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2015

………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
hospodaření naší obce bylo, tak jako každý rok, zkontrolováno odborem kontroly Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Rozsáhlá agenda kontrolovaných dokumentů, jak účetnictví, tak i dodržování
předpisů a nařízení, záležitostí samosprávy i přenesené působnosti, uzavřela rok 2014. Kontrolní orgán
kontroloval celistvost dokumentace a neshledal v hospodaření obce žádné nedostatky a závady.
Stejným náročným procesem kontroly prošla i obcí zřízená příspěvková organizace Základní škola
a Mateřská škola Bechlín. V tomto případě využila obec pro zachování objektivity a nestrannosti služeb
auditorské firmy. Ani v příspěvkové organizaci nebyly zjištěny závady a nedostatky.
Oba kontrolní protokoly jsou nedílnou součástí Závěrečného účtu obce za rok 2014 a podléhají jednání
zastupitelstva obce. Jsem velmi rád, že naše obec neztratila dobré jméno a pokračuje cestou správného
hospodaření. Nikdy nebylo jednoduché uspokojit veškeré záležitosti v místních částech naší obce,
ale domnívám se, že nastoupená cesta zdravého selského rozumu je ta správná.
Dovolte mi poděkovat všem, kteří se podílí na hospodaření obce, za velmi zodpovědné chování
při správě společných prostředků.
Nelehká práce a odpovědnost jsou základem úspěšnosti. Je velmi jednoduché hospodařit na dluh,
s úvěry nebo půjčkami. Každý z nás si umí spočítat, za jakých podmínek se vše vyplatí. Kdo chce,
ať si půjčuje, ale potom musí nést odpovědnost za případné následky. V této souvislosti mi dovolte
doporučit k četbě rozhovor s ministrem financí Andrejem Babišem ze dne 30.5.2015 vytištěný v Deníku
Litoměřicko. Každý, kdo si zmíněný článek přečte, ať si udělá svůj názor na hospodaření a potažmo
i na řízení naší obce.
Stojí před námi mnoho náročných úkolů, které zase posunou naši obec trošku dopředu.
Jsem přesvědčen, a zdůrazňuji znovu, o správnosti našeho hospodaření. Kontrolní protokoly jsou toho
dostatečným důkazem.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

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

MUDr. Tylová oznamuje
6. – 10. července 2015 a 10. – 21. srpna 2015 čerpá dovolenou.

NAŠE ŠKOLA ……….

Ozdravný pobyt

Letošní ozdravný pobyt se konal od 1.6. do 6.6.2015 v rekreačním středisku Šlovice. V osm hodin jsme
v autobuse zamáčkli slzičky a s očekáváním věcí příštích jsme odjeli z Bechlína. Cestou jsme se ještě
zastavili v Muzeu železnice v Lužné u Rakovníka. Tam jsme 1) spořádali svačiny 2) vyslechli poučné
vypravování pana průvodce 3) prohlédli si modely vláčků i vlaky historické – skutečné. Poté, co jsme
utratili první peníze z kapesného, jsme opět nasedli do našeho busu a vyrazili jsme vstříc dalším
dobrodružstvím.
Po příjezdu do střediska jsme si umyli ruce a spořádali první výborný oběd. Vzhledem k tomu, že jsme
byli ještě nacpaní dobrotami z domova, jsme tomu moc nedali (ale nebojte se, to se brzy zlepší).
Ubytovali jsme se – tzn. vytahali jsme si kufry do prvního a někteří do druhého patra, převlékli
jsme se a hurá ven. Areál, který patří ke středisku, je jako dělaný pro hodně dětí na ozdravném pobytu,
je prostě skvostný a nám naprosto vyhovoval, jak uvidíte na obrázcích. Do večeře jsme hráli různé
míčové a pohybové hry, kroužili jsme gymnastickými obručemi nebo prostě jenom poletovali po areálu
či odpočívali. Po večeři jsme chtě nechtě museli vykonat hygienickou očistu těla a hajdy na kutě.
Každý den byla v 7:15 rozcvička, hygiena, snídaně a dopolední
vyučování až do svačiny. V úterý jsme před obědem vyrazili
k nedalekému Čechovu mlýnu k Berounce. Špatná zpráva je,
že jsme mlýn nenašli (šli jsme totiž na druhou stranu). Dobrá
zpráva je, že řeku Berounku jsme našli. K obědu jsme zbaštili
úžasný guláš vepřový s houskovým knedlíkem a chvíli
jsme si na pokojích odfoukli. Úterní odpoledne bylo zasvěceno
školní olympiádě. A tak jsme skákali přes švihadla, poráželi
kuželky, skákali v pytlích, do dálky, kopali do branky i házeli
na cíl jako o život. K večeři byla žemlovka a později jsme ještě opékali vuřty.
2

.......... NAŠE ŠKOLA
Ve středu nás poté, co jsme spořádali myslivecké zelí s bramborovým knedlíkem, autobus zavezl
na nedaleký Křivoklát. Hádej, od čeho je odvozeno jeho jméno?! Právě tam točili pohádku „Korunní
princ“, kterou by měli divákům naservírovat již o Vánocích. Ale to je naprosto tajná informace... Bude
v ní hrát například Zlata Adamovská a Pavel Kříž. Nejvíc se nám na hradě líbila hladomorna
s množstvím velmi zajímavých nástrojů. Zahlédli jsme například moc sympatickou železnou pannu.
Cestou z hradu jsme se zastavili v muzeu motorek, kde byly ucelené řady sériově vyráběných značek
JAWA a CZ. Návštěvu podhradí jsme zakončili obrovitou porcí výtečné vanilkové, pistáciové nebo
míchané zmrzliny.
Ve čtvrtek jsme po poledním klidu hledali
poklad. Takže jsme hráli šipkovanou a nakonec
jsme našli paní učitelku Krobotovou a Lukáše.
Poklad ale nakonec přece jenom byl.
Po páteční svíčkové pečeni jsme jeli
do Koněpruských jeskyní. Bylo tam příjemně
chladno. Procházeli jsme asi ve 40metrové
hloubce pod zemí. Nakonec jsme vystoupali
po 83 točitých schodech na povrch. Koupili
jsme pohledy pro mamky, taťky, babičky
a dědy, nacpali jsme do sebe množství dobrot
dle vlastního uvážení a jeli do střediska.
Cestou zpět nám bylo trošku špatně dle vlastního uvážení, ale jak se říká „konec dobrý – všechno
dobré“.
Jeden z nejlepších zážitků bylo to, že jsme se mohli koupat v bazénu. Ani nám moc nevadilo, že voda
byla opravdu velmi chladná. Vždycky, když jsme už začínali rezavět, jsme se v bazénu vystřídali. Bylo
moc fajn, že jsme se mohli v horkých dnech zchladit.
Večer jsme si připravili slušné oblečení na cestu, zbytek věcí jsme nacpali do kufrů a užívali jsme
si poslední příjemné chvíle ve středisku. Večer jsme vyhodnotili pořádníčky i nepořádníčky, sportovce
i nesportovce a plnění úkolů. Šli jsme se naposledy vyspat a ráno jsme po chutné snídani nasedli opět
do autobusu, který nás tentokrát dopravil k našim milovaným rodičům, babičkám a dědečkům
a sourozencům. Pokud jsme ve vyjmenovávání našich nejdražších na někoho zapomněli,
moc se omlouváme.
Přejeme všem hezkou letní dovolenou.

Za žáky ZŠ a MŠ Štěpánka Omámiková
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DĚTSKÁ HŘIŠTĚ ..........

Bez práce nejsou koláče
Od minulého měsíce se o velký krok kupředu změnil ráz veřejných dětských hřišť v Bechlíně
i Předoníně. Písek v pískovišti je orámován dřevěným barevným osazením, které poslouží nejen
k posezení a ladí s ostatními hracími prvky. Také lezecké stěny dostaly měkký, bezpečný polštář
v podobě písku.
Lidové rčení „Bez práce nejsou koláče“ známe všichni. Co konkrétně se za tím skrývá, je rozhodnutí
udělat co nejvíce prací svépomocí bez nároku na odměnu. Za ušetřené finanční prostředky dopřát
našim dětem větší komfort a více hracích prvků.
Poděkování za přístup a pomoc při realizaci veřejných hřišť patří panu Aleši Balšánkovi z Předonína,
který vyhloubil a vyhrabal dopadové plochy a pískoviště. Velký dík patří také panu Jaroslavu Šolcovi
z Bechlína, který navázal na předchozí práce a navozil cca 50 t písku. Ten pohltila obě hřiště a plochy
pod lezeckými stěnami. Další poděkování míří k panu Milanu Fialovi z Bechlína, který často
i o víkendech prováděl práce a další úpravy. Začišťoval prostory lezeckých stěn, pískovišť a ručně
naházel písek. U pískovišť vyzdil také základy a dokola osadil barevné dřevěné prvky. Další svůj volný
čas věnoval dokončení oplocení hřišť.
Děkujeme všem, kteří vytvořili zázemí, podmínky a aktivně se podíleli na vytvoření díla pro naše děti.
Závěrem můžeme povzbudit děti, které se můžou těšit na další prvek v podobě skluzavek. Právě
ty budou zakoupeny za finanční prostředky ušetřené díky odvedeným pracím.

Irena Škobisová

OBĚ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ BUDOU V PROVOZU
OD STŘEDY 1. ČERVENCE 2015
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí – pátek

8:00 – 12:00

Soboty, neděle, svátky

9:00 – 18:00
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14:00 – 20:00

.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Medaile jsou doma aneb krásné ukončení sezóny

30. května se děti z SDH Bechlín zúčastnily pohárové soutěže v Křešicích. Obě družstva byla
„splácaná“ jak to jen šlo. V přípravce máme devět dětí, ze kterých nám zbyly tři. Zapojili jsme tedy dva
nové zájemce a doufali jsme, že soutěž v pěti zvládnou. Ani družstvo holek z mladších žáků nebylo
úplně kompletní, zůstalo nám jich šest. Kluci z plamínku nakonec zaváleli. I v tomhle počtu
až na drobné chybičky zvládli obě disciplíny a vyhráli
medaile. Sice byly bronzové, ale i tak jsme z nich všichni měli
radost. Holkám se výborně povedl útok. V nové sestavě
a přesto nejlepší čas za celou sezónu. Na medaile to bohužel
nestačilo, ale konkurence byla opravdu velká. Vzhledem
k tomu, že jsme dělali s přípravkou ještě ukázku na oslavách
založení SDH Černěves, odjeli jsme z Křešic ihned, jak holky
dodělaly útok. Medaile pro plamínek nám přivezl a dětem
předal na improvizovaném nástupu p. Sazeček, vedoucí
SDH Vědomice 
To nejlepší nás ale teprve čekalo. 14. června pořádal
SDH Štětí soutěž v Radouni. Jelikož tady přípravka
nesoutěžila, část dětí jsme spojili s druhým družstvem
mladších žáků, kteří bohužel celou sezónu nesoutěžili,
protože jich bylo málo. Na této soutěži nebyla
tak velká konkurence jako na jiných, takže jsme
doufali, že nějaká medaile nám zacinká. Že získají
medaile obě družstva nás ani nenapadlo. Větší holky
byly úplně bezkonkurenční. Na štafetě i útoku byly
první. Radost měly hlavně ze zlatých medailí, ale také
z toho, že konečně porazily o dost větší děti, které
s nimi soutěží ve stejné kategorii. U druhého družstva je samozřejmě ještě co pilovat, ale i tak se dětem
na jejich premiéře povedlo porazit domácí sbor a odvezly si bronzové medaile. To bylo slávy. Myslím,
že nebudu přehánět, když řeknu, že se mě a Janě dlouho nedařilo smazat úsměv z tváře  Takový
výsledek si samozřejmě zaslouží pořádnou oslavu. Cestou domů jsme se zastavili pro šampaňské
a zmrzlinu. Slavit jsme začali v hasičárně, a než jsme se stihli rozkoukat, byla domluvená párty u nás
doma  O hodinu později už nám všichni řádili v bazénu. Světe div se, jakmile se děti trochu osvěžily,
vytáhly hadice, které máme doma a začaly trénovat útok  I to je pro nás důkaz, že je hasičina opravdu
baví a že to všechno stojí za to. Odpoledne uteklo jako voda a my se rozloučili.
Během letních prázdnin si my i děti dopřejeme trochu klidu, ale v září se zase sejdeme k boji o medaile.
Doufáme, že příští rok se nám jich podaří vybojovat ještě o trošku víc...

Michala Korpalová
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SPORTOVNÍ DEN ……….

Sportem ku zdraví
Dne 13.6.2015 pořádali bechlínští fotbalisté na hřišti již 7. ročník Sportovního dne pro děti. Počasí
se vyvedlo, na můj vkus možná až příliš :-), ale díky místnímu sboru dobrovolných hasičů děti horkem
netrpěly. Dostaly několikrát pěknou, osvěžující sprchu přímo z hadic jejich zásahového vozu.
Nejmladší hasiči předvedli simulovaný zásah, který sklidil bouřlivý potlesk všech přihlížejících.
Všechny děti celé dopoledne soutěžily o věcné ceny, sladkosti, medaile
a diplomy převážně ve sportovních disciplínách. Úspěch mělo i malování
na polštářky, které si děti odnesly domů. Po malém občerstvení se oko všech
potěšilo vystoupením roudnických mažoretek z Domu dětí a mládeže,
pod vedením trenérky Anety Bastlové. Následoval blok společných soutěží,
kterému bezkonkurenčně vévodila „Židličkovaná“. V průběhu celé akce
se mohly děti svézt ve dvou přistavených kamiónech firmy Autodoprava
Tomík, zaskákat si na trampolíně či skákacím hradu a klouzat po klouzačce
do bazénku s míčky. Nechyběl ani stánek s cukrovou vatou a popcornem. V plné
pohotovosti byla i hospůdka Na hřišti, kde díky letnímu počasí tekla proudem
malinovka i pivo.
Obdiv všech si zaslouží naše věrné „bramborákové“ ženy, které měly ve svém česnekovém království
ještě o nějaký ten teplotní stupeň víc, než my venku a přesto vydržely až do konce :-).
Celou akci moderoval a hudbou provázel DJ KAWA alias Petr Kavina, se kterým jsme společnými
silami rozdali na závěr mezi děti 57 medailí, 57 diplomů a 50 věcných cen tomboly. Věříme, že všech
92 zúčastněných dětí si toto horké, ale snad příjemné dopoledne užily a že se dál se všemi budeme
potkávat co nejčastěji na hřišti. To samé platí i o dospělácích!
Děkujeme místním hasičům za zapůjčení pomůcek k soutěžím
i za příjemné osvěžení, Plamínku za vystoupení, Obecnímu
úřadu Libkovice za zapůjčení trampolíny a našemu obecnímu
úřadu za půjčení a dovezení stanu, lavic a „plaťáku“ (M. Fiala
a P. Balšánek).
Obrovské poděkování patří našim věrným sponzorům, jejichž
zásluhou má Sportovní den úroveň takovou, jakou má.
Jmenovitě jsou to: Autodoprava Tomík, Billa s.r.o., firma Moreau Agri, zastoupená Tomášem
Gottwaldem, Kateřina Baráková, Vladimír Čeliš st., Luděk Hlaváček st., Jan Kordač st., manželé
Cardovi, Petráskovi a Točínovi, majitel samoobsluhy U Tomáše, Luboš Šup, Pavel Točín, Míra Lehnert,
Robert Martinek z hospůdky Na hřišti a DJ Kawa.
Osobně za celý klub děkuji i všem dobrovolníkům, kteří byli ochotni za bramborák :-) a ve svém
volném čase přijít či dokonce přijet, postavit se, coby dozor k jednotlivým soutěžím, ke trampolíně
a skákacímu hradu, kreslit s dětmi na polštářky, stoupnout si ke sporáku, oškrábat brambory, sednout
si ke stolečku s registracemi... prostě pomoci s čím bylo zrovna potřeba.
Díky, díky, díky!!! Věřím, že nám všichni zachováte přízeň i v dalších letech.

Iveta Svobodová, FK Bechlín
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………. Z HISTORIE

Mistr Jan Hus
6. července si připomeneme významné výročí naší historie, 600 let od upálení jedné
z největších osobností českého národa, římskokatolického kněze, reformátora a kazatele
Mistra Jana Husa.
Narodil se kolem roku 1370 v Husinci u Prachatic v chudé rodině. Studoval na pražské
Karlově univerzitě, kde se roku 1393 stal bakalářem a o tři roky později mistrem
svobodných umění. Roku 1400, již jako univerzitní mistr, byl vysvěcen na kněze a začal
kázat v kostele sv. Michala. Od 14. března 1402 byl kazatelem v Betlémské kapli, která patřila
univerzitě. V roce 1409 se zasloužil o vydání Dekretu kutnohorského (listina omezující vliv cizinců
na pražské univerzitě) a po odchodu většiny německých mistrů a studentů z Karlovy univerzity se stal
jejím rektorem. Husovým vzorem byl Viklef (anglický teolog, reformátor římskokatolické církve), jehož
učení proniklo do Čech koncem 14. století. Hus veřejně obhajoval jeho knihy a tím si proti sobě poštval
církevní vrchnost.
Když začal na kázáních vystupovat stále ostřeji proti bohatým církevním hodnostářům, získal si obdiv
široké veřejnosti od chudých lidí až po královskou společnost, avšak zesílily útoky církevní vrchnosti,
které měly nebojácného kazatele umlčet. Napětí mezi Husem a jeho odpůrci vyvrcholilo roku 1412,
kdy betlémský kazatel vystoupil proti křížové výpravě vyhlášené papežem Janem XXIII. a proti
kramaření s odpustky. Když došlo v Praze k pouličním bouřím proti prodavačům odpustků, uvalil
papež Jan XXIII. na Husa přísnou klatbu (zákaz účasti na církevních obřadech – druhý nejtěžší církevní
trest) a nařídil, že má být zajat a souzen podle církevních zákonů. Hus však odmítl papeži poslušnost
a odvolal se ke Kristu jako nejvyššímu soudci. V této kritické chvíli se od Husa odvrátil král Václav IV.,
který až do té doby, zejména vlivem královny Žofie, přál Husovi a jeho stoupencům. Hus proto opustil
Prahu a uchýlil se ke svým příznivcům na Kozí hrádek a Krakovec. Tam psal svá česká díla a kázal
venkovskému lidu.
Na jaře 1414 vyzval císař Zikmund Husa, aby se ospravedlnil za své kacířství před církevním koncilem
svolaným do jihoněmecké Kostnice. Hus byl v Čechách v bezpečí, ale v Kostnici podléhal církevnímu
právu. Po příjezdu v listopadu 1414 byl ihned uvězněn. Koncil jej nařkl z kacířství a zástupci církve
ho žádali, aby své učení odvolal a podřídil se autoritě církve. Při tom byl obviňován i z názorů, které
nikdy nehlásal. Do Kostnice přicházely protesty moravských i českých šlechticů a Zikmund, považující
české království za své případné dědictví, se snažil odkládat Husovo odsouzení.
Protože i po dlouhém věznění, tělesných útrapách a duševním boji vytrval Hus ve svém přesvědčení,
koncil odsoudil jeho spisy jako kacířské. Ortel byl obřadně vyhlášen 6. července 1415 v Kostnické
katedrále. Kostnický svatý sbor obvinil Husa z šíření Viklefových nauk a prohlásil ho za zatvrzelého
kacíře. Byl proveden obřad zbavení kněžského úřadu a duchovenských práv. Husovi byla nasazena
kacířská čepice a byl předán světské moci. Husovy knihy bylo nařízeno spálit. Z dómu vedla poslední
Husova cesta na připravenou hranici za městskou branou. Poté, co byl přivázán k hranici, bylo
mu z králova rozkazu nabídnuto odvolání, aby si zachránil život. Hus odmítl a hranice byla zapálena.
Po upálení byla hranice i s Husovými ostatky vhozena do řeky Rýn, aby si jeho přívrženci neudělali
z hrobu poutní místo.
„Jako bychom zaseli vítr“, prohlásil florentský kardinál a představil si bouři, která přicházela.
Rozpoznával ji v poselství, které leželo před ním: „Chceme hájiti a chrániti zákon Ježíše Krista a jeho
oddané, pokorné a vytrvalé kazatele až do vylití krve beze všeho strachu“, četl v listině, ke které
připojilo pečetě čtyřista padesát dva českých pánů a zemanů.
Husova smrt jeho učení ještě více popularizovala a vyvolala v českých zemích lidové bouře. Husovy
myšlenky a dramatické okolnosti soudu a jeho smrti zapálily plamen husitského hnutí a započaly
českou reformaci a úsilí o proměnu katolické církve. Hus byl po své smrti uctíván jako mučedník.
Symbolem husitského hnutí se stal kalich, který symbolizoval jeden z požadavků přijímání podobojí,
coby výraz rovnosti duchovních a lidu.
Hus byl také významným spisovatelem. Kromě latinských spisů psaných pro církev napsal
i mnoho traktátů (pojednání) v češtině pro prostý český lid. Byl jedním ze zakladatelů literární češtiny,
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vycházející z lidové mluvy a odmítající germanismy. Navrhl nový pravopis, jenž umožnil rozšíření
psaného a později i tištěného českého slova do nejširších vrstev národa. Odstranil spřežky a zavedl
háčky a čárky.
Datum upálení Mistra Jana Husa se stalo v roce 1990 českým státním svátkem. V roce 1999 prohlásil
papež Jan Pavel II., že lituje kruté Husovy smrti a uznal jej jako reformátora církve. Současný prezident
nechal poprvé od dob T. G. Masaryka vyvěsit nad Pražským hradem husitský prapor.
Miluše Dvořáková

VAŠE PŘÍSPĚVKY ..........

Být starostou aktivním nebo pasivním?

Vážení spoluobčané reaguji na článek paní Vodičkové v minulých listech s názvem „Chcete navštívit
moderní obec?“.
Po přečtení tohoto článku jsem nabyl dojmu, že paní Vodičková je schopna jako důchodkyně napsat
výstižný, věcný a pravdivý obraz, jak postupují okolní obce ve srovnání s tou naší.
Za tento názor jí chci poděkovat, protože to chce i kus odvahy veřejně o dané věci napsat.
Dále bych se zamyslel, zdali je lepší být aktivní nebo pasivní starosta?
Volební období je na čtyři roky. Znám mnoho starostů, kteří vnesli do obcí velký rozkvět v té podobě,
co popsala p.Vodičková, ale ve svých funkcích vydrželi pouze dvě volební období. Po volbách jim
občané nedali hlasy a stali se z nich opoziční zastupitelé.
V naší obci je tomu naopak. Starosta je zvolen po páté a občané jsou spokojeni s tím, že obec není
zadlužena. Vyšlo mi tedy, že je lepší býti starostou pasivním.
Další postřeh a upřesnění mám k bývalému kinu, dnes kulturnímu domu.
Domníval jsem se, že to co vybudovali naši předkové pro společenské vyžití obyvatel mělo být
smysluplně zrekonstruováno. Domníval jsem se, že by zde mohl vzniknout prostor pro menší
multifunkční centrum (např. stolní tenis nebo různé druhy jiného sportu). Dle mého názoru kolik
stávající investice stála, bude tato budova pouze se společenským využitím zbytečně ztrátová.
V roce 2010 podepsala obec se stavební firmou smlouvu o dílo na opravu kina.
Její cena je 7 432.905,-Kč.
Z této celkové ceny jsem si vybral dvě položky ze svého oboru. Jedná se o lešení pro zateplení budovy
a vlastní zateplení. Tyto částky jsou vytaženy z krycího listu nabídky, která vyhrála výběrové řízení.
Lešení v ceně 480m2 x 127,27=61,089,60Kč montáž + demontáž.
650m2 x 70,80 =46 020,-Kč pouze montáž
650m2 x 44,97 =29 230,-Kč pouze demontáž
............
Celkem 136 340,-Kč
Zateplení Polystyren 100mm 660m2 x 1 446,71Kč = 954 828,60Kč.
Je až s podivem, že lešení budují naši občané zdarma, ale firma je vyčíslila do cenové kalkulace.
O cenách si udělejte obraz svůj a kdo je z oboru nebo zateploval svůj dům, tak ví, na co upozorňuji.
V oboru pracuji již 25let a nikdy jsem na ně nedosáhl.
V článku se píše o ceně 800 000,-Kč (800m2) a je drahá? Byla by už hotová? Tak si počkejme na
na tu naší dvorní firmu.
Zateplení+lešení 1 091 169,-Kč ( 660m2)
Cena se mi maličko rozchází a kino není hotové!!!!!!
Jako běžný daňový poplatník jsem chtěl svými dvěma příspěvky do obecních novin poukázat
na špatné rozhodnutí zastupitelů ohledně obecních prostředků, se kterým zásadně nesouhlasím.
S pozdravem občan Bechlína mladší generace
Hlaváček Luděk 263
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Dobrý den,
jmenuji se Jan Smola a jsem majitelem stavební firmy. Dovolte mi, abych reagoval na článek
p. Vodičkové z posledního vydání Bechlínských listů. Poslední dobou se ve Vaší obci objevují různá
sdělení, zprávy či články, jako shora zmiňované paní, zakládající se na polopravdách, lžích
a skutečnostech, které jsou vytržené z kontextu a použity tak, jak se někomu hodí. Proto jsem
se rozhodl napsat do Vašeho zpravodaje a uvést některé skutečnosti tak, aby si čtenář mohl udělat
obrázek sám.
Naše firma provádí stavební práce pro města a obce na území bývalého okresu Litoměřice již od roku
1993. Našimi zákazníky jsou z Vašeho okolí např. obce Mnetěš, Horní Beřkovice, Černouček a město
Roudnice nad Labem. S žádným ze starostů nejsem já ani moje rodina v příbuzenském vztahu, včetně
starosty Bechlína pana A. Suchého.
V současné době dokončujeme práce na stavbě „Přestavba objektu kina na společenský sál a byt
správce“. Práce na stavbě byly zahájeny v září 2010 s tím, že dle smlouvy o dílo měly být hotové
v červnu 2011. Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce bylo dohodnuto (viz dodatky ke smlouvě
o dílo), že stavba bude pokračovat po etapách tak, aby bylo možné její financování z vlastních
prostředků obce. V prosinci 2013 došlo k předání díla bez zateplení a fasády objektu, aby bylo možné
její zkolaudování a uvedení do provozu. V současné době probíhají práce zateplení a fasády objektu.
Cena těchto prací, která vyšla z výběrového řízení byla stanovena na 1 030 078,60 Kč bez DPH.
Její členění je: - zateplovací systém včetně konečné úpravy fasády 954 828,60 Kč
- montáž a demontáž lešení těžké řady
75 250,00 Kč.
Tato cena byla po výběru zateplovacího systému a dle dohody obou smluvních stran upravena
následovně - zateplovací systém
materiál
151 800,00 Kč
montáž systému a povrchová úprava omítky
528 926,00 Kč.
Z ceny byla odečtena částka 75 250,00 Kč bez DPH za stavbu a demontáž lešení s tím, že tyto práce
provede objednatel tj. Obec Bechlín na své náklady (tudíž nebudou firmou fakturovány). Takže
původní cena 1 030 078,60 Kč byla dodatkem ke smlouvě o dílo snížena na 680 726,00 Kč bez DPH.
Takže pan starosta Suchý a minulé zastupitelstvo dokázalo ušetřit obecní pokladně 349 352,60 Kč
a to pro obec dělá i včetně DPH 422 716,65 Kč. To jsou fakta doložená zápisy ve stavebním deníku,
dodatkem ke smlouvě o dílo a KAŽDÝ SI JE MŮŽE OVĚŘIT!!!
Dovolím si Vám ještě připomenout skutečnost, že pan starosta Suchý a další občané Vaší obce odvedli
ve svém volném čase řadu prací na dokončení interiéru společenského sálu a bytu správce.
To je oprava a vyčištění kazetového stropu sálu, oprava a kompletace svítidel sálu, montáž baru
a zázemí sálu, výroba a montáž šatny u hlavního vstupu, ocelové zábradlí balkonu bytu a zadního
vstupu objektu, ocelové schodiště a lávka v kotelně objektu, montáž kuchyňské linky v bytě správce
a další drobné práce. Takže obec podle mého názoru díky těmto skutečnostem ušetřila 500 000,00 Kč
Dále paní Vodičková (jistě dáma s velkým přehledem) uvádí NESKUTEČNÁ fakta o rekonstrukci
nádrže v Předoníně. Takže opět pravdivá fakta.
Havárie v průběhu provádění prací byla způsobena tím, že naši předci postavili betonové zdi, které
byly bez ocelových výztuží a „vylepšeny“ velkými kameny nahrazujícími betonovou směs. Zeď byla
v její koruně široká cca 40 cm a na její spodní části místy jen 15 – 20 cm! Při čištění nádrže v minulých
letech došlo k jejímu prohloubení a to tak, že byl podhrabán stávající základ (jestli vůbec můžeme
o základu mluvit). TAKŽE TATO HAVÁRIE BYLA ZPŮSOBENA ŠPATNOU TECHNOLOGIÍ
POUŽITOU PŘI VÝSTAVBĚ TÉTO ZDI A NE ČINNOSTÍ NAŠÍ FIRMY.
Pojistná smlouva - odpovědnost za škody, článek V písm. i): plnění pojistitel neposkytne – za škody
vzniklé závadnou věcí, které byly vyrobeny nebo zpracovány technologickým postupem
neodpovídajícím platným technickým normám. Tyto skutečnosti jsou popsány ve stavebním deníku
stavby, který je nejdůležitějším dokladem stavby a zachyceny ve fotodokumentaci.
Ještě pár vzkazů pro paní Vodičkovou:
- srovnávejte Bechlín s obcemi se stejnými příjmy a ne s těmi nejbohatšími
- neznám jednoduché dotace, pokud Vy ano, poraďte zastupitelům obce, jak na to
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Mistrovská sezóna 2014/2015 končí...
Červen je konečným termínem mistrovských soutěží fotbalu nižších tříd. Naše obavy z minulého
měsíce se nenaplnily a všichni jsme si oddechli. Hráčské potíže nás provázely i v závěru soutěží. Krátce
k jednotlivým zápasům.
„A“
Sobota 30. května 2015
Předonín – Mšené-lázně
2 : 8 (1 : 4)
- dokonale zpackaný zápas z naší strany, družstvo bez pohybu, špatně takticky, bez snahy něco
vymyslet. Soupeř byl lepší, hrál s chutí a nás pokořil zejména 17letý Jarošík, střelec pěti gólů.
Sobota 6. června 2015
Budyně – Předonín
4 : 5 (2 : 2)
- brankové dostihy. Domácí, kteří hráli o další účast v soutěži pro příští rok, hráli nervózně,
nám se zase nedařilo v obranné činnosti, navíc zbytečné vyloučení Tučka, který si opět devět zápasů
odpočine. Výsledek zápasu byl na vážkách, nakonec naše poslední vedení již domácí nevyrovnali.
Pro informaci uvádíme zajímavý sled branek: 0 : 1, 1 : 1, 1 : 2, 2 : 2, 2 : 3, 3 : 3, 3 : 4, 4 : 4, 4 : 5.
Sobota 13. června 2015
Předonín – Velké Žernoseky
3 : 2 PK (0 : 0)
- utkání, ve kterém šlo o pohodu a rozloučení s fanoušky a mistrovskou sezónou, bylo ochotno odehrát
devět přítomných hráčů. Ty nakonec podpořil Jenda Rous, který měl v nohách předchozí zápas
v „B“ celku a navíc obnovil činnost před třemi týdny. Hrál se celkem pohledný fotbal, na závadu bylo
špatné počasí, které zapříčinilo i přerušení zápasu. Ve vyrovnaném průběhu jsme vlivem jednoho hráče
navíc (hosté měli vyloučené dva hráče) získávali převahu. O možné vítězství jsme přišli zaváháním
v obranné činnosti. Museli jsme vyrovnávat z trestného kopu v poslední minutě. Pokutové kopy byly
po delší době pro nás příjemným překvapením v podobě vítězství 4 : 2.
„B“
Sobota 30. května 2015
Ctiněves – Předonín „B“
1 : 5 (1 : 1)
- po vedoucí brance domácích jsme se rozehráli a v druhé části jasně přehráli snaživého soupeře.
Neděle 7. června 2015
Předonín „B“ – Budyně „B“
2 : 8 (0 : 2)
- opět v neúplné sestavě jsme odolávali pouze poločas, druhý poločas byl otázkou počtu gólů, bohužel
v naší brance.
Sobota 13. června 2015
Přestavlky – Předonín „B“
4 : 6 (4 : 2)
- nastoupili jsme v devíti hráčích, čehož domácí využili a získali dvougólové vedení. Po doplnění jsme
brzy vyrovnali, což nás ukolébalo a soupeř získal do poločasu znovu dvoubrankové vedení. To ale bylo
vše. Druhý poločas se hrál pod naší kontrolou a čtyřmi góly jsme obrátili výsledek.
Přípravka
V minulém vydání Bechlínských listů se na toto družstvo nedostalo, takže nyní shrneme dvouměsíční
putování dvěma soutěžemi. Nejprve se dohrála okresní liga v semifinálových skupinách.
Sobota 9. května 2015
Předonín
Předonín – Slavoj Roudnice
5:3
Předonín – Pokratice
3 : 11
Předonín – Třebenice
5:2
- tyto výsledky znamenaly, že jsme na domácím hřišti obsadili druhé místo. Petr Soušek byl vyhlášen
nejlepším hráčem turnaje.
Sobota 16. května 2015

Třebenice

Předonín – Třebenice
1:2
Předonín – Slavoj Roudnice
5:2
Předonín – Pokratice
3:6
- i přes dvě porážky jsme opět obsadili druhé místo. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Filip
Hubený.
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Celkové výsledky semifinálové skupiny G okresní ligy
1.
Pokratice
9
8
0
1
63 :16
2.
Předonín
9
5
0
4
32 : 33
3.
Slavoj Roudnice
9
4
0
5
27 : 31
4.
Třebenice
9
1
0
8
8 : 50
První dvě družstva postupovala do finále 7. června 2015 v Dobříni.
Mezitím bylo sehráno finále okresního poháru v sobotu 30. května 2015 v Pokraticích.
Sobota 30. května 2015
Pokratice
Předonín – Pokratice
3 : 10
Předonín – Podlusky
6:0
Předonín – Dobříň
2:5
- nejlepší brankář turnaje Pavel Soušek.
Konečné výsledky poháru 2014/2015
1.
Dobříň
2.
Pokratice
3.
Předonín
4.
Podlusky

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

0
1
2
3

A konečně poslední soutěž – finále okresní ligy 2014/2015.
Neděle 7. června 2015
Dobříň
Předonín – Dobříň
Pokratice – Předonín
Předonín – Štětí
- nejlepší brankář turnaje opět Pavel Soušek.
Konečné výsledky ligy 2014/2015
1.
Dobříň
2.
Pokratice
3.
Předonín
4.
Štětí

3
3
3
3

3
2
1
0

0
0
0
0

21 : 9
29 : 11
11 : 15
1 : 27

24
15
12
3

9
6
3
0

2 : 15
7:3
8:5

0
1
2
3

37 : 11
18 : 15
13 : 27
12 : 27

9
6
3
0

Děkujeme všem hráčům přípravky za vzornou reprezentaci a zisk třetího místa v okrese. Po soutěžích
si přípravka zajela do Vědomic k přátelskému utkání s místní zakládající přípravkou a dosáhla
vysokého vítězství v poměru 25 : 0. Bylo hráno ve čtvrtek 18. června 2015.
A nyní již jen rozloučení v pátek 26. června 2015 a potom vzhůru na prázdniny!
Obracíme se na rodiče a děti, které mají zájem o fotbal, že doplňujeme družstvo přípravky. Děti
narozené v období 1.1.2007 – 31.12.2010 můžete se doptat u Hubených. S tréninkem pro příští sezónu
začínáme po 15.8.2015.
Ještě k soutěžím dospělých. Z důvodu trvalých hráčských problémů přihlašujeme pro sezónu 2015/2016
pouze jedno družstvo, ale uvažujeme o přihlášení kolektivu staré gardy. Bližší informace za měsíc.

Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
11

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........

Obec Bechlín Vás srdečně zve na

PRÁZDNINOVÉ ROZLOUČENÍ

v sobotu 22. srpna 2015 od 10:00 hod. na fotbalovém hřišti v Bechlíně
Program:
10:00 Sváťovo dividlo
13:00 soutěže o ceny
15:00 sportovní a policejní kynologie
16:00 dětská diskotéka „DJ KAWA“
20:00 taneční zábava „ELEGANCE“
Po celý den: ukázky vojenské, policejní a požární techniky, ukázky auto a moto veteránů, projížďky
bojovou technikou, projížďky na koni, skákací hrad, ukázky vyřezávání soch motorovou pilou...
Bohaté občerstvení! Vstupné dobrovolné!

Dovolujeme si tímto požádat naše příznivce a sponzory o zachování přízně.
FK Bechlín si Vás dovoluje pozvat na 8. ročník turnaje v minikopané

GOLD BEER CUP
v sobotu 18. července 2015 od 10:00 hodin na fotbalovém hřišti v Bechlíně
občerstvení zajištěno
od 20:00 hodin POSEZENÍ S HUDBOU
INZERCE ..........
Pracující v Bechlíně, svobodný, vedoucí výroby, 43 let, muž, shání pronájem bytu nebo většího pokoje
v Bechlíně. Mám malého, nehlučného, čistotného psa, bišonka. Nabízím nájem včetně poplatků
do 6 000,- Kč měsíčně, podle nabídky. Pes bude přes den vždy se mnou v práci.
Telefon: 607 023 771 Víťa
Doučování a rady, jak se naučit angličtinu a francouzštinu. Děti i dospělí. Mluvené slovo, psaní. Pouze
soboty nebo domluvené večery. Naučím levně, v naturáliích, za dobrou večeři či koláč...
Telefon: 607 023 771 Víťa

Prosíme všechny, kteří přispívají do Bechlínských listů a za jejichž příspěvky moc
děkujeme, aby dodržovali termín uzávěrky uvedený v tiráži každého čísla.
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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DOŠLO PO UZÁVĚRCE
Proč si stále vážit odkazu mistra Jana Husa
6. července si připomene výročí šesti set let od upálení mistra Jana Husa. Tuhle historickou událost
známe všichni od svých školních let, a byť po dlouhá léta sloužila spíš ideologickým účelům, tak žádná
ideologie nemohla nijak snížit její velikost a význam. Mistr Jan Hus byl sice zejména knězem a
pedagogem, který se snažil o reformu církevních a společenských pořádků, ale jeho životní postoje a
hodnoty, které vyznával, mohou být stále inspirací i pro ty, kteří jsou bez vyznání nebo se o církev
nezajímají. Dovolím si v následujících řádcích uvést, proč mistra Jana Husa obdivuji já.
Mistr Jan Hus byl člověk, který se z prostých poměrů, dokázal díky své inteligenci a píli stát
vysokoškolským učitelem a později i rektorem Karlovy univerzity v Praze, tedy nejvýše postaveným
představitelem školství v té době. Jeho významné postavení mu však nic neubralo na jeho lidských
hodnotách, nepodlehl touze po vlivu ani po majetku. Mistr Jan Hus naopak svého postavení využil
k tomu, aby, řečeno dnešním jazykem, posílil práva obyčejných lidí, tedy práva prostých poddaných,
která v té době představovala zejména rovná práva před církví. Tím proti sobě popudil zástupce
Římskokatolické církve, ale později, kdy poukazoval na rozdíly ve společnosti, i šlechty a královského
dvoru. Osvícené myšlenky mistra Jana Husa o čtyři sta let předběhly zásady, které zná naše současná
společnost až jako výdobytek Francouzské revoluce ze sklonku 18. století.
V případě mistra Jana Husa, nezůstalo jen u myšlenek. Nebál se je veřejně hlásat, obhajovat a
v rovině intelektuální za ně také bojovat. Nepochybným důkazem jeho nezlomné víry v pravdu a
v Boha, která byla spojena s tím, že v pravdě žil, je jeho odhodlání za tyto hodnoty podat oběť
nejvyšší – svůj život.
Mistr Jan Hus vybojoval bitvu, která svou lidskou velikostí zastínila všechny bitvy středověkých
evropských dějin dohromady, bitvu svého svědomí, bitvu za pravdivost lidského počínání a lidského
života. Kdo z nás by měl tu odvahu neopustit své ideály při hrozbě vlastní smrti? Mistr Jan Hus vědom
si tohoto rizika byl schopen postavit se celé církvi a světské moci. V tom je pro mne opravdovým
hrdinou. Myslím si, že jeho odvaha a vnitřní síla pro nás může být stále silnou inspirací.
Naši dnešní společnost rádi označujeme za svobodnou a demokratickou a často to v nás vyvolává
pocit, že ani není třeba usilovat o její zlepšení, natož kvůli změně podávat osobní oběti. Jsme svědky
toho, že naopak ti, kteří přijdou s kritikou současných poměrů a nešvarů, jsou sami odsuzováni.
Zástupci veřejné moci nemají zájem o změny, které by mohly ohrozit jejich pozici a místo toho, aby se
kritikou inspirovali, raději využijí všech prostředků proto, aby kritiku umlčeli. Je zvykem schovávat své
nedostatky za funkci, kterou ti co ji zastávají, považují za potvrzení vlastní pravdy, a službu veřejnosti
zaměnit za vlastní prospěch, jako by říkali: „Dělají to jiní, tak proč ne já!“. Nešvary, na které mistr Jan
Hus poukazoval již před šesti sty let, nás stále neopustily. V tom je potřeba myšlenek mistra Jana
stále aktuální.
Kéž by v každém z nás byl alespoň „kousek Jana Husa“! Jana Husa, jehož lidských kvalit si vážím a
před jehož statečností smekám.
Jan Drobný

