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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
loňský rok přinesl v odpadovém hospodářství řadu zajímavých čísel a různých poznatků. Celková
hmotnost komunálního a velkoobjemového odpadu se proti létům dřívějším mírně snížila. Naproti
tomu se zvýšila tonáž odpadu tříděného, což je dobré znamení pro nás všechny. Nově je zavedena
povinnost sběru kovového šrotu a elektroodpadu. Tyto obě novinky v naší obci zabezpečují sbory
dobrovolných hasičů na základě smluvních vztahů. Příjmy z těchto sběrů jsou finančním příjmem
rozpočtů těchto organizací. Nebezpečný a biologicky rozložitelný odpad je odvážen ve spolupráci
s firmou SONO Čížkovice s.r.o. , nebezpečný odpad je odvážen dvakrát ročně a bioodpad průběžně.
Velkým přínosem je začlenění žáků místní školy do sběru letáků a tiskovin v rámci celorepublikové
akce „zachraň strom“. Naši nejmladší mají výborné výsledky a jsou zárukou ekologické výchovy
do budoucna, narozdíl od jiných, kteří zatím nechápou pojem ochrany životního prostředí a pohazují
odpadky v širokém okolí.
Organizace ARNIKA, která působí v oblasti odpadového hospodářství, vybrala Bechlín jako vzorovou
obec v systému třídění odpadů. 12. dubna 2016 proběhla v naší obci schůzka s delegací Kazachstánu,
kde se v současné době rozebíhá obdobný způsob třídění odpadů. Šestičlenná skupina se zájmem
vyslechla naše zkušenosti a poznatky. Delegáti velmi ocenili začlenění dětí a celkově kladně zhodnotili
způsob našeho systému odpadového hospodářství. Vedoucí pracovník Arniky pan Havel tlumočil
do ruského jazyka a slečna Matějovičová do jazyka anglického. Celé odpoledne bylo velmi přínosné
a neslo se v přátelském duchu. Je potěšující, že naše snaha o čisté prostředí nachází odezvu nejen u nás,
ale i v zahraničí. Přesto je stále co zlepšovat, hlavně v myšlení lidí.
Závěrem dovolte několik údajů z oblasti odpadového hospodaření za rok 2015.
komunální odpad
velkoobjemový odpad
nebezpečný odpad
biologický odpad

156 086 kg
37 910 kg
834 kg
73 260 kg

tříděný odpad celkem
z toho
sklo
papír
plast

62 229 kg
19 348 kg
13 593 kg
29 288 kg

Celkové množství odpadů všeho druhu za obec Bechlín v roce 2015 – 330 319 kg
Celkové náklady odpadového hospodářství – 863 388,- Kč
Celkové výnosy odpadového hospodářství – 544 320,- Kč
Průměr nákladů na jednoho obyvatele naší obce – 263,50 Kč
Ze společné kasy zaplatila naše obec v roce 2015 částku 313 068,- Kč.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří zodpovědně třídí odpad a tím šetří nejen životní prostředí,
ale i naše společné finanční prostředky.
Alexander Suchý, starosta obce
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Zpráva o hospodaření obce za období 1.1.2016 – 31.3.2016
Přehled celkových příjmů a výdajů k 31.3.2016 ve vztahu k bankovním účtům obce
ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od ROZPOČET ROZPOČET
PŘÍJMY k 31.03.2016
schválený
po změnách
počátku roku
schválený % upravený %
DAŇOVÉ
12 703 000.00
12 703 000.00
2 994 325,22
23,57
23,57
NEDAŇOVÉ
947 000.00
947 609,10
289 381,31
30,56
30,54
KAPITÁLOVÉ
20 000.00
20 000.00
0,00
0,00
0,00
DOTACE
130 000.00
3 883 390,90
3 805 390,90
2 927,22
97,99
CELKEM
13 800 000.00
17 554 000,00
7 089 097,43
51,37
40,38
Zůstatek roku 2015 převod do Ost. fondu
3 529 090,90
3 529 090,90
100,00
PŘÍJMY PO
KONSOLIDACI
13 800 000,00
14 024 909,10
3 560 006,53
25,80
25,38
VÝDAJE k 31.03.2016
BĚŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
CELKEM
Převod do Ost. fondu
VÝDAJE PO
KONSOLIDACI

ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od ROZPOČET ROZPOČET
schválený
po změnách
počátku roku
schválený % upravený %
12 995 000,00
16 749 000,00
6 147 235,93
47,30
36,70
805 000,00
805 000,00
3 600,00
0,45
0,45
13 800 000,00
17 554 000,00
6 150 835,93
44,57
35,04
3 529 090,90
3 529 090,90
100,00
13 800 000,00

14 024 909,10

2 621 745,03

19,00

18,69

Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce od 1.1.2016 a konečným stavem k 31.3.2016
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

938 261,50

Kontrolní tabulka správnosti účtování k 31.3.2016
PŘÍJEM OBCE

7 089 097,43 VYDÁNÍ OBCE

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 01.01 2016
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
5 079 522,88
Stav účtu ČSOB
202 735,80
Stav účtu ČNB
534 660,02
CELKEM
5 816 918,70
Příjem kontrolní číslo
12 906 016,13

6 150 835,93

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 31.03 2016
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
5 890 453,34
Stav účtu ČSOB
105 798,44
Stav účtu ČNB
758 928,42
CELKEM
6 755 180,20
Vydání kontrolní číslo
12 906 016,13

Rozpočet obce pro rok 2016 byl zpracován bez kladného zůstatku finančních prostředků roku 2015.
Do rozpočtu byly zahrnuty pouze předpokládané příjmy a výdaje roku 2016. Rozpočet byl schválen
dne 14.12.2015 jako vyrovnaný. Dne 25.2.2016 zastupitelstvo obce rozhodlo o převodu finančního
zůstatku roku 2015 do Ostatního fondu obce.
Z výsledků letošního roku, které jsou součástí účetní závěrky k 31.3.2016, je zřejmé, že příjmy obce jsou
o 938 261,50 Kč vyšší než výdaje. Procentuální rozdíl mezi příjmy a výdaji je 5,34%. Převaha příjmů
nad výdaji je způsobena plynulou daňovou výtěžností ze strany finančního úřadu, přijetím transferu
ze státního rozpočtu na činnost místní správy, dotací ze strany úřadu práce. Pro tento rok byla
vytvořena finanční rezerva ve výši 224 909,10 Kč, tato částka může být v průběhu roku na základě
rozhodnutí zastupitelstva obce použita na zvýšené čerpání jednotlivých oddílů rozpočtu.
V prvním čtvrtletí roku se připravují výběrová řízení na nákup nových hasičských aut pro výjezdové
jednotky Bechlín a Předonín, na opravu místních komunikací a rekonstrukci kabin na hřišti Bechlín.
Na akci nákupu hasičských aut byla zpracována a podána žádost o investiční dotaci na Ministerstvo
vnitra ČR. Další žádost byla zpracována a podána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na opravu
místních komunikací. Běžné neinvestiční výdaje obce probíhají v souladu se schváleným rozpočtem
roku.
Milena Koťová, účetní obce
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V úterý 12. dubna od 18 hodin se v Klubu v Předoníně uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce.
Přítomno bylo deset zastupitelů a hosté. Zastupitelé tentokrát nalezli shodu ve všech bodech jednání
a všechna usnesení byla schválena jednohlasně.
Dotace na hasičské automobily – v prvním bodě jednání zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci
z Ústeckého kraje ve výši 300 tisíc Kč na nákup dopravního automobilu pro jednotku dobrovolných
hasičů. Obě naše jednotky již byly vybrány HZS Ústeckého kraje k poskytnutí státních dotací ve výši
450 tisíc Kč.
Dotace pro spolky a sdružení – dále zastupitelé schválili uzavření smluv o poskytnutí příspěvků
na činnost z rozpočtu obce pro kluby a sdružení působící na území obce. SK Předonín (fotbal a dračí
lodě) dostane příspěvek 59 tis. Kč, Fotbalový klub Bechlín 49 tis. Kč, SK stolní tenis Bechlín 7 tis. Kč,
Myslivecké sdružení Podřipsko Bechlín 25 tis. Kč, Sdružení pro obec 24 tis. Kč a sbory dobrovolných
hasičů v Bechlíně a Předoníně po 25 tisících Kč.
Přípojka elektřiny – dále bylo schváleno zřízení věcného břemene pro přípojku elektřiny k rodinnému
domu v Bechlíně.
Výběrové řízení – komunikace – zastupitelé zřídili komisi pro výběr zhotovitele na opravu
komunikací ve složení: Ing. Vladimír Drobný, PhD., Ing. Vlastimil Houska, Ing. Zuzana Kmoníčková,
Ing. Ladislav Soušek, Michal Stanislav, Stanislav Stanislav, Jaroslav Vocásek.
Výběrové řízení – kabiny FK Bechlín – dále byla zřízena komise pro výběr zhotovitele na opravu
kabin na hřišti v Bechlíně ve složení: Pavel Carda, Mgr. Ing. Jan Drobný, Ing. Vlastimil Houska,
Ing. Zuzana Kmoníčková, Ing. Ladislav Soušek, Michal Stanislav, Jaroslav Vocásek.
Diskuse - v rámci diskuse se zastupitelé zabývali možnostmi, jak zpřístupnit pískovnu jinudy než
z Předonína, případně znemožnit parkování na území obce v době koupání. Dále se zabývali stížností
občanů Předonína na ošetřování travnatých ploch v intravilánu obce. V závěru jednání vyslovil
zastupitel Mgr. Ing. Jan Drobný návrh na zařazení místních komunikací do programu pozemkového
úřadu. Dále poděkoval místostarostovi obce Jaroslavu Vocáskovi za zodpovědné zastupování starosty
obce v době jeho pracovní neschopnosti.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

Uzavření mateřských škol o letních prázdninách 2016
uzavření MŠ Předonín
1.7.- 10.7.

11.7.- 17.7.

18.7.- 24.7.

25.7.- 31.7.

1.8.- 7.8.

8.8.- 14.8.

15.8.- 21.8.

22.8.- 28.8.

29.8.- 31.8.

MŠ Předonín bude uzavřena od 1.7. do 14.8.2016, první tři týdny mohou děti navštěvovat MŠ Bechlín.
Celkový počet dětí však nesmí být vyšší než 28 (kapacita MŠ).
uzavření ŠJ
1.7.- 10.7.

11.7.- 17.7.

18.7.- 24.7.

25.7.- 31.7.

1.8.- 7.8.

8.8.- 14.8.

15.8.- 21.8.

1.7.- 10.7.

11.7.- 17.7.

18.7.- 24.7.

25.7.- 31.7.

1.8.- 7.8.

8.8.- 14.8.

15.8.- 21.8.

22.8.- 28.8.

29.8.- 31.8.

uzavření MŠ Bechlín
22.8.- 28.8.

29.8.- 31.8.

MŠ Bechlín bude uzavřena od 25.7. do 31.8.2016, poslední tři týdny mohou děti navštěvovat
MŠ Předonín. Celkový počet dětí však nesmí být vyšší než 17 (kapacita MŠ).

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 2. května 2016 začíná letní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x za 14 dní.
Svozový den – ČTVRTEK, lichý týden
První vývoz – 12. května 2016
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Velkoobjemové kontejnery
Budou přistaveny na obvyklých místech

Bechlín
6. – 8. května 2016
Předonín
13. – 15. května 2016
Do kontejnerů neukládejte nebezpečný odpad (t.j. pneumatiky, akumulátory, elektroniku, televizory,
barvy oleje, léky atd.).

Konkurs na funkci ředitele ZŠ a MŠ Bechlín
Dne 25.4.2016 vyhlásil místostarosta obce Bechlín konkurs na funkci ředitele příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Bechlín.
Požadavky
 předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy, znalost školské
problematiky a předpisů,
 organizační a řídící schopnosti,
 dobrý zdravotní stav,
 občanská a morální bezúhonnost,
 praxe v organizaci a řízení příspěvkových organizací výhodou.
Náležitosti přihlášky
 úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního
zařazení,
 strukturovaný profesní životopis,
 písemná koncepce rozvoje příspěvkové organizace,
 výpis z rejstříku trestů, čestné prohlášení (dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.) – nedokládají
uchazeči narození po 1.12.1971,
 lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele.
Předpokládaný nástup do funkce ředitele – 1.8.2016
termín podání přihlášky – do 31.5.2016
Přihlášky s uvedenými doklady zašlete na adresu – Obec Bechlín, 411 86 Bechlín čp. 85 nebo předejte
osobně na podatelně Obecního úřadu Bechlín.
Obálku označte slovy „NEOTVÍRAT – KONKURS“.
Celé znění vyhlášení konkursu naleznete na úřední desce obecního úřadu a na www.bechlin.cz.

Sběr elektroodpadu
Odevzdávat můžete jakékoliv elektrospotřebiče, malé i velké, které však musí být kompletní,
tzn. v nedemontovaném stavu!
V Bechlíně každou středu od 18:00 do 20:00 hod.
malé spotřebiče do velikosti mikrovlnné trouby – sběr v kulturním domě (zvoňte na pan Kašičku)
velké spotřebiče – sběr po telefonické domluvě u hasičské zbrojnice
kontaktní osoba: Miloslav Kašička, tel. 724 410 117
v Předoníně je sběrné místo u hasičské zbrojnice
kontaktní osoba: Jaroslav Vocásek, tel. 723 174 947
Pokud nejste schopni spotřebič sami odvézt, stačí zavolat a hasiči odvoz zajistí.
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Další příjemné setkání
Další setkání se uskutečnilo v neděli 17. dubna. Tentokrát jsme se sešli v hojném počtu v Předoníně.
Spoluobčané z Předonína, ale i z Bechlína si přišli poslechnout vyprávění domácího hosta, pana Josefa
Hančla. I přes jeho ztížený zdravotní stav nám přišel vyprávět mimo jiné o svém těžkém dětství. V jeho
šesti letech mu zemřel tatínek a život malého kluka se rychle změnil na život dospělého. Vzpomínal,
jak se s kamarády domluvili na aktivitách, ale když přišel domů, našel list papíru s pokyny, co všechno
musí udělat. A tak místo hraní pomáhal mamince. Krátce pohovořil o historii Předonína, například,
kdy došlo k elektrifikaci nebo výstavbě komunikací.
Pamatuje si přesně okupaci, a jak nalétávala německá
letadla na Prahu. V té době byly potravinové lístky
a starostou byl pan Střílek Ladislav, který byl vyučeným
truhlářem. Pan Svoboda mladší byl jeho tajemníkem,
který potravinové lístky rozděloval a vydával. Byl
vlastně výkonným úředníkem, který mimo jiné
kontroloval, zda občané odevzdávají povinné dávky
vajec, mouky, obilí, sádla apod. Lidé se hodně báli,
protože za nedodržení nařízení hrozilo vězení. Vyprávěl,
jak někdo udal občana pana Davida za ukrytý mák. Ten pak strávil půl roku ve vězení. V této době
byly na úředních deskách obce plakáty se jmény popravených lidí a další výstrahy. Pan Hančl osobně
zažil po atentátu na Heydricha vyhlášku, kde český a německý policista svolávali vždy do jednoho
domu v obci několik lidí a četli výstrahu, že pokud do 31. května 1942 nebudou dopadeni parašutisté,
kteří jsou odpovědni za atentát, bude každý desátý Čech zastřelen.
Zajímavé byly zmínky o prováděných žňových hlídkách. Jednou ho starosta pro nedostatek lidí
pověřil, aby hlídkoval s panem Tichým. Nakonec zůstal hlídkovat ve 14 letech sám, i když to vůbec
nebylo snadné.
Se sportovní aktivitou to bylo tak, že jiný sport než volejbal v obci nebyl. Nebylo hřiště jako dnes, a tak
hráli volejbal na místech k tomu určených. Volejbal hráli závodně za Benzinu. Byl tu také Sokol a hasiči.
V roce 1948 se zúčastnili s Dobříní 4. sletu v okresním a krajském kole. V Praze pak obec reprezentovali
pánové Nosek, Tonda Brázda, Václav a Josef Hančlovi.
Pan Josef Hančl po válce udělal zkoušky a byl přijat na Zemědělskou školu v Roudnici nad Labem.
Říkávalo se jí „Kydárna“. Po škole se nevěnoval zemědělství, ale ekonomice. Dva roky pracoval
ve Spofě, pak odešel na vojnu a po návratu byl závod zrušený. Tak odešel do Glazury. Zde se postupně
seznamoval s výrobními procesy, až se dostal na ekonomický odbor. Po několika letech se stal
ředitelem závodu. Glazura, ve které pracoval čtyřicet let, byla jeho druhou rodinou. Dozvěděli jsme se,
že se zasadil o rozvoj fabriky a řadu věcí dokázal prosadit. Má radost, že Glazura se jako jedna z mála
udržela celá léta na trhu a to i přesto, že vystřídala řadu zahraničních
majitelů od Němců, Rakušanů až po dnešní Španěly. Ještě donedávna
jezdili někteří kolegové k panu Hančlovi na radu.
Posezení obohatili občané, kteří vzpomínali s panem Hančlem
na dávnou minulost a vzájemně doplňovali další informace. Zazněla
připomínka, že obecní úřad málo zveřejňuje důležité historické
události z Předonína. Vzhledem k tomu, že obecní kronika Předonína
nebyla obecnímu úřadu po sametové revoluci předána, nelze dohledat
více zajímavostí a informací, které by bylo možno uvést.
Jak jsem na začátku zmínila, zdravotní stav pana Hančla danou neděli nebyl úplně ideální, proto
se rozhodl doplnit několik informací v následujícím článku. Zároveň touto cestou děkuje občanům
Bechlína a Předonína za účast na nedělním setkání. My přejeme panu Hančlovi stálý elán a pevnější
zdraví.
Irena Škobisová
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Stav Předonína od první republiky
V Předoníně byla silnice jen štěrková a končila hned za obcí. Pak byla jen pole a polní cesty. Elektřina
nebyla zavedena a firma Benzina ani Benzinov neexistovaly. V obci bylo dost chudších lidí a životní
úroveň byla velmi nízká. Lepší bylo jen to, že všechna políčka byla obdělána, což je dnes naopak.
V obci byly čtyři obchody, dvě hospody s řeznictvím a jedna škola.
Za německé okupace stavy zůstaly stejné, ale prodej v obchodech byl omezen z důvodu zavedení
potravinových lístků. Strážníkem byl pan Václav Prejza, který zajišťoval hlášení v obci bubnováním,
zvonil na zvoničku při pohřbech a zajišťoval pořádek v obci. V domě pana Prejzy byla rovněž jedna
místnost Obecné školy pro vyučování. V obci byli Hasiči, Sokol a volejbalisté. Muziky nebyly a veselé
akce zmizely.
Po válce v roce 1946 byly volby, které vyhrála KSČ a její zástupci konečně prosadili získání povolení
a finanční zajištění k zavedení elektřiny do obce v roce 1947. Do přípravných prací byl zapojen i Svaz
mládeže a chlapci pomáhali kopat díry pro vedení elektřiny z Dobříně do Předonína. Rozvody
zajišťovala firma z Vlíněvse a vedení bylo provedeno vrchem, jak se dříve dělalo.
V roce 1946 došlo ke stavbě nové betonové silnice do Roudnice nad Labem s novou úpravou příjezdu
a výjezdu tak, jako je dodnes. Došlo ke zbourání domu Zimákových – Krejzových, vedle domu
Vocáskových a postavení nového domu více vlevo. Silnici budovali němečtí zajatci s českým vedením.
Josef Hančl

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ……….

Školní novinky
V březnu si děti bechlínské školy užívaly jarních a velikonočních prázdnin.
Jarní prázdniny Daniela Berana
V pondělí 7.3. byla v Bechlíně nově otevřena knihovna. Byl jsem se tam podívat s babičkou a mamkou,
mám tam založenou průkazku a půjčil jsem si dvě knihy. Od úterý do čtvrtka jsem byl na prázdninách
u babičky a dědy v Bechlíně. Chodil jsem ven s kamarádem Jirkou, chytali jsme ryby a jezdili na kole.
Ve čtvrtek jsem se byl s rodiči a sestřičkou podívat v dobříňském háji, kde kvetou sněženky. Byla
to opravdu nádhera. Tam jsme jeli autem, ale pak nás napadlo, že bychom se domů mohli svézt
vlakem, protože sestřička ráda chodí koukat na vlaky. Tak nás taťka dovezl na nástupiště
a já s mamkou a ségrou jel domů vlakem. Byl to pěkný výlet. V pátek jsme byli v Dětském světě
v Bohušovicích nad Ohří, vůbec se mi nechtělo domů. Byl jsem tam poprvé a doufám, že tam brzo zase
pojedeme, protože se mi tam líbilo. V neděli jsem byl s taťkou v aquaparku ve Slaném. Jezdil jsem
na tobogánu, chodil do vířivky, moc se mi líbil rychlý proud, ve kterém mě voda sama unášela
a nemusel jsem moc plavat. Prázdniny jsem si skvěle užil.
Majdalenka Svobodová
Ve středu jsme jeli do Prahy navštívit moji sestřenici a její dcerku. Autem jsme dojeli do Tróje. Došli
jsme na zastávku tramvaje č. 17 a vyjeli jsme do Podolí. Cestou jsme viděli Karlův most, Pražský hrad,
Petřín, Národní divadlo, Vyšehrad a lodě na Vltavě. Krásně jsme si s Emičkou pohráli a pak jsme zase
stejnou cestou jeli domů.
Karolína Suchá prožila na dívku trochu neobvyklé prázdniny
Letošní prázdniny jsem jela s bráchou k babičce. Babička měla pro nás připravené výlety. Jeli jsme
bruslit, plavat, na hokej, do Fóra a ke kadeřníkovi. A také na návštěvu přijel můj praděda. Na hokeji
Ústí vyhrálo na Kladnem 6:2. A příští den prohrálo 6:3 v Kladně. Ve středu nás vzala babička na hokej
a Ústí uhrálo remízu 3:3 a v prodloužení dalo gól a vyhrálo 4:3. Víte, kdo je majitelem Kladna? Jarda
Jágr. Ústí poděkovalo fanouškům plácnutím u mantinelu. To se mi moc líbilo.
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………. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Takhle prožila prázdniny Anička Ungerová
V pondělí jsme s mamkou odjely na chatičku. Chatička je hluboko v lese. Máme tam ovocné stromy,
na které jsem lezla. Jezdila jsem na kolečkových bruslích. Slavila jsem svátek s maminkou a babičkou
a v sobotu měl děda narozeniny 85 let.
V březnu proběhlo místní kolo Matematického klokánka. V kategorii Cvrček obsadila 3. místo Majda
Svobodová, 2. místo Jirka Novotný a 1. místo Vanessa Volná s 53 body z 90. V kategorii Klokan byla
na 3. místě Eliška Cardová, druhá se umístila Leona Chládková a 1. místo získala Jana Točínová
s 96 body ze 120.
Navštívili jsme Divadlo Spejbla a Hurvínka. Představení Hurvínek mezi osly bylo velmi poučné
a všem se líbilo. Byl to příjemný zážitek. Spejbl, Mánička, Hurvínek ani Žeryk vůbec nezestárli za roky
svého působení na prknech, co znamenají svět.
Hurvínek mezi osly od Elišky Cardové
Dne 23.3. jsme jeli do Divadla Spejbla a Hurvínka. Když jsme přijeli, tak jsme se nasvačili. Byly tam dvě
velké loutky – Spejbl a Hurvínek. Když pak zazvonili, šli jsme rychle do sálu. Začalo to tím, že starosta
vyhlásil zmizení chlapců. Pak šel Hurvínek ze školy a najednou našel poloosla. Osel se zeptal, jestli
s ním nechce jít do jejich města, kde se nikdo nesmí učit. Hurvínek s ním hned šel. Když došli do toho
města, Hurvínkovi narostly oslí uši. Mánička s panem Spejblem mezitím Hurvínka již hledali. Šli a šli
za Žerykem a Hurvínkovi mezitím narostly oslí kopyta. Hurvínek zjistil, že se napálil. Musel moc
pracovat. Dřel a dřel. Hurvínkovi přátelé oblečení v oslích kůžích šli mezitím Hurvínka zachránit.
Nakonec všechno dobře dopadlo a mohli Hurvínka s ostatními chlapci pomocí kouzelné hůlky opět
proměnit v chlapce. Konec.
Jak to viděl Tomáš Komárek?
Minulý týden jsme byli v Divadle Spejbla a Hurvínka. Bylo to srandovní. Hurvínek nechtěl chodit
do školy. A tak šel do Oslova s oslem. Ten mu namluvil, že se tam nemusí učit. A může si tam jenom
hrát.
V dubnu v naší škole proběhl další ročník akce Ovoce a zelenina
do škol. Žáci si nejprve všechno ovoce a zeleninu prohlédli.
Potom proběhla soutěž v poznávání. V I. třídě byl třetí Jakub
Hasník, 2. Adéla Barcalová a na 1. místě se umístil Jan Műller.
Ve II. třídě zvítězila Anička Ungerová s 63 body z 66 možných,
druhá byla Veronika Jonáková a třetí Nicolas Kopecký a Tomáš
Komárek. III. třídu nejlépe reprezentovaly Veronika Čermáková,
na 2. místě Tereza Macková a na 3. Petra Laurichová. Druhý den
žáci absolvovali výbornou a výživnou ochutnávku. Spořádali
úplně všechno, ani lísteček salátu na mističce nenechali.
V dubnu se také konal Jarní ateliér. Tentokrát jsme měli troje
dílny. V tělocvičně žáci barvili pod vedením paní Bílé hedvábné
šátky pro své maminky, tetičky a babičky. Ve druhé třídě děti
malovaly na kartony od vajec. Z nich potom sestavily jednolitý
obraz, který vystavíme ve foyer školy.
Školáci z Malého umělce přichystali ve škole pro své rodiče
a spolužáky výstavu svých prací na téma Naše hrady a zámky.
Najdete tam návrhy látky na královská roucha, stromy
zámeckých parků, obrazy hradů a zámků, modely zámků
i obyvatele zámků z keramické hmoty.
V dubnu chceme ještě společně navštívit bechlínskou knihovnu v nových prostorách a podniknout
exkurzi do ďáblické hvězdárny.
Upozornění pro rodiče a žáky:
Sběr papíru končí 31.5.2016 a bude pokračovat až od září 2016.
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Štěpánka Omámiková, ZŠ Bechlín

MATEŘSKÁ ŠKOLKA ..........

Maškarní karneval v naší školce
Ve školce se to hemžilo dětmi, které měly i letos
nejrůznější masky: čarodějnice, víly, princezny,
tanečnice, spidermany, piráty, vodníka, kostru nebo
kovboje. Děti tančily, soutěžily a na pódiu za potlesku
ostatních ladně předvedly své masky. Nechybělo
ani dobré občerstvení. Společně jsme prožili krásné
dopoledne ve světě pohádek a fantazie, ve světě her,
soutěží a bezva muziky, bylo to moc fajn. Za rok se opět
budeme těšit.
Kolektiv MŠ Bechlín

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........

Osmiboj o Putovní pohár

Dne 2. dubna 2016 se jednotka SDH Předonín zúčastnila
již osmého ročníku Takticko – prověřovacího cvičení.
Tentokrát se startovalo v Přestavlkách. Po nástupu
se jednotlivá družstva rozjela po disciplínách podle losu.
Naše jednotka začínala na požáru budovy v Dušníkách.
Zde se hodnotil průzkum, taktika při hašení, transport
zraněných osob a první pomoc. Poté jsme se přesunuli
do Budyně nad Ohří, kde byla dopravní nehoda dvou
osobních automobilů. Následoval test fyzické zdatnosti
na hřišti v Břežanech, zde jsme byli nejrychlejší. Další
disciplína byla v Radovesicích – požární útok z řeky Ohře a opět nejrychlejší čas bez trestných bodů.
Po dojezdu k hasičárně v Budyni napsali čtyři členové jednotky test, který byl složen z otázek
o hasičině a bezpečnosti. Po testu následovala kontrola zásahového vozidla a výstroje členů
+ přezkoušení ze značek v Přestavlkách na návsi. Jako další jsme v kasárnách vyhledávali ve spolupráci
s kynology zavalené osoby. Následoval transport a první pomoc. Poslední naší disciplínou byla
„Tajná“ – silně zakouřené podzemní garáže. Zde v maskách s přelepenými skly muselo průzkumné
družstvo vyhledat poraněné osoby a evakuovat je ke vchodu, kde je převzali zbývající členové, kteří
provedli neodkladnou první pomoc.
Letošního ročníku se zúčastnili: Tomáš Dvořák, Zdeněk Řezáč, Jaroslav Vocásek, Tomáš Filler, Václav
Kouřil, Vojta Rajnoha a Matěj Rajnoha. Foto a videa pořizovala Zdena Fillerová Studená a Michaela
Levická. Vyhrál SDH Polepy, Předonín obsadil druhé místo a třetí skončila jednotka ze Štětí.
Lucie Vocásková, SDH Předonín

SDH Předonín Vás zve na

POHÁROVOU SOUTĚŽ MLÁDEŽE

v sobotu 7. května 2016 od 9:00 hod.
na hřišti v Předoníně
V kategoriích Plamínek, mladší a starší žáci budou děti závodit
ve štafetách a požárním útoku s vodou.
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.......... MEMORIÁL VILDY HAKLA

Farmářský dostih již potřetí ...
V měsíci květnu se u nás na farmě již třetím rokem pořádá farmářský dostih „Memoriál Vildy Hakla“.
Tato akce si mezi milovníky a příznivci koní již získala oblibu a tak se na toto klání těší velké množství
soutěžících. Je to pochopitelné, neboť tento typ akcí je v našich končinách neobvyklý a tím pro jezdce
přitažlivý. Není zapotřebí mít extrémní výkonnost či zvláštní schopnosti. Soutěžící plní úkoly,
se kterými se setkávají v běžném životě, a jak se potvrdilo v loňském ročníku, je nejvíce zapotřebí,
aby dvojice kůň a jezdec byla sehraná a nezmatkovali a výsledky mohou být překvapující. Z loňských
dvanácti účastníků se nakonec vítězkou stala desetiletá dívčina, která díky svědomité přípravě
a poctivé jízdě porazila i protivníky, kteří jezdí na koni i více než pětadvacet let.
Letošní ročník proběhne v sobotu 14. května od jedenácti hodin, kdy odstartuje první jezdec a dále pak
budou po pěti minutách startovat další. Devět překážek z dvanácti je dobře viditelných přímo
od startovního prostoru a tak si mohou diváci užít hezkou podívanou přímo od stánku s občerstvením.
Díky rozdílným časům startu soutěžících do dostihu je v podstatě celou dobu na překážkách něco
k vidění. Po dojezdu posledního startujícího do cíle je během půl hodiny vyhlášení vítězů s předáním
cen, a to především krásného osmdesát centimetrů vysokého putovního poháru Vildy Hakla.
Pak už je čas na oslavu a k tomu bude letos příjemná příležitost, neboť se nám podařilo zarezervovat
country kapelu POHODÁŘI ze Zlonic, která bude v závislosti na přízni počasí hrát až do pozdního
večera. A tak pokud jste příznivci koní a country hudby, neváhejte a přijďte se pobavit. Věříme,
že nebudete litovat.
Műllerova Farma
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ZE SPORTU ..........

Všechna družstva jsou již v soutěži
Duben nám v prvních dvou dekádách přinesl částečné zlepšení nálady a k 25.4.2016 průběžné těsné
sedmé místo s tím, že nyní nás čeká těžká série utkání.
„A“
Sobota 26. března 2016
Třebenice – Předonín
1 : 2 (1 : 0)
- po nevýrazné první části došlo k obratu díky střídání (Hubený, Božík – do hry) a byla znát přítomnost
zkušených hráčů. Vyrovnání zařídil Hubený a po chybě domácích zajistil naše vítězství Tuček.
Sobota 2. dubna 2016
Předonín – Brňany
3 : 2 (0 : 2)
- první poločas připomínal hru „pralesní ligy“ s množstvím chyb, které hosté využili
k dvoubrankovému vedení. To ovšem neudrželi z důvodu zlepšení našeho družstva a opět záchrany
vývozu bodů do Brňan minutu před koncem z kopaček J. Hubeného.
Sobota 9. dubna 2016
Dušníky – Předonín
1 : 0 (1 : 0)
- vyrovnané utkání, v němž o výsledku rozhodla chyba v podobě neobsazeného hráče u pomezní čáry.
Tím došlo k jeho následnému úniku až před našeho brankáře s úspěšným zakončením. My jsme šance
v druhé části hry nevyužili.
Sobota 16. dubna 2016
Předonín – Mšené-lázně
3 : 2 (1 : 0)
- důležité vítězství nad kvalitním soupeřem. V utkání jsme vedli tříbrankovým rozdílem, abychom
po vystřídání těch zkušených v samém závěru náskok neztratili. Nakonec vše dobře dopadlo a jsme
opět o kousíček blíže k záchraně.
Stará garda
Pátek 8. dubna 2016
Předonín – Libochovice
4 : 1 (3 : 0)
- pohledný fotbalový zápas nám přinesl zasloužené vítězství. K utkání se dostavil dostatečný počet
hráčů a vše tudíž proběhlo bez problémů.
Pátek 15. dubna 2016
Mšené-lázně – Předonín
3 : 2 (1 : 2)
- a stejně jako na podzim první zápas na hřišti soupeře a napočítali jsme celkem deset hráčů včetně
Pavla Balšánka. Přesto jsme obětavou hrou domácí zaskočili a dlouho jsme drželi příznivý výsledek,
aby nás zaskočil rozhodčí vymyšlenou penaltou pět minut před koncem zápasu.
Přípravka
Sobota 16. dubna 2016 – Podlusky
Předonín – Brozany
3:2
Podlusky – Mšené-lázně
7:4
Předonín – Mšené-lázně
5:4
Podlusky – Brozany
3:3
Předonín – Podlusky
1:5
Mšené-lázně – Brozany
2:5
- první semifinálový turnaj jsme absolvovali bez jednoho z tahounů M. Řežábka, ale to jsme vynahradili
bojovností a snahou po vítězství, což zejména v utkání s Brozany překvapilo.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

SK Předonín Vás srdečně zve na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v sobotu 30. dubna 2016 v 19:15 hod.
na hřišti v Předoníně
Bohaté občerstvení!
Vuřty vezměte s sebou!
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………. SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM

T.J. Sokol Bechlín a Sdružení pro obec Bechlín – Předonín, z.s.
Vás srdečně zvou na 2. ročník

NERUDOVÝCH PĚŠINEK

start v sobotu 30. dubna 2016 od 8:00 do 10:00 hodin
u Prodejní dílny lidové tradice v Bechlíně
Pro účastníky je připraveno překvapení a malé občerstvení.
Přijďte se projít jarní krajinou po okolí naší obce, připraveny jsou dvě trasy 5 a 10 km.
Startovné pro starší 15-ti let je 20,- Kč.

Klub Volnočásek informuje

KORÁLKOVÁNÍ – výroba šperků pomocí modistické dutinky a korálků
Prodejní dílna lidové tradice v Bechlíně – ve středu 11. května 2016, 14:00 – 18:00 hod.
Klub v Předoníně – ve středu 18. května 2016, 15:00 – 18:00 hod.
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
SDH Bechlín Vás srdečně zve na tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

v sobotu 30. dubna 2016 od 18:00 hod. u hasičské zbrojnice
Nápoje k občerstvení v běžném rozsahu.

Redakční rada Bechlínských listů ve spolupráci s obecní knihovnou
Vás zve na další besedu z cyklu

POSEZENÍ PŘI VZPOMÍNKÁCH

Setkání se uskuteční v neděli 15. května 2016 od 16:00 hodin v Klubu Bechlín,
hostem pořadu bude paní Giuseppina Zajícová z Bechlína.
Vstupné zdarma!
Drobné občerstvení zajištěno!

JINÁ SDĚLENÍ ..........
Pan Roček oznamuje,
že prodej sadby uskuteční ve dnech 5. května 2016 (čtvrtek) a 12. května 2016 (čtvrtek)
vždy od 15:00 hodin.
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,
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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