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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
jsem rád, že převážná část čtenářů našich novin plně pochopila význam titulní strany minulého
výtisku. Jak bylo předesláno, tak řádky vyvolaly mnohé úsměvy a místy vedly k zamyšlení. Není občas
od věci trocha připomenutí toho, co by mělo být naprosto normální.
V dnešním čísle se zaměřuji na další obdobný problém. V obou částech naší obce jsou umístěny
odpadkové koše. Pracovníci obce jedenkrát týdně sbírají shromážděný odpad a udržují čistotu
sběrných míst. To samé platí i o kontejnerových stanovištích. Jaké však je mnohdy překvapení,
když se v odpadkových koších objeví dětské pleny, domovní odpad a podobně. Není přece normální,
aby někteří z nás využívali společné jen pro vlastní potřebu.
To samé lze říci i o třídění odpadu. Všichni jsme chodili do školy, všichni snad umíme číst. Plast
je plast, sklo je sklo, papír je papír. V plastech domovní odpad a pokálené pleny, v papíru oděvní
svršky, ve skle sklenice plné kompotů či okurek. Zdá se Vám to normální? Mě tedy rozhodně ne!
Ubližujeme sami sobě. Jak málo stačí – papírové krabice rozebrat a neházet celé, plastové lahve
sešlápnout, kompoty a okurky dát například do kompostu.
Odpadkové koše nám se železnou pravidelností mizí stejně jako kolečka od kontejnerů. Někdo
má třeba radost, že mu v odpadkovém koši roste krásná květina nebo že vozík krásně jede
po kolečkách. Já to naopak vnímám jako naprostou absenci rozumu a morálních hodnot.
Zkusme se prosím zamyslet a nepoškozovat neuváženým chováním své spoluobčany. Věřím tomu,
že když každý z nás udělá jeden malý krůček kupředu, tak dohromady uděláme ten krok velmi
dlouhý.
Alexander Suchý, starosta obce
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Návrh Závěrečného účtu Obce Bechlín za rok 2014 (stručný výtah)
Návrh závěrečného účtu v plném rozsahu je na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, zveřejněn na webových stránkách obce, úřední desce a k nahlédnutí je v úředních
hodinách v kanceláři OÚ Bechlín.

1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2014 podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu FIN 2-12M
k 31.12.2014, který je součástí ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE BECHLÍN
Převaha příjmů nad výdaji pro r. 2014 činí – 631 068,35 - dle výkazu FIN 2-12M k 31.12.2014.
Účet 231 – základní běžný účet
Příjem obce

14 894 723,06 Vydání obce

14 263 654,71

Bankovní účty
Počáteční stav k 01.01.2014
Stav účtu KB
ČSOB
ČNB
Celkem

Bankovní účty
Konečný stav k 31.12.2014
1 590 812,40 Stav účtu KB
29 046,08 ČSOB
36 900,97 ČNB
1 656 759,45 Celkem

Příjem kontrolní číslo

16 551 482,51 Vydání kontrolní číslo

1 905 972,67
70 373,51
311 481,62
2 287 827,80
16 551 482,51

KONTROLA účetnictví na finanční prostředky obce:
Rozdíl finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátečním stavem k 01.01.2014 a konečným
stavem k 31.12.2014
Rozdíl
631 068,35
Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce roku 2014
Rozdíl
631 068,35
Plnění příjmů a výdajů za rok 2014
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem
Výdaje
Běžně výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Skutečnost %

11 889 000,00

12 921 000,00

12 903 977,71

99,87

858 500,00

682 100,00

564 733,41

82,79

9 800,00

42 700,00

41 880,00

98,08

224 700,00

1 384 200,00

1 384 131,94

100,00

12 982 000,00
Schválený rozpočet

15 030 000,00
Upravený rozpočet

14 894 723,06
Skutečnost

99,10
Skutečnost %

11 777 000,00

12 877 500,00

12 144 685,71

94,31

1 205 000,00

2 152 500,00

2 118 969,00

98,44

12 982 000,00

15 030 000,00

14 263 654,71

94,90

Rozpočet obce pro rok 2014 byl dne 11.03.2014, usnesením č. 10/2014, schválen jako vyrovnaný ve výši
12 982 tis. Kč. V průběhu roku 2014 bylo celkem schváleno osm rozpočtových opatření v celkové výši
2 048 tis. Kč.
V příjmové části byl rozpočet navýšen o 2 048 000,00 Kč. Z toho bylo 1 017 300,00 Kč dne 16.04.2014,
usnesením č. 20/2014, převedeno do Ostatního fondu obce na úhradu případných sankcí při vyšetřování
dotačního titulu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelnou nebo jinou pohromou“.
Usnesením zastupitelstva obce č. 52/2014 ze dne 27.08.2014 byly dále převedeny z Ostatního fondu obce
prostředky na úhradu právních služeb za zastupování ve výše uvedené kauze. Další neinvestiční příjem byl
tvořen dotací na volby do Evropského parlamentu, dotací na volby do zastupitelstev obcí, neinvestiční
dotací na státní správu a transferem ze společnosti SONO s.r.o. Ostatní příjem obce byl tvořen plynulou
daňovou výtěžnosti ze strany finančního úřadu.
Ve výdajové části došlo k navýšení rozpočtu o 2 048 tis. Kč. Z toho bylo 1 017 300,00 Kč převedeno
do Ostatního fondu obce a částka 44 800 Kč z tohoto fondu byla použita na úhradu právních služeb. Dále byl
navýšen rozpočet na provoz a dostavbu kulturního domu. K dalšímu navýšení výdajové části rozpočtu bylo
přistoupeno při rekonstrukci rybníka v části obce Předonín a při opravě střechy na budově č.p. 39 v místní
části Předonín. K dalšímu přerozdělení došlo 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 činí 4,2 % ve prospěch příjmů. Toto je ukazatel, ze kterého je patrné,
že finanční výbor pracoval velice zodpovědně a včas reagoval na všechny změny finanční situace obce.
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Výsledek hospodaření po zdanění dle Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2014 je před zdaněním 1 779 743,75 Kč
Výsledek hospodaření je tvořen rozdílem výnosů a nákladů roku 2014.
Výnosy 2014 – tvoří
Výnosy z činností obce /včetně darů/
Finanční výnosy /úroky bank/
Výnosy ze sdílených daní a poplatků
Výnosy z transferů

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření 2014

Náklady 2014 - tvoří
658 451,93 Náklady z činností obce /netvoří výdaje na
investice/
1 985,98 Finanční náklady /úroky bank/
12 885 982,71
560 282,56 Náklady na transfery /dotace na provoz
školy, příspěvky na činnost občanských
sdružení, členské příspěvky/
14 106 703,18

8 540 344,53
0,00
3 786 614,90

12 326 959,43
+1 779 743,75

Hospodářská činnost obce k 31.12.2014 nebyla realizována.

2) Hospodaření s majetkem obce 2014

Výkaz rozvaha k 31.12.2014 + výsledek inventarizace majetku k 31.12.2014
Rozvaha - bilance 2014 je tvořena ze syntetických účtů, které dávají přehled o celkovém stavu aktiv
a pasiv v roce 2014
Aktiva 2014 – tvoří
Stálá aktiva / majetek hmotný + majetek
nehmotný + majetek finanční z toho:
Dlouhodobý nehmotný majetek
Odpisy majetku DNM
Dlouhodobý hmotný majetek

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva z toho:
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Korekce pohledávky
Krátkodobý
finanční
majetek
/stav
bankovních účtů k 31.12.2014/
Aktiva celkem

Pasiva 2014 - tvoří
Pasiva tvoří zdroje krytí z toho:

74 509 103,25
934 271,85 Vlastní kapitál
-251 538,85
73 564 831,40 Cizí zdroje / tvoří krátkodobé závazky vůči
dodavatelům, zaměstnancům, institucím
ZP a SP, FÚ, krajskému úřadu, pojišťovnám
-39 727 827,70
10 000,00
2 660 063,43
38 432,13
333 803,50
-550,00
2 287 827,80

37 189 250,13 Pasiva celkem
Fondy účetní jednotky / Ostatní fond /

37 189 250,13
36 734 318,94
454 931,16

37 189 250,13
1 611 989,45

Inventarizace k 31.12.2014 - majetek v pořizovacích cenách po objektech - dílčí inventarizační soupisy
Po objektech

Stav k 01.01.2014

Stav k 31.12.2014

OÚ Bechlín
OÚ Předonín
SDH Bechlín
SDH Předonín
Kulturní dům
PO ZŠ a MŠ Bechlín
Klub Bechlín
Knihovna Bechlín
Celkem
Nedokončené inv.
Majetkové účty
018 - Dlouhodobý neh.
019 – Územní plán
021- Stavby
022 - Movité věci
028 – Drobný hmotný
031 - Pozemky
042 -Nedokončené inv.
069- Akcie
Celkem

43 629 227,46
9 395 067,22
621 043,88
232 540,01
45 000,00
6 661 109,22
3 305 942,70
21 853,78
63 911 784,27
8 610 489,04
Stav k 01.01.2014
165 633,85
759 200,00
56 747 101,82
3 331 540,50
2 125 776,63
772 531,47
8 610 489,04
10 000,00
72 522 273,31

42 380 809,56
10 601935,52
837 615,63
229 247,56
9 882 262,58
6 730 680,92
3 305 942,70
21 853,78
73 990 348,25
518 755,00
Stav k 31.12.2014
175 071,85
759 200,00
66 741 318,86
3 331 540,50
2 200 751,47
772 465,57
*518 755,00
10 000,00
74 509 103,25
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* Přehled SÚ 042 Nedokončených investic
Investice
CHODNÍK – od č.p. 92 - hřbitov
PARCELY u hřbitova
PARCELY Benzinov
BYTOVÝ DŮM č.p. 20

Zahájení

Proinvestovaná hodnota
2012
2006
2005
2011

Celkem
13 600,00
146 995,00
178 160,00
180 000,00

518 755,00

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Přezkoumání bylo provedeno na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přezkoumání hospodaření
Obce Bechlín se sídlem Bechlín 85 bylo provedeno pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého
kraje ve dnech 30.07.2014 a 19.05.2015. Závěr kontroly:
I. nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
II. nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly:
Podíl pohledávek na rozpočtu obce 0,44%
Podíl závazků na rozpočtu obce
2,00%
Podíl zastaveného majetku obce
0,00%

4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů
a dotace poskytnuté
ÚZ
14004
98071
98187
Celkem
Vratka 2015

Účel poskytované dotace
Neinv. transfery krajům - jednotky sboru hasičů
Volby do Parlamentu České republiky
Volby do zastupitelstev obcí

Poskytnuto

Skutečně čerpáno
400,00
25 000,00
25 000,00
50 400,00

400,00
24 298,00
20 019,00
44 717,00
-5 683,00

5) Hospodaření příspěvkových organizací
Obec Bechlín je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín.
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace je 150 878,20 Kč. Ředitelka požádala o souhlas s převedením
hospodářského výsledku do rezervního fondu organizace. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
26.02.2015, usnesením č. 6/2015, toto převedení schválilo.
Roční účetní závěrka roku 2014 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín je součástí
Závěrečného účtu Obce Bechlín. Zpráva o kontrole účetní závěrky je přílohou Závěrečného účtu Obce
Bechlín za rok 2014.

6) Tvorba a použití peněžních fondů
– obec má zřízen Ostatní fond obce s finančním zůstatkem 1 611 989,45 k 31.12.2014

7) Přehled příspěvků a dotací poskytnutých obcí v roce 2014
Tělovýchovné kluby
Požární ochrana – dobrovolná část
Myslivecké sdružení Podřipsko Bechlín
Občanské sdružení 151 ROTY
Ostatní činnosti – dětské dny
Celkem
PO ZŠ a MŠ Bechlín
Celkem platby vlastním školám
SONO sdružení pro nakládání s odpadem
Celkem členské příspěvky
Celkem příspěvky a dotace

Příspěvek na činnost
Příspěvek na činnost
Příspěvek na činnost
Příspěvek na činnost
Věcné ceny pro děti

136 500,00
20 000,00
25 000,00
3 000,00
15 000,00
199 500,00
3 476 000,00
3 476 000,00
12 490,00
12 490,00
3 687 990,00

Dotace na provoz
Členský příspěvek

8) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
Mimorozpočtové zdroje Obec Bechlín nevyužila. Úvěrové zatížení závazků v roce 2014 bylo 0,00 Kč.
Obec Bechlín k tomuto datu vykazuje dle výpočtu dluhové služby koeficient dluhového zatížení 0,00.
S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v Bechlíně.
Zpracovala: Milena Koťová
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve středu 29. dubna v 18 hodin se v Klubu v Předoníně konalo další zasedání zastupitelů obce.
Přítomno bylo 10 členů zastupitelstva, kteří projednali 13 bodů programu. Jednalo se zejména
o finanční záležitosti, investiční akce a výsledky provedených kontrol.
Rozpočtové opatření – v úvodu jednání zastupitelé jednohlasně schválili druhé rozpočtové opatření.
Jde o navýšení příjmů z Úřadu práce a z nájmu obecního bytu a rovněž o zvýšení výdajů na údržbu
veřejných prostranství a pro ZŠ a MŠ Bechlín.
Hospodaření obce – ve druhém bodě jednání byla schválena zpráva o hospodaření obce za první
čtvrtletí tohoto roku. Předseda finančního výboru přednesl výsledky čerpání rozpočtu obce v daném
období.
Dětská hřiště – v dalším bodě jednání zastupitelé diskutovali o zařízení dětských hřišť v obou částech
obce a schválili smlouvu o dílo s firmou Bonita Group Service na montáž herních prvků. Správce školy
Milan Fiala vysvětlil, že část vybavení dětských hřišť obec zařizuje sama.
Odběr kameniva – zastupitelé dále projednali smlouvy navržené firmou Cemex, které se týkaly
darování a nákupu kameniva. Darovací smlouvu zastupitelstvo odsouhlasilo, nákup nikoliv.
Sběr elektroodpadu – v dalším bodě jednání bylo zrušeno usnesení o umístění tří sběrných nádob
na elektroodpad. Starosta byl dodavatelem informován, že zdarma je pouze jedna nádoba. Zastupitelé
se budou touto záležitostí zabývat na dalších jednáních.
Úprava projektu přestavby statku na bytový dům – šest z deseti přítomných zastupitelů se vyslovilo
pro zamítnutí úpravy projektu na přestavbu domu čp. 20 v Bechlíně na bytový dům. Podle úpravy měl
být na byty přestavěn nikoliv celý dům, ale pouze jeho polovina. Zastupitelé návrh zamítli, protože
v současné době není ještě přestavba aktuální.
Program rozvoje obce – zastupitelstvo obce dále zřídilo pracovní komisi pro vypracování Programu
rozvoje obce. Na přípravě programu budou pracovat zastupitelé Jan Drobný, Zdeňka Fillerová Studená
a Michal Stanislav.
Odměny neuvolněných zastupitelů – zastupitelé schválili výši odměn pro neuvolněné členy
zastupitelstva obce v souladu s novým nařízením vlády. Rozhodli, že poměr vyplácení odměn zůstane
v podobě, jak byl schválen na ustavujícím zasedání.
Svoz bioodpadu – velká diskuse proběhla opět k problematice svozu bioodpadu. Zastupitelstvo obce
bylo informováno o výsledcích ankety na svoz bioodpadu ze sběrných nádob, o které mělo zájem
pouze 6 občanů, a diskutovali o jiném řešení. Diskutovali zejména o možnosti umístění kontejnerů
nebo svozu obecním traktorem. Řešení situace ponechali na další zasedání.
Kontrola OSSZ – zastupitelé schválili protokol o kontrole plnění povinností v nemocenském
a důchodovém pojištění provedené Okresní správou sociálního zabezpečení Litoměřice. Kontrolou
nebyly zjištěny nedostatky.
Kontrola SDH Předonín – zastupitelstvo dále schválilo protokol o kontrole SDH Předonín provedené
Hasičským záchranným sborem. Velitel SDH Jaroslav Vocásek vysvětlil, že HZS shledal drobné
nedostatky, které již byly napraveny.
Diskuse – v diskusi byli občané pozváni na nadcházející kulturní a společenské akce. Dále byl vznesen
podnět na opravu veřejného rozhlasu v Bechlíně, starosta obce informoval přítomné o průběhu
projektu na odvádění dešťových vod v Předoníně. Dále byly vzneseny dotazy na trasy autobusů
z Bechlína, kontrolu zateplení kulturního domu a možnost úpravy některých polních cest v okolí obce.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Zdeňka Fillerová Studená

MUDr. Tylová oznamuje
V pátek 12. června 2015 neordinuje.
6. – 10. července 2015 a 10. – 21. srpna 2015 čerpá dovolenou.
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Uzavření mateřských škol o letních prázdninách 2015
uzavření MŠ Předonín
29.6.- 5.7.

6.7.- 12.7.

13.7.- 19.7.

20.7.- 26.7.

27.7.- 2.8.

3.8.- 9.8.

10.8.- 16.8.

17.8.- 23.8.

24.8.- 30.8.

MŠ Předonín bude uzavřena od 29.6. do 9.8.2015, první tři týdny mohou děti navštěvovat MŠ Bechlín. Celkový
počet dětí však nesmí být vyšší než 28 (kapacita MŠ).
uzavření ŠJ
29.6.- 5.7.

6.7.- 12.7.

13.7.- 19.7.

20.7.- 26.7.

27.7.- 2.8.

3.8.- 9.8.

10.8.- 16.8.

29.6.- 5.7.

6.7.- 12.7.

13.7.- 19.7.

20.7.- 26.7.

27.7.- 2.8.

3.8.- 9.8.

10.8.- 16.8.

17.8.- 23.8.

24.8.- 30.8.

uzavření MŠ Bechlín
17.8.- 23.8.

24.8.- 30.8.

MŠ Bechlín bude uzavřena od 20.7. do 30.8.2015, poslední tři týdny mohou děti navštěvovat
MŠ Předonín. Celkový počet dětí však nesmí být vyšší než 17 (kapacita MŠ).
Libuše Rauchová, MŠ Bechlín

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

CEMEX umístil na dobříňskou štěrkovnu čtyři ptačí hnízdiště
Společnost CEMEX umístila 18. května 2015 první čtyři
betonové ostrůvky na štěrkopískovně Dobříň. Starostové
a zastupitelé okolních obcí přihlíželi spolu s dětmi z místní
školky, jak autojeřáb zvedá a pokládá šestiboké hranoly
z vláknobetonu vysypané štěrkem na hladinu těžebního
jezera. Vybudování umělých ostrůvků plovoucích
na hladině vodních nádrží pomáhá vzácným druhům ptáků
– rybákům obecným. Těm totiž v Česku chybí na hnízdění
štěrkové ostrovy se sporou vegetací.
Podle aktuálních informací je v ČR cca 600 párů rybáků, z toho šedesát jich už hnízdí na dříve
vybudovaných betonových ostrovech. O rybácích přítomným pozorovatelům vyprávěl Zdeněk
Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické: „Rybáci přilétají do Čech z jižních krajů v průběhu
dubna a května a zdržují se, dokud nevyvedou mladé. První snůšky mohou přijít na začátku května, zhruba
po třech týdnech se ptáčata vyklubou a za další tři až čtyři týdny vyrostou díky potravě bohaté na drobné rybky
a větší vodní hmyz. Na ostrůvcích mohou být vedle sebe i tři nebo čtyři páry rybáků, každý z nich mívá
v průměru tři vejce. Jakmile rybáci vyvedou mláďata, tak opustí hnízdiště (červenec) a pomalu se přesunují
na jih.“ Ornitologové nedokážou odhadnout, jestli ještě letos stihnou rybáci na Dobříni zahnízdit.
Betonové ostrůvky jsou vhodnější než dřevěné, protože mají 70letou životnost a jsou prakticky
bezúdržbové. Cena výroby, přepravy, montáže a umístění čtyř ostrůvků je 364 137 korun. Většinu
prostředků zajistila Česká společnost ornitologická z Operačního programu Životní prostředí, potřebné
kofinancování zajistily těžební společnosti, na jejichž provozovny se ostrůvky instalují.
Každou místní kolonii ptáků je třeba chránit a vytvářet jim vhodné podmínky pro život. „U Dobříně
jsou početná hejna břehulí sídlících v kolmých stěnách typických pro štěrkopískovny. Pokud těžba probíhá od října
do začátku dubna, tak to břehulím nevadí. Právě břehulím pomáháme odkrývat stěny s čerstvým pískem, protože
v něm rády hrabou své nory, ve kterých v průběhu teplých měsíců hnízdí,“ popisuje koordinátor CEMEXu
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.......... INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
pro životní prostředí Tomáš Hubálek a dodává: „Snažíme se místním občanům ukázat, jaká pozitiva přináší
naše činnost a jak můžeme životnímu prostředí pomáhat. Pozvali jsme starosty obcí, do jejichž katastru štěrkovna
sahá, tj. Dobříň, Předonín – Bechlín, Račice a Záluží, aby se přišli podívat a promluvit si s odborníky.“
Připravil Alexander Suchý
Zdroj: tisková zpráva společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o.

.......... AKCE KULTURNÍ KOMISE

Vítej občánku mezi nás...
Je to jako pohádka,
když začne život děťátka.
Přinese lásku, radost i smích,
stane se pokladem rodičů svých...
V tomto duchu a v duchu tradice se nesla
v sobotu 16. května slavnostní nálada v obřadní
síni Klubu Bechlín, kde se konalo Vítání občánků.
Pro jejich četnost a pohodlí byl celkový počet
patnácti dětí rozdělen do tří skupin, a to od 14:00,
15:00 a 16:00 hodin.
V letošním roce jsme přivítali tyto děti: Dvořák Jaroslav, Řezáč Vojtěch a Tučková Agáta z Předonína,
Abrt Jakub, Broftová Terezie, Červenka Štěpán, Hájková Libuše, Husáková Eliška, Keltner Marek, Kieslingová
Denisa, Kohoutová Sofie, Mannová Adina, Matysová Valerie, Opltová Jana a Vavrová Laura z Bechlína.
Po krátkém zahájení vystoupili žáci základní školy se svým programem, aby i oni přivítali děti
do života. Poté byli noví občánci představeni starostovi obce. Ten následně přednesl slavnostní řeč,
ve které blahopřál rodičům narozených dětí, vyjádřil radost, ale také jim zdůraznil odpovědnost
za jejich výchovu. Vždyť právě oni jsou prvním vzorem a příkladem pro své děti, které si pak nesou
do života z prostředí rodiny návyky i činy. V závěru svého projevu všem popřál zdraví, hodně síly,
důslednosti, trpělivosti a lásky.
Slavnostním vyvrcholením celého odpoledne byl podpis rodičů do pamětní knihy naší obce, předání
dárků a kytičky maminkám nových občánků.
... a protože život jsou také vzpomínky, ke kterým se rádi vracíme, budou si je moci všichni přítomní
připomenout při shlédnutí fotografií rodičů s dětmi u kolébky.
Co říci závěrem? Snad jen to, že zástupci obecního úřadu a kulturní komise toto milé setkání připravili
rádi a doufají, že pro všechny přítomné to byly příjemné chvíle, které budou jednou z trvalých
vzpomínek jejich životních událostí.
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Vladimíra Müllerová, předsedkyně kulturní komise

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ ..........

Veřejná dětská hřiště
Obce v posledních letech více investují do prostoru, kde mohou děti rozvíjet svou kreativitu
a schopnosti. I v naší obci rozhodli zastupitelé podpořit výstavbu dětských hřišť. Jsou dobře umístěna,
protože sousedí přímo s mateřskými školami.
Veřejně přístupná hřiště podléhají legislativě, musí splňovat řadu
parametrů nařízených normami včetně přísných bezpečnostních
pravidel. Hřiště nesmí stát v blízkosti hlavní silnice, zahradního rybníčku
ani bazénu. Všechna potenciální rizika musí být předem eliminována.
Na druhou stranu výhodou veřejného hřiště je, že se zde dítě potkává
se svými vrstevníky, navozuje a buduje přátelské vztahy, komunikuje
s novými kamarády a učí se s nimi vycházet. Nabízí hrací prostor
pro děti rozličných věkových kategorií.
V současné době se práce na veřejných dětských hřištích dokončují. Děti tak získají oplocený hrací
prostor. Na ty nejmenší čeká pískoviště o rozměru 9 m2 nebo houpadla na pružině s motivy. Starší děti
se můžou těšit na lezeckou stěnu a lanovou pyramidu.
Než se zahájí provoz, je zapotřebí vyjádření revizního technika, který
provede kontrolu osazení prvků, jejich funkčnosti a bezpečnosti.
Vstup na hřiště v Předoníně je z hlavní ulice a v Bechlíně ze strany
fotbalového hřiště. Provozní doba v pracovní dny bude
od 8 do 12 hodin a od 14 do 20 hodin. Mezi 12 – 14 hodinou budou
hřiště uzavřena z důvodu klidového režimu dětí v mateřských
školách. Provozní doba o víkendu bude upřesněna.
Přejeme našim dětem, aby obě hřiště byla tím nejlepším dárkem pro jejich zdravý vývoj a využívaly
je k radosti a spokojenosti.
Irena Škobisová

AKCE KULTURNÍ KOMISE ..........

Mýdélková dílna přilákala přes sedmdesát návštěvníků

Kulturní komise Obce Bechlín připravila na Den matek pro veřejnost
tvořivou dílnu Výroba mýdel. V neděli 10. května před devátou
hodinou ranní přicházeli do Klubu v Předoníně první návštěvníci,
kterých v průběhu dopoledne přišly přes čtyři desítky. Vařila
se voňavá mýdélka všemožných barev a tvarů, šikovné děti
si umačkaly bylinková mýdla. Chvílemi byla příjemná atmosféra, občas
byl v sále trochu zmatek, ale všichni si vyrobili a odnesli domů několik
mýdélek pro radost.
Odpoledne se stejné tvoření uskutečnilo také v Bechlíně. Sem přišlo kolem třiceti návštěvníků a také
oni si vyrobili pěkné odlitky a hnětená bylinková mýdla. Vyrábět přišly zejména děti. Při vaření
mýdélek tak bylo co chvíli slyšet „tohle srdíčko mám pro maminku, tohle mýdélko pro tátu, tohle
pro tetu...“ Přestože mýdla stydla poměrně dlouho, děti byly trpělivé, a tak se jim dílo opravdu
vydařilo.
Věřím, že mýdélka doma udělala radost, a že se dílna dětem i dospělým líbila. Děkuji všem,
kdo mi pomohli s výrobou a s úklidem a budu se těšit na další podobnou přátelskou akci, kterou bych
chtěla připravit třeba na Vánoce.
Zdeňka Fillerová Studená
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.......... AKCE KULTURNÍ KOMISE

Sváťovo dividlo potěšilo v Bechlíně několik desítek dětí
V sobotu 3. května patřil sál bechlínského kulturního domu našim nejmenším. Písničkou „Přijelo k nám
divadlo, hádej, hádej, co to vezou...“ přivítali malé diváky herci Sváťova dividla. Na pohádkové
představení O Budulínkovi se přišlo společně s rodiči podívat zhruba třicet až čtyřicet dětí. Pohádka
byla napínavá i poučná zároveň a všichni se při představení nejednou zasmáli. Zatímco děti zíraly
s napětím na loutky, rodiče si mohli dát kávu. Po pohádce dostali malí diváci bonbóny ze Sváťova
kouzelného kloboučku, limonádu a lízátka a mohli si pohladit loutky. Společně se Sváťou
si pak zatancovali a zaběhali. Nám rodičům i našim dětem se odpoledne velmi líbilo, proto děkujeme
za pozvání divadla a věříme, že nebylo poslední.

Zdeňka Fillerová Studená

.......... VAŠE PŘÍSPĚVKY

Nerudovy pěšinky
Dne 9.5.2015 se v Bechlíně a jeho přilehlém okolí konal první ročník (celkově již desátý) obnovených
Nerudových pěšinek. Ačkoliv předpověď počasí nám po celý předcházející týden slibovala krásný den,
ráno jsme se probouzeli do deštivého rána. Naštěstí se počasí brzy umoudřilo a již v devět hodin
na startu pochodu bylo po dešti a po zbytek dne již bylo hezky slunečno. Ranní přeprška se projevila
na kvalitě některých cest, ale ne na účasti a odhodlání chodců.
Celkem se zúčastnilo 74 lidí, z nichž se 48 rozhodlo pro 5 km trasu a 26 pro 10 km trasu, která účastníky
zavedla i do Předonína, kde byl jeden z kontrolních bodů pochodu.
Na startu a posléze i v cíli pochodu byli chodci malí, velcí, mladí i Ti co už lecos pamatují, běžci
i ti nejmenší v kočárcích a všichni vždy po zvolené trase dorazili úspěšně až do cíle, kde na každého
účastníka čekalo malé občerstvení, diplom a na ty nejmenší i pamětní medaile.
Jen jako motivaci pro Vás, kteří si myslíte, že by pro Vás byl pochod náročný uvádíme, že nejmladším
účastníkem byl Vojtěch Řezáč ve věku 2 měsíce a naopak nejstarším chodcem, tedy chodkyní byla paní
Dana Dlouhá. U dámy věk záměrně neuvádíme.
Všem těm, kdo se s námi vydali na letošní ročník pochodu Nerudovy pěšinky děkujeme za účast
a i s celou řadou z Vás, kteří jste letos ještě váhali, zda vyrazit na špacír po okolí našich vesnic se těšíme
příští rok na jaře u dalšího ročníku.
Věra Nicková, TJ Sokol Bechlín
Vladimír Dlouhý, Občanské sdružení

9

VAŠE PŘÍSPĚVKY ……….

Chcete navštívit moderní obec?
Zajeďte si do Dolních Beřkovic – pro občana Bechlína neskutečný zážitek. Škola má k dispozici nejen
tělocvičnu, ale i hřiště a běžeckou dráhu s umělým povrchem. Využívá i sportovní halu, která byla
vybudována hned vedle v letech 2010-2011 z evropských peněz. Je také na evropské úrovni: vybavení,
zázemí i odborné učebny, které škola využívá. Dojíždí sem i občané z Bechlína, když si chtějí
zasportovat. V obci je samozřejmostí dětské hřiště i tenisové kurty. Je zde lékárna, ordinace praktického
lékaře i zubař. Obec se také rychle rozrůstá díky dostatku stavebních parcel.
Jak je to možné? Měli osm let v čele pracovitou a aktivní starostku, která s využitím dotací stavěla
rychle a levně. Samozřejmě měla i aktivní zastupitelstvo, které ji podporovalo. A mimochodem tato
starostka spolu se starostkou z Cítova má také zásluhu na 10 mil. daru pro naši obec, kterou jsme
získali od Energotransu a který starosta uváděl v přehledu darů a dotací.
A teď srovnání s naší obcí. V současnosti probíhají v přidružené části Dolních Beřkovic – Vliněvsi
stavební úpravy objektu a jeho přestavba na multifunkční dům v hodnotě 12 mil., financováno
samozřejmě s využitím dotací. Práce byly zahájeny v listopadu 2014, dokončeny mají být k 31.5.2015.
Za každý den prodlení má stavební firma smluvní pokutu 50 tis.
Naše kino mělo být dokončeno podle původní smlouvy o dílo v červnu 2011. Za prodlení termínu byla
dohodnuta smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý den prodlení. Díky dodatkům, není stavba
dokončena dodnes. Mimochodem místní podnikatel nabízel starostovi zateplení za 800 tis.,
což je slušná cena, s termínem dokončení v listopadu 2014. Byl však odmítnut s tím, že je to příliš
drahé. Bohužel od dvorního dodavatele je to podstatně dražší (vycházím z rozpočtových nákladů
na přestavbu kina) a s dokončením v nedohlednu. Ale vlastně se nedivím, neboť díky výběrovým
řízením nemá v Bechlíně konkurenci.
A to co se stalo při rekonstrukci nádrže v Předoníně, to je až neskutečné. Místo aby byla havárie
placena z pojistky stavební firmy, zaplatila ji obec. Přišla tak zbytečně o 700 tis. Nebeská nádrž je jistě
krásná, ale jak dlouho si budeme ničit auta na komunikaci v její bezprostřední blízkosti?
Že by na opravu nebyly peníze?
A naše škola? Šetří, neboť potřebuje zateplení a opravu střechy. Proč? Už dávno to mohlo být hotové
s využitím jednoduchých dotací. A tělocvična? Darmo mluvit a mohla bych pokračovat. Za vším stojí
nedostatek kontroly a nezájem. Jak dlouho ještě? Vždyť přístup k financování investičních akcí bez
dotací je v Bechlíně naprosto nezodpovědný.
Ivona Vodičková

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ……….

Akční měsíc SDH Bechlín
Stejně jako každý rok byl pro nás i letos květen velmi nabitý. 30. dubna nechyběla cvičná evakuace
základní a mateřské školy v Bechlíně. Něco málo po osmé hodině se školou rozezněla siréna a byl
vyhlášen požární poplach. Všechny děti rychle, přesto v klidu, opustily třídy a řadily se před školou.
Poté, co byl poplach ukončen, se vrátily do tříd, vzaly si své věci a vydaly se na průvod v maskách.
Mezitím se hasiči přesunuli do školky, kde probíhala přednáška na téma chování při požáru.
Následovala taktéž cvičná evakuace. Později se všechny děti sešly u hasičárny, opekly si buřty,
prohlédly si naši techniku, zasoutěžily si, spálily čarodějnice a vyrazily domů. Večer se konalo pálení
čarodějnic pro veřejnost. Hudbu zajistil DJ Kawa. Navzdory předpovědi se počasí docela povedlo
a velmi nás potěšila velká účast.
1. května se konala soutěž v Předoníně. Zúčastnili se jí přípravka a mladší žáci. Po dlouhé době
všechno klaplo tak, jak mělo a všem nám na krku cinkaly medaile. Plamínek získal zlaté a mladší žáci
bronzové.
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………. Z HASIČSKÉ ZBROJNICE
2. května se naši muži zúčastnili soutěže série Tohatsu fire cup.
Pořádajícím sborem byl SDH Vroutek (okres Louny). Chlapům
se moc nedařilo a získali šesté místo. O týden později si však
reputaci napravili na naší domácí soutěži. Prvním úspěchem
bylo, že se jim podařilo vytvořit dvě družstva a druhým to, že se
obě mužstva umístila „na bedně“. Získali první a třetí místo.
Následující víkend opět patřil dětem. S mladšími žáky jsme
vyrazili na celovíkendovou pohárovou soutěž SDH Litoměřice,
která se konala na cvičišti v Terezíně. Odjížděli jsme v pátek
večer, zabydleli se ve stanech a připravovali se na sobotní část soutěže. Ačkoliv jsme doufali v další
medaili, úspěch se nekonal. Hned první disciplínu jsme ukončili s neplatným pokusem a ztrátu bodů
se již nepovedlo dohnat. Po nedělní části soutěže na nás zbylo páté místo.
23. – 24. května se ve Štětí konalo okresní kolo celostátní hry
Plamen. Opět jsme s dětmi vyrazili už v pátek odpoledne.
Po zkušenostech z předchozí soutěže jsme na první disciplíně
provedli menší úpravy v tom, co kdo dělá. To se vyplatilo
a udrželi jsme kontakt s medailovými pozicemi. V další
disciplíně to trochu zaskřípalo, ale pořád jsme si říkali,
že naše nejsilnější disciplíny máme před sebou. Při štafetě
400 m CTIF se ukázalo, že děti na medaile opravdu mají.
Radost nám bohužel nevydržela dlouho. Sobotu jsme
zakončili neplatným pokusem a sedmým místem na štafetě
4 x 60 m. Po ukončení povinného programu jsme využili volný čas a šli s dětmi do kina. V neděli
se soutěžilo už jen v požárních útocích. Ani při této disciplíně se nám vůbec nedařilo a umístili jsme
se také až na sedmém místě. Tím byla ukončena nejen soutěž, ale také šance na medaili. Po součtu bodů
ze všech disciplín na nás zbylo páté místo. Bohužel děti nasekaly tolik chyb, že to ani jinak dopadnout
nemohlo. Jsme však poučeni pro příště a doufáme, že z dalších soutěží, které nás v nejbližší době čekají,
si zase nějaké medaile přivezeme.
Michala Korpalová

Vzpomínky

………. Z HISTORIE

V minulém čísle Bechlínských listů jsem v článku k 70. výročí ukončení II. světové války použila zápisy
z obecní kroniky o dění v naší obci během války. Tyto zápisy však byly stručně doplněny neznámým
pisatelem až po válce, protože v období okupace byly veškeré kroniky z nařízení okupačních úřadů
zabaveny a uloženy na obecních úřadech. K tomuto tématu nám poskytl své vzpomínky pan Jaroslav
Stanislav z Bechlína. A vyprávění je to tak poutavé, že by bylo škoda se s Vámi o něj nepodělit.
Miluše Dvořáková

Nejdřív se omlouvám za psaní, je mi přes devadesát roků a už to lépe nejde. Rád čtu bechlínské noviny
a po jejich přečtení mě zamrzelo, že v článku o druhé světové válce se píše o totálně nasazených občanech
z Bechlína a nebylo tam moje jméno.
Vyučil jsem se za první republiky tesařem v Dolních Beřkovicích, kam jsem dojížděl na kole po cestě kolem
„dubu“ na Podvlčí (Chaloupky) a prožil jsem i kdy nás zabrali Němci. Po vyučení jsem pracoval na Benzině.
Tam mě asi se dvaceti dělníky po půl roce odvezli na Kladno. Dali mě k německé firmě „Pittl Brausevetr“,
která tu dělala v Poldovce koksárnu. Bylo to, když byl atentát na Heydricha. Nerad jsem sem jezdil. Spali
jsme čtyři v cimře na zemi v Kročehlavech u nějaké Němky.
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Přemýšlel jsem, jak bych se toho všeho alespoň na čas zbavil. A tak, bylo to na zimu, dělali jsme já, starší dva
tesaři Franta Jirák a Vedral výtah. Nabrousil jsem si sekerku. S Jirákem už jsem byl domluvený,
že si přiložím sekeru na levou ruku pod palcem a on na ni udeří. A tak se stalo. Ani to nebolelo, ani krev
hned netekla, jak se to asi uleklo! Jirák mi pomohl do prošíváku a už jsem pádil do ordinace v závodě.
Tam mě ošetřili a já doktora uprosil, aby mě předal do Roudnice k doktoru Nečinovi – byl z toho měsíc
doma. A utekl jako voda a byl jsem zase zpátky. Tam si mě zavolali do Kladna do nějaké budovy,
kde mě vyslýchali, jak se mi to stalo. Lhát jsem uměl, tak jsem řekl, že jsem sekal klíny, měl promrzlé ruce a
zachytil topůrkem o kabát a už to bylo. A oni uvěřili. Ani jsem si neuvědomil, co by se mi stalo, kdyby ne!
V té době atentátu na Heydricha by bylo se mnou jistě zle.
Asi za měsíc nám bylo oznámeno, že se firma z Kladna stěhuje, ale kam ne a my se určitý den museli
dostavit do Prahy na Hlavní nádraží, kde byl vypraven pro naši firmu vlak. Tak jsem za pláče maminky
vyrazil z Bechlína. Ve vlaku jsem se setkal se známými a o deváté hodině vlak vyrazil. Jelo se, jelo, ale kam
jsme nevěděli. Jenom, že jedeme na Ostravu. Tam byla německá kontrola a pak vlak jel na Ratiboř směrem
Katovice. Zastavili jsme ve stanici Raigesveld a byli, jak jsme později zjistili, v Polsku. Odvedli nás po silnici
a dál po cestě do Birau lágru, kde nás v jednom dřevěném bloku v první místnosti ubytovali. Bylo
tu dvanáct dvouposchoďových postelí, bylo nás 24, polovina tesařů a druhá zedníků. Stále tu byl pach,
kdy zde ničili hmyz, blechy a štěnice. Samozřejmě tu byl uprostřed cimry dlouhý stůl a u postelí plechová
skříň pro dva. Zabral jsem si spodek postele, na které byly na každé z postelí dvě deky. Druhý den nás
každého fotili na propustku skrz vrátnici. Dělali jsme zde několik objektů, od 6 do 18 hod., v sobotu
do 12 hod. Na konci našeho bloku měl kancelář pán z Moravy, který vyřizoval naše požadavky u firmy,
kterou vedl vysloužilý SS Hyner. Ten Moravák byl hodný pán a když mohl, vždy vyhověl. Birau lágr
obývali Francouzi a Poláci. Na stavby vodili Němci také francouzské a ruské zajatce. Rusové byli na tom
hůře. Když jsme je potkali, kluci jim nenápadně hodili cigaretu nebo kousek chleba. Vrhli se po tom, některý
Němec, co je vedl, je za to zkopal jak psy. Taky tu měli lágry angličtí zajatci, ale ti se měli dobře, jeden
i chodil na naši stavbu kšeftovat. Chtěl hlavně med nebo rajský protlak za anglické cigarety a čokoládu.
Večer přicházeli na cimru prosit Francouzi a Poláci o chleba, med apod. Za kulatý chléb od pana Grešla,
co mě posílali rodiče, co v Bechlíně stál 20 Kčs, nabízeli 30 marek. Byl to špatný čas a říkal jsem si, co jsem
komu udělal, že tu jsem a mládí utíká. Po půl roce mě otekl palec levé ruky jako konev, podebral se.
Moc jsem zkusil. Šel jsem v závodě do ordinace, kde byl lékař Moravák, který sympatizoval s Němci. Seděl
jsem v chodbě na lavici a z ordinace slyšel křik nějaké Ukrajinky, co operoval. Vyvstal mě smrtelný pot, jak
jsem se v tu chvíli bál. Pak došlo i na mě. Doktor se mě zeptal, jestli mám svoje zuby a pak mi dal něco na
tvář a řekl, abych počítal. Vím, že jsem počítal do třiceti a ten lotr mě řízl, vím jak mi zatrnulo a bylo po
všem. Když jsem se probudil, obvazovali mi ruku a poslali mě do nedaleké nemocnice, co byla v závodě.
Byli jsme v malé cimře tři - já, Polák a německý voják s omrzlýma nohama. Po týdnu mě propustili a to bylo
mé štěstí. Za dva dny přišel letecký nálet a nemocnice zmizela. Měl jsem štěstí. A tak to šlo stále dál.
Náš opatrovník mi vyběhal volno na tři dny a jel jsem domů.
Doma byli rádi, že mě vidí. Otci a bráchovi jsem dovezl cigarety, mamce anglickou čokoládu a byla pohoda.
Tři dny utekly a byl jsem zase na lágru, ale v milých vzpomínkách na domov. A život běžel dál. Nálety,
práce, stále dokola. Jak jsem záviděl klukům z Bechlína, že jsou doma. A tak jsem stále přemýšlel,
jak se odtud dostat. Stále jsem sháněl otci a bráchovi kuřivo. Já nekouřil. V noci nálet, utíkání do krytu, ráno
do práce. Pro cizince tu byl i dům s děvčaty a pro Němce dál také. Jednou jsem tam šel s dvěma starými
muži z cimry. Vstup byl 50 feniků, vybírala to baba poloněmka. Bylo tu našvihnuto, na hezkou Francouzsku
byla fronta. Byl jsem mlád, styděl se. Přiběhla taková hubená Polka, začala mě líbat a ještě, že jsem tu byl
s kamarády. Ti mě vzali ven a řekli: „hochu, tady by ses mohl nakazit“ a měli asi pravdu. Jednou po náletu
byl zabit náš kamarád z cimry a oba domy s děvčaty byly zničeny. Jó, takový byl život. Po náletu jsme znovu
opravovali, co bylo zničeno.
Po roce jsem si vymyslel zase něco, abych se tomu všemu vyhnul. Večer po práci jsem vzal nůž a ostří
přiložil na levou ruku v místech mezi palcem a prostředníkem. Pohyboval jsem s ním po kůži, až se mi
začaly objevovat bublinky krve. Potom jsem vzal kus vaty, namočil do nějaké žíraviny - to vše jsem měl již
připraveno – přiložil na to místo. Bylo to příšerné, kdo by to vydržel patnáct minut, byl by kanón. No musel
jsem. Celou noc jsem nespal kvůli pálení a bolesti ruky.
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Ráno jsem do práce nešel, sedl si u topení u okna a zavíracím špendlíkem odstraňoval spařenou bílou kůži
z rány. Potom jsem šel do ordinace na lágru. Tam byl doktor Francouz a jeho pomocník Polák. Doktor na mě
spustil francouzsky, já mu nerozuměl, tak zavolal Poláka. Ten říká „pěkuně, cos zrobil?“ „Ale, kluci si vařili
večer polévku a blbli a kastrol mi zvrhli na ruku.“ Lhát jsem uměl a oni mi uvěřili. Polák to vše tlumočil
francouzskému doktorovi. Napsali mi takové prohlášení: velká opařenina, šest dní neschopen. A už jsem
s ním odcházel do kanceláře našeho tajemníka. Ten dobrý Moravák mi vyběhal volno na šest dní a jelo
se domů! To byl pátek.
V neděli jsem šel do kina u nás, to už jsem byl doma a kluci mi říkali: „Jdi zítra do Roudnice k primáři
Hykyšovi, ten je ve výslužbě. Ten má soukromou ordinaci na Husově náměstí. Je to pobožný pán,
ale vlajkař, který fandí Němcům.“ Tak jsem šel. V ordinaci bylo plno lidí. Po hodině čekání jsem přišel
na řadu. Pozdravil jsem a velký šedivý pán mě přijal slovy: „Tak co chlapče, co vám schází?“ Tak jsem říkal:
„Pane primáři, dělám v Polsku a při leteckém náletu jsem ležel za kmenem stromu, jehož jsem se držel.
Bomba zasáhla nějaké sudy s žíravinou a ta vystříkla do okolí a mě na ruku.“ „Ojoj, to je to ošklivé“ říkal,
když mi sundal z ruky obvaz. Já lhal dál: „Co já, ale horší to měli hoši, kterým to cákalo do obličeje.“
„To jo, to je zlé“ on na to a ruku mi ošetřil a zavázal. Napsal mi potvrzení o neschopnosti, které jsem poslal
doporučeně do Polska na Birau lágr našemu tajemníkovi a za týden jsem šel na převaz. Primář říká:
„Ojoj, to se to hojí!“ Já na to: „Tak mi dejte něco, ať se to nehojí.“ „Ale hochu, to já nemohu a nikde
to neříkejte, ti by nás zbili.“ A tak jsem doma vzal brko, namočil do octové tresti, přejel jím ránu a bylo
to zase živé. Primář mi našel na krku nějaké uzliny a píchal mi tam 1x týdně velkou injekci. Vylezl jsem vždy
z ordinace s hlavou nakřivo, ale měl jsem zase týden navíc. Z Polska mi poslali tabačenku, to bylo něco
pro bráchu a otce. Byla na určenou dobu, ale brácha to přepsal a měli kuřivo stále. Až jednou primář povídá:
„Hochu, je zle, udal tě z Bechlína statkář, že mu děláš neplechu v honitbě a musíš zpátky.“ Ten hodný pán
mě tu držel třičtvrtě roku a tak jsem jel. Na lágru byli kamarádi zavření, vlastně celý lágr hlídali veršusáci,
nepracovalo se, blížila se východní fronta. Kamarádi mi nadávali do blbců, že jsem sem jezdil, no nedalo
se nic dělat. Fronta se rychle blížila, Němci, co nás hlídali, utekli a my také. Z Haidebru už vlaky nejezdily
a tak jsme šli po kolejích až do Ratiboře. Odtud vlak na Ostravu jel a tak jsme se dostali do Ostravy.
A našvihlým osobákem, velice zpožděným, do Prahy.
A tak jsem byl zase doma! Cestou jsem na otevřené plošině nastydl, bylo to v zimě, padal sníh a byl vítr.
Šel jsem do Roudnice, že tam půjdu k lékaři. Já blbec! Šel jsem si pro lístek k němu a víte kam? Do budovy,
kde vládl pan Holý, který tu vládl pro Němce. Ten, když mě tam dovedli, na mě řval. Když jsem mu řekl
odkud jsem přišel, poslal mě do Rakovníka, že naše firma se tam přemístila z Polska. Jel jsem tam,
ale ta tu nebyla, že prý je někde u Kralup. Tak zase do Kralup. Zde mi řekli, že je na druhé straně Vltavy
v Odolené Vodě, dělá tam nové letiště. Tady byl vedoucí takový mrňous, Němec v krátkých kožených
kalhotkách a předal mě mistrovi. Byli tu známí kluci z Polska. Jarda Očenášek mi sehnal ubytování
ve vesnici Odolena Voda v baráčku proti kostelu. Spali jsme v cimře na zemi. Jezdil jsem 1x týdně na kole
z Bechlína. Vydržel jsem to tři týdny a už to vypadalo na konec války, tak jsem odtud utekl. Zůstal jsem
doma až do konce války. Primáři jsem napsal dobrozdání, vždyť mě tu držel třičtvrtě roku. Skončil špatně,
měl jsem ho rád! Ale taková byla doba.
Ještě když jsem byl v Polsku, přivodil jsem si žloutenku a to takto. Doma otec chodil do hospody pana
Valiny, který měl také řeznictví. Požádal ho o ledvinu z krávy. Ten mu ji dal a rodiče ji usušili. To jsem jim
napsal, aby udělali. Když jsem na tři dny přijel, s maminkou jsme ji nastrouhali na chleba. Půllitr vody,
ale nešlo to do mě. Ale povedlo se! Mě však dobře nebylo. Zvracel jsem a maminka mi nalila velkého frťana
devadesátiprocentního lihu, co otec fasoval v Roudnickém lihovaru, kde pracoval. Stále jsem zvracel a druhý
den jsem zežloutl. Jel jsem k doktoru Procházkovi do Roudnice a ten se ptal, co mi je. „Říkají mi, že mám
žloutenku“ řekl jsem. „Otevřete ústa a svlékněte se do půli pasu“ nařídil. Prohlédl mě a řekl, že žloutenku
mám. Nařídil šest neděl ležet a napsal recept na hroznový cukr. Tak jsem znovu byl delší dobu doma.
No, moc jsem Němcům, co mě totálně nasadili do Polska, toho neudělal. Takový byl kus mého mladého
života, že jsem byl čtyřiadvacátý ročník. A nikomu bych to nepřál.
Jaroslav Stanislav
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Hráčská krize vrcholí
Problémy, s kterými se v současnosti v klubu potýkáme, nás za devatenáct let trvání fotbalu
v Předoníně nepotkaly. Problém je v kolektivu dospělých. Nezodpovědnost a nezájem hráčů
je až zarážející. Nevadí jim postavení „A“ celku nad propastí sestupu, problematické je zajistit jedenáct
hráčů k mistrovskému utkání, trénink, to je pro ně přepych – „kdo si vůbec takovou záležitost
vymýšlí“. A tak zodpovědní funkcionáři trnou, jak to vše v červnu dopadne.
Přitom by stačilo vzít si příklad z přípravky – z účastí na tréninku a na jednotlivých turnajích,
kde podávají výkony na hranici svých možností a nikdy nejsou předem poraženi.
Jak dopadly zápasy před závěrem soutěží.
„A“
Středa 29. dubna 2015
Předonín – Litoměřice „B“
0 : 2 (0 : 1)
- v zápase s lídrem soutěže jsme se po většinu zápasu bránili a o výsledku utkání rozhodly nástupy
do jednotlivých poločasů.
Sobota 2. května 2015
Předonín – Dobříň
2 : 3 (1 : 2)
- v derby utkání jsme šli v úvodu do vedení, ale pak jsme nepochopitelně soupeři přenechali iniciativu.
Ten toho využil ke vstřelení tří gólů a náš tlak v závěru stačil pouze k snížení porážky.
Sobota 9. května 2015
Čížkovice – Předonín
2 : 1 PK (1 : 0)
- k dalšímu utkání o udržení v okresním přeboru jsme nastoupili pouze o deseti hráčích, ale přesto jsme
byli domácím vyrovnaným soupeřem. Ti nás přehráli pouze jednou v první části, ale kontrovali jsme
v druhé části, kdy po průniku středem obrany Božíkem a následném faulu brankaře proměnil penaltu
Burda. Remízu jsme udrželi až do závěru. Ve střelbě pokutových kopů jsme v letošní soutěži již potřetí
neuspěli.
Sobota 16. května 2015
Předonín – Polepy
3 : 2 (1 : 1)
- utkání, v němž „hořela tráva“. Ve vyrovnaném zápase jsme v druhé části otočili nepříznivý stav
a uhájili vítězství přes velkou snahu soupeře o vyrovnání.
Sobota 23. května 2015
Podlusky – Předonín
1 : 3 (0 : 1)
- překvapení kola nás mile potěšilo. Náš kolektiv, i když ne v plné sestavě, dovolil domácímu favoritu
skórovat pouze z „nahrané“ penalty od mladšího J. Hubeného, který v Podluskách hostuje. Domácí
měli převahu, ale naše dobrá hra obrany včetně výborného výkonu Flora v brance jim dělala potíže.
Nakonec jsme je v závěru, i když jsme od 55 minuty hráli o deseti hráčích, zaskočili třetím gólem. Vývoj
utkání: 0 : 2, 1 : 2, 1 : 3. Po tomto vítězství z nás mohou prakticky spadnout obavy ze sestupu.
„B“
Sobota 2. května 2015
Vražkov – Předonín „B“
5 : 0 (5 : 0)
- „sedm statečných“ odolávalo celý zápas. V tomto složení nešlo o nic jiného, než zápas odehrát.
Neděle 10. května 2015
Předonín „B“ – Rovné „B“
2 : 3 (0 : 2)
- prohra, v níž jsme doháněli dvojí zaváhání obrany, ale při nepřesvědčivém výkonu jsme nedokázali
výsledek otočit.
Středa 13. května 2015
Straškov „B“ – Předonín „B“
3 : 2 PK (1 : 1)
- od obou družstev bezstarostně hrané utkání, rozhodly pro nás již tradičně nezvládnuté pokutové
kopy.
Sobota 16. května 2015
Račiněves – Předonín „B“
3 : 0 kont.
- k utkání se dostavilo pouze šest hráčů, tudíž družstvo do Račiněvse neodjelo. Tato nedisciplinovanost
má za následek postih klubu ve výši 3 500,- Kč.
Neděle 24. května 2015
Předonín „B“ – Podbradec
3 : 1 (0 : 1)
- utkání na úrovni „pralesní ligy“ nám přineslo vítězství po neplodné převaze s pomocí hostí, kteří
se trefili i do vlastní branky. Ukázka toho, jak by neměl vypadat náš výkon.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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SK Bechlín – oddíl stolního tenisu
Již patnáct let náš oddíl stolního tenisu navštěvuje různé herny v okolí.
Velkou škodou pro nás je to, že starší ročníky se sportem pomalu končí
a jelikož nemáme svou hernu, tak bohužel nové hráče nevychováme.
Díky obecnímu úřadu můžeme momentálně trénovat a hrát ve Štětí.
I přesto, že zde máme výborné zázemí a vyhovující podmínky,
tak ale stále nemáme to své „domácí“ prostředí a každý, kdo sportoval,
tak jistě ví, že diváci v domácím prostředí jsou vynikající podporou
a velkou motivací k lepší hře a výsledkům.
V letošním ročníku náš oddíl bojoval o krajský přebor. Naši hráči předváděli vynikající výkony
založené na bojovnosti a vyrovnanosti. Po letech záchran, kdy jsme postoupili do OP I., si hráči zvykli
na rychlejší a pestřejší hru soupeřů a začínají se neuvěřitelně prosazovat. Loňské 4. místo a letošní
2. místo je toho důkazem. V soutěži hrálo více jak 90 hráčů a naši hráči patřili mezi ty nejlepší. První
místo právem obsadil Milan Cedrych, na paty mu letos šlapal Tomáš Cedrych, který skončil
na vynikajícím 3. místě. Mezi špičku se dostal i Jan Macek a opravdu zabojoval Pavel Barcal, který svou
hrou překvapil i ty nejlepší a nejzkušenější hráče.
Výborná hra T. Cedrycha a P. Barcala se projevila také na výsledcích čtyřher, kde se prosadili mezi
elitou a obsadili 3. místo.
Radost nám dělá i jediný žáček Jiří Mareš, který jezdí na žákovské tréninky do Štětí autobusem.
Dík patří i ostatním hráčům – Fuksa, Stanislav, Vavro, ti zaskočili vždy, když bylo potřeba.
Regionální přebor první třídy – tabulka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TJ Sokol Terezín B
SKST Bechlín
Sokol Bohušovice
TTC Roudnice E
KST Kalich Litoměřice C
TTC Roudnice F
SK Štětí C
TJ Sokol Terezín C
ASK Lovosice B
TJ Sokol Mnetěš A
TJ Sokol Brozany A
KST Kalich Litoměřice B

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
15
13
10
8
9
7
7
8
8
7
7

2
5
3
2
4
0
3
3
1
1
2
0

0
2
6
10
10
13
12
12
13
13
13
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

287 : 109
254 : 142
214 : 182
208 : 186
198 : 196
185 : 211
182 : 214
158 : 238
162 : 234
183 : 213
191 : 205
152 : 244

64
57
51
44
42
40
39
39
39
39
38
36

Milan Cedrych

………. INZERCE

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

15

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........

Klub Volnočásek informuje

KORÁLKOVÁNÍ

V Bechlíně u Šustrů ve středu dne 10.6.2015, 14.00 – 18.00 hod.
V Předoníně v klubu ve středu dne 24.6.2015, 14.00 – 18.00 hod.
Pomůcky s sebou: nylonový vlasec (na rybářský prut), háček na háčkování

Fotbalový klub Bechlín zve všechny místní děti i jejich rodiče na tradiční

SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI

v sobotu 13. června 2015 v areálu hřiště v Bechlíně
zápis dětí začíná v 9:30, soutěže se rozeběhnou v 9:45
předpokládaný konec akce je mezi 13. a 14. hodinou, čeká Vás půlden plný her,
soutěží, kulturního vyžití i tradičních fotbalových bramboráků
občerstvení zajištěno, těšíme se na Vaši účast

Sbor dobrovolných hasičů Předonín pořádá

DĚTSKÝ DEN
v sobotu 20. června 2015 od 15:00 hod. na fotbalovém hřišti
čeká Vás odpoledne plné zábavy a soutěží o věcné ceny
soutěžní kartičky pro místní děti zdarma, ostatní si je mohou zakoupit za 100 Kč

Sdružení pro obec Bechlín – Předonín ve spolupráci s občanským sdružením
LYRIX nova, o.s. uskuteční kurzy pro seniory obcí Bechlín a Předonín pod názvem

SENIOŘI KOMUNIKUJÍ
Termín: 7. – 10. září 2015
Klub Bechlín od 8:00 do 11:00 (12:00) hod., Klub Předonín od 14:00 do 17:00 (18:00) hod.
Kurz se skládá ze 2 lekcí po 4 hodinách a 2 lekcí po 3 hodinách, tzn. že se kurzy budou konat
denně od pondělí do čtvrtku. Účast v kurzu je bezplatná a je určena hlavně pro začátečníky.
Účastnit se mohou i pokročilejší za podmínek, že musí mít se začátečníky trpělivost. Veškerou
výukovou techniku (10 kusů PC) a učební pomůcky poskytne realizátor kurzů, tj. občanské
sdružení LYRIX nova. Náklady na kurz platí Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových.
Zájemci se mohou hlásit u p. Šustrové, tel. 416 838 267 a 604 437 050 nebo osobně.

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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