již zmínil kronikář Vít Jeník, který v roce 1941 zemřel. Od té doby se o kroniku
nikdo nestaral, neboť z nařízení okupačních úřadů byly kroniky zabaveny a dány do úschovy u obecních
úřadů. Proto události z doby okupace jsou zaznamenány jen stručně.
Místní obyvatelstvo si těžko zvykalo na poměry, které přinesla okupace. Všechny vyhlášky, nařízení a firmy
byly psány německo-česky. Byl zaveden přídělový systém na potraviny, tabákové výrobky, mýdlo,
cukrovinky, textilie a obuv. Lidé z počátku nakupovali překotně všechno, co se dalo koupiti. Později začal
z nedostatku zboží denní potřeby černý obchod, t.j. předražování a výměna za různé druhy zboží. Místním
zemědělcům byl předepisován povinný hantingent dodávek obilí a ostatních zemědělských výrobků.
Z pohraničních krajin se do naší obce počátkem okupace přistěhovalo 20 rodin našich spoluobčanů - Čechů.
Mezi obcemi Bechlínem - Předonínem a Hněvicemi se začaly stavět velké podzemní nádrže na benzin. Byla
vykácena část lesů na „Hněvickém vrchu“. Na těchto stavbách pracovalo až 6 000 lidí, kteří sem byli nahnáni
z celých Čech a Moravy. Byli ubytováni ve společných ubikacích, kterým se lidově říkalo „lágry“. Později
počaly se stavět ubikace i podél silnice vedoucí z Bechlína do Horních Počápel. Na těchto pracovali
příslušníci protektorátní policie (asi 600 lidí).
Politické strany byly rozpuštěny a z nařízení okupačních úřadů bylo založeno „Národní souručenství“. Byla
to organisace, která měla za úkol propagovat spolupráci českého obyvatelstva s okupanty. Na schůze, které
tato organisace pořádala zavolávala občany pozvánkou, na které bylo vytištěno, že ten kdo se nedostaví,
bude stíhán. Práce této organisaci se špatně dařila, mezi česky smýšlejícím obyvatelstvem a proto větší
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mírou byla jen na papíře. Obecní knihovna byla revidována a odebrány všechny knihy, které nám
připomínati naši samostatnost. Obyvatelstvu byly odebrány všechny zbraně. Po obci byly pořádány sbírky
kovů, textilií pro válečné účely okupantů. Z místního kostela byly odebrány také 2 zvony.
Původní starosta Hlušička František byl sesazen a nahražen vládním komisařem, kterým se stal Josef
Kavina, rolník, č.p. 15. Po zastřelení protektora Heydricha v Praze bylo po celém území protektorátu
vyhlášeno stané právo a na vyhláškách se objevila první jména obětí nacistické zvůle. V té době přijelo
do naší obce „Gestapo“ (zkratka pro tajnou německou státní policii) a zatklo tyto osoby: Hora Jaroslav,
pošmistr, nar. 1893, Rybák Jaroslav, dělník, nar. 1895 a Hlušička Jiří, student, nar. 1922. Tito občané byli
udáni pro poslech zapovězených vysilaček (říkalo se, že poslouchají cizinu, t.j. české vysílání z Moskvy
a Londýna) a byli po 4 týdny vězněni v Kladně, později pro nedostatek důkazů byli propuštěni.
Mladí lidé z naší obce byli posíláni do Německa na nucenou práci. Pracovní úřad v Roudnici n.L. poslal
do Říše tyto naše spoluobčany: Falbr Oldřich, Pokorný Antonín, Pokorný Jaroslav, Šašek Jaroslav, Kolovský
Václav, Slavík Josef, Fidler Václav, Abrt Josef, Jansa Miloslav, Pechová Hana, Bílek Josef, Husák Miroslav,
Fidler Karel, Písek Bohumil, Hlušička Jiří, Macek Josef, Nejedlá Helena, Kratochvílová Milena, Kuchařová
Milena, Písek Jaroslav, Pech Břetislav, Mareček Václav, Suchý Josef, Černý Miloslav, Černý Josef, Pištora
Václav, Macek Josef, Pištora Jaroslav, Čížek Václav, Pospíšil František. Z občanů, kteří byli nasazeni na práci
v Německu se nevrátili: Slavík Josef, nar. 1922, Fidler Václav, nar. 1922. Oba byli při náletu usmrceni.
V roce 1943 byl v naší obci zatčen Gestapem Honzajk Alois, dělník a vězněn od června 1943 do května 1945
v koncentračním táboře Buchenwald v Německu. V roce 1942 přijelo do obce Gestapo ve dvou autobusech
a obklíčili ulice za Dělnickým domem. Tam bydlel zahradník Josef Vít se svou manželkou Barborou a synem
Zdeňkem. V jeho domku a ve skleníku našli útočiště Jaroslav Hodek a jeho syn, které stíhalo Gestapo.
Zde byli ukryti od června do října. Koncem října je zatklo Gestapo a odvezlo zároveň celou Vítovu rodinu.
Rodina Josefa Víta byla vězněna na Kladně, později v Terezíně. Rozsudkem německého soudu byl Josef Vít
odsouzen na 8 roků, jeho manželka na 3 roky a syn Zdeněk na 13 měsíců. Brzy na to byl zatčen Kouba
Václav a jeho manželka Marie. Rovněž u nich se ukrývali Hodkové. Všichni tito občané se po osvobození
vrátili do naší obce. Dalším naším hrdinou byl Miloslav Novotný, velitel podřipské hasičské župy, který byl
zapojen do ilegální organisace hasičstva, kterou vedl generál Bartoš. Byl vězněn v Terezíně, kde zemřel
na zápal plic v březnu 1945.
V roce 1944 na podzim přijeli do naší obce „národní hosté“. Byli to občané německé národnosti z východní
části Evropy. Byli ubytováni ve vile Vejdovských, kde měli ústředí a spravovali statky po okolních vesnicích.
V březnu 1945 byl dvakrát bombardován objekt v Hněvicích (Benzina) ale zasažen jen jeden blok prázdný.
Rovněž bomby padly do lesa při cestě z Bechlína do Podvlčí. Na jaře roku 1945, kdy se fronta blížila bylo
slyšet dunění dělostřelecké palby ve směru od Krkonoš a na západě směrem Mostu a Ústí n.L. bylo za noci
vidět záblesky od bombardování „Hydrawerku“ (dnešní Stalinovy závody) a při bombardování Drážďan.
Všichni naši obyvatelé netrpělivě očekávali příchod Rudé Armády. V obci se začali objevovati první Rusové,
byli to váleční zajatci, kteří utekli ze zajetí. Místní obyvatelé je ukrývali a dávali jim jídlo.
Dne 5. května 1945, kdy pražský rozhlas vysílal výzvu k povstání, byl ihned v naší obci ustaven Revoluční
národní výbor v čele se zdejším řídícím učitelem Václavem Slavíkem. Ten se hned od počátku ujal v místní
obci organisování odporu proti okupantům, byly ustanoveny hlídky, které odzbrojovaly jednotlivé německé
vojáky a odváděli je na státní silnici ke Straškovu, odkud byli posíláni do zajetí. Rovněž skupina mladých
lidí byla vyzbrojena ukořistěnými zbraněmi a doslána k odzbrojování Němců, kteří přecházeli přes Labe
od Štětí do Hněvic. V okolních lesích bylo zajato mnoho německých vojáků, kteří byli odzbrojeni a zajištěni.
Do naší obce přijelo první obrněné auto sovětské armády dne 9.5.1945. V pozdější době tábořily jednotky
Rudé armády na hřišti a v přilehlých lesích. Místní obyvatelstvo se s nimi brzy seznámilo a se zájmem
se dotazovalo na život lidí v Sovětském svazu. Tak uběhly první dny osvobození v naší obci. Místním
národním výborem byli pro svoji pomahačskou činnost pro okupanty zajištěni a předáni k vyšetřování
Šašek František a Neubert František.
Při neštěstí byli 2 příslušníci Rudé armády zabiti elektrickým proudem (spadlé dráty) a jsou pochováni
na místním hřbitově. Při odhalení pomníku poděkoval jménem všeho občanstva za osvobození předseda
Místního národního výboru Honzajk Alois a učitel Reiter František z Roudnice n.L. Při této pietní slavnosti
bylo vzpomenuto také našich občanů, kteří zahynuli během okupace: Slavík Josef, Fidler Václav a Novotný
Miloslav.
8

.......... Z HISTORIE
Podle Košického národního programu byli až do voleb zastoupeny ve zdejší obci čtyři politické strany, KSČ,
sociální demokracie, strana lidová a národně-socialistická. Do čela MNV byl postaven Honzajk Alois, který
se vrátil z nacistického koncentračního tábora.
Hned po revolučních dnech byla ve zdejší škole zřízena ošetřovna pro terezínské vězně různých národností.
Byli zde Francouzi, Angličané, Italové a ostatní různých národností. Zvlášť se dětem i dospělým líbil
černoch, který ve škole byl. Jeho kudrnaté vlasy a snědá tvář byly všemi občany obdivovány. Tito cizinci
zde byli jen několik dnů a pak byli odesláni k repatriaci do svých zemí. Tak ubíhaly první dny ve svobodné
Republice.“
Miluše Dvořáková
Zdroj „Pamětní kniha obce Bechlín“ (opsáno bez gramatických úprav)

.......... ZE SPORTU

Jako na houpačce
Tak lze charakterizovat výsledky v další části mistrovských soutěží. Každopádně funkcionáři
si nemohou stěžovat na nedostatek práce, kterou jim chystají hráči svým přístupem k organizované
soutěži. Ale raději pojďme ke krátké rekapitulaci konce března a převážné části dubna.
„A“
Sobota 28. března 2015
Třebenice – Předonín
2 : 1 PK (0 : 1)
- opět problémy se sestavou, přesto jsme získali vedení a odolávali osudu v podobě dvojího vyloučení
(Tuček, Slavík). „Katem“ našeho celku byl rozhodčí Mecera, který úřadoval již na podzim ve Velkých
Žernosekách rovněž dvojím vyloučením (Červinka, Doležal). O ztrátě bodů rozhodla chyba brankáře
v poslední minutě. Prohra v následném penaltovém rozstřelu byla dokonáním toho špatného.
Sobota 11. dubna 2015
Křesín – Předonín
0 : 6 (0 : 2)
- vzhledem ke zrušení termínu 16. kola v sobotu 5. dubna 2015 jsme další zápas opět hráli na hřišti
soupeře, v řadě již třetí. Setkaly se dva týmy s problémem hráčského kádru. Domácí z důvodu
odpadnutí dojíždění posil z mostecka, my z důvodu vyloučení a nezodpovědného přístupu. Zápas
přinesl za výpomoci hráčů „B“ kolektivu vysoké vítězství při několika dalších nevyužitých šancích.
Sobota 18. dubna 2015
Předonín – Radovesice
2 : 0 (0 : 0)
- první mistrovský zápas jara na domácím hřišti se vydařil. Hrál se pohledný, rychlý fotbal „nahoru,
dolů“ a kdyby za stavu 0 : 0 Flor hostům nezmařil stoprocentní šanci, byl by asi vývoj utkání jiný.
Takto jsme získávali stále větší převahu a vydařilo se i střídání (Mysík, Hubený do hry za Fillera
a Horáčka) v podobě využití šancí proti výbornému brankáři hostí, který nezaostával za naším.
Sobota 25. dubna 2015
Brňany – Předonín
6 : 3 (3 : 1)
- narazili jsme na zatím nejlepší celek jara, samozřejmě opět v lepené sestavě, do které zasáhla i Řípská
pouť, a proti strojově rychlé hře domácích jsme byli bez šance. Ti předváděli pohledný fotbal s tvrdostí
na hranici přípustnosti. Náš celek přehrávali i v době, kdy hráli o deseti hráčích po vyloučení. Stínem
zápasu je zranění tří hráčů (Kratochvíl, Soušek P., Kubizňák). To znamená problém pro následující
program, když v sobotu 2. května 2015 hrajeme dva zápasy v jeden den.
„B“
Neděle 29. března 2015
Předonín „B“ – Libochovice „B“
3 : 1 (3 : 0)
- v dalším domácím zápase jsme přivítali soupeře z popředí tabulky, kterému jsme měli oplatit porážku
z podzimu. To se podařilo. Po získání náskoku jsme kontrolovali situaci na hřišti a dovolili jsme
soupeři pouze korigovat výsledek.
Neděle 12. dubna 2015
Předonín „B“ – Kostomlaty
3 : 2 (1 : 2)
- k zápasu jsme nastoupili pouze s devíti hráči, později s doplněním na deset a tak jsme dohráli
až do konce. Obdoba podzimu v Kostomlatech, jenom výsledek byl jiný. Nižšího počtu hráčů využil
soupeř k získání náskoku. Postupně jsme vyrovnali hru a začali soupeře i v deseti hráčích tlačit,
a to tak, že jsme v závěru získali cenné vítězství.
9

ZE SPORTU ..........
Neděle 19. dubna 2015
Mšené-lázně „B“ – Předonín „B“
3 : 5 (1 : 4)
- velké potíže před odjezdem s kádrem družstva se podařilo nakonec vyřešit a tak se odehrával zápas
s pozůstatky předešlého hýření v kulturních zařízeních. Domácí se ujali vedení, které jsme jim vzápětí
vzali a dokonce pohlednou hrou s využitím šancí získali tříbrankový náskok s výpomocí domácích
v podobě „krásné“ vlastní branky. Do druhé části soupeř vběhl na plac se snahou co nejrychleji
zlikvidovat naše vedení, což se jim celkem dařilo, neboť během patnácti minut vstřelili dva góly
a nadále tlačili. Naše protiakce byly nebezpečné a ta poslední, téměř s konečným hvizdem, znamenala
upevnění vítězství.
Přípravka nám dělá největší radost. Pokračuje nadále v pravidelných trénincích, které byly zpestřeny
ve čtvrtek 16. dubna 2015 přátelským utkáním s tradičním soupeřem z Dobříně, které jsme také
tradičně prohráli, tentokrát 13 : 7. A dále byly v programu satelitní turnaje:
Sobota 18. dubna 2015
Roudnice n.L.
- nevydařený turnaj, který byl záhy ukončen z důvodu nešťastného pádu neukotvené branky na našeho
brankáře v průběhu utkání. Tato nepříjemná záležitost nezanechala následky na zdraví Pavlíka Souška
a ten bude připraven na další turnaje. Turnaj byl Komisí mládeže OFS Litoměřice anulován a nebude
nahrazován.
Sobota 25. dubna 2015
Pokratice
- i přes Řípskou pouť plná účast našich nejmenších na turnaji, kde podali pěkný výkon a dosáhli
zajímavé výsledky:
Předonín – Slavoj Roudnice n.L.
4 : 3 (3 : 0)
Předonín – Pokratice
1 : 4 (1 : 1)
Předonín – Třebenice
5 : 0 (4 : 0)
což při výsledku Pokratice – Slavoj Roudnice 4 : 5 (4 : 2) znamenalo pro náš celek 3. místo s ohledem
na skóre mezi Předonínem, Roudnicí a Pokraticemi. Třebenice vše prohrály. Nejlepším brankářem
turnaje byl vyhlášen Pavel Soušek.
Další turnaj se hraje v sobotu 9. května 2015 v Předoníně od 10:00 hodin. Přijďte všichni povzbudit naše
malé fotbalisty.
Tolik z dalšího jarního dění ve fotbalovém oddíle.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

VAŠE PŘÍSPĚVKY ..........

Ejhle psí lejno
- a pořádný kus,
kdo že to uklidí – takový hnus.
Nás už to nebaví, na to jed vem,
tohleto přece jde za páníčkem.
Nelze přece jen na procházku jít
a to co zbude (hromádka) – to neuklidit.
Ještě horší případ však může být –
pejska jen tak na ulici vypustit...
aby svou potřebu - prostě si vykonal
a jiný – ten aby se
o úklid postaral...!
Jaroslav Kolář
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………. CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Máte pocit, že Vám s přibývajícím věkem ubývají síly? Jste omezeni zdravotním stavem?
Potřebujete si odpočinout při péči o své blízké? Máte nárok na příspěvek na péči?
Farní charita Roudnice nad Labem Vám nabízí

TERÉNNÍ PEČOVATELSKOU SLUŽBU

A co všechno nabízíme? Zajištění osobní hygieny, oblékání příprava a podání stravy, úklid a údržbu
domácnosti, praní a žehlení prádla, zajištění nákupu, doprovod na úřady, k lékaři apod. Pomůžeme
vyřídit příspěvek na péči a tím se můžou uhradit náklady na pečovatelskou službu.
Pečovatelky chodí do domácností každý den, včetně víkendů a svátků od 6:00 do 20:00 hod.
Péči poskytujeme v Roudnici nad Labem a okolních obcích do 15 km.
tel. 416 838 313 nebo 731 604 173, www.charitaroudnice.cz

………. AKCE KULTURNÍ KOMISE
V průběhu září (dle zájmu a dostupnosti vstupenek) chceme uspořádat zájezd do divadla
GOJA MUSIC HALL na pražském Výstavišti v Holešovicích na muzikál

FANTOM OPERY

Prosíme případné zájemce, aby se přihlásili do pátku 15. května 2015 na Obecním úřadě v Bechlíně.
Cena vstupenek v rozmezí cca 500,- až 800,- Kč, doprava a parkovné 100,- Kč.
Kulturní komise Obce Bechlín

………. SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM

Sdružení pro obec Bechlín – Předonín, z.s. Vás srdečně zve na

1. MÁJOVOU VESELICI
v pátek 1. května 2015 od 20:00 hodin v Kulturním domě v Bechlíně
o hudbu se postará kapela Fantazie Music
vstupné 100,- Kč – předprodej vstupenek u paní Šustrové a na tel. 604 437 050
bohatá tombola, občerstvení zajištěno

T.J.Sokol Bechlín a Sdružení pro obec Bechlín – Předonín, z.s.
Vás srdečně zvou na obnovenou tradici

NERUDOVÝCH PĚŠINEK
start v sobotu 9. května 2015 od 9:00 hod.
u prodejní dílny lidových tradic paní Šustrové v Bechlíně č.p. 277
startovné 20 Kč, děti do 12 let zdarma, pro začátek začínáme s trasami 5 km a 10 km.
Další informace na www.bechlin-predonin.cz .

Klub Volnočásek informuje

KORÁLKOVÁNÍ

jednoduchou techniku výroby náhrdelníků a náramků si zdokonalíte v měsíci květnu:
v klubu v Bechlíně ve středu dne 13.5.2015, 14.00 – 18.00 hod.
v klubu v Předoníně ve středu dne 27.5.2015, 14.00 – 18.00 hod.
Pomůcky s sebou: nylonový vlasec (na rybářský prut), háček na háčkování
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
SDH Bechlín Vás srdečně zve na tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

30. dubna 2015 od 18:30 hod. u hasičské zbrojnice
nápoje v běžném rozsahu
Obec Bechlín Vás srdečně zve na

SVÁŤOVO DIVIDLO

v neděli 3. května 2015 od 16:00 hod., Kulturní dům Bechlín
Vstupné dobrovolné!

INZERCE ..........
Pan Roček oznamuje,
že prodej sadby uskuteční ve dnech 6. května 2015 (středa) a 13. května 2015 (středa)
vždy od 15:00 hodin.
Prodám rodinný dům v obci Bechlín, v klidné části obce, montovaná podsklepená stavba,
dispozice 4+1, garáž pro 2 auta, zahrada 557 m2, vodovod, kanalizace, plyn. vytápění a ohřev vody.
tel. 776 008 720

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

Úřední hodiny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

12:30 - 17:00
12:30 – 15:00
12:30 – 17:00
12:30 – 15:00

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