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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
letošní rok je pro naši obec ve znamení nemalých akcí. V první řadě se jedná o opravu obecních
komunikací v obou částech obce. V řádném výběrovém řízení byla vybrána stavební firma
a po podpisu smluvního vztahu se začne se samotnou realizací. Občané dotčených nemovitostí
budou bohužel krátkodobě omezeni, o termínu zhotovení nových povrchů komunikací budou
včas informováni. V Bechlíně se jedná o spodní komunikaci a v Předoníně o část spojovací
komunikace Bechlín–Předonín.
Další neméně významnou investicí je nákup dopravních automobilů pro oba sbory dobrovolných
hasičů. Vzhledem ke stáří současných zásahových vozidel a neustálým opravám směřujícím
k zachování provozuschopnosti se obec rozhodla přistoupit k dotačnímu titulu Hasičského
záchranného sboru ČR a využít zajímavé nabídky k nákupu nových vozidel. Složitou
administrativní práci zajišťují oba velitelé sborů ve spolupráci s obcí. Do budoucna se můžeme
těšit na bezpečnější a pohodlnější dopravu tolik potřebných dobrovolníků při ochraně osob
a majetku.
Samostatnou kapitolou je plánovaná rekonstrukce sportovního a sociálního zázemí bechlínského
hřiště. Přes nevydařené výběrové řízení se nadále pracuje na přípravě samotné realizace.
V současné době se zpracovává nová výzva pro případné uchazeče. Doufám, že napodruhé již tuto
akci uvedeme v život a nové sportovní zázemí bude dobře sloužit pro potřeby široké veřejnosti.
Výčet stavebních akcí naplánovaných na tento rok je u svého konce. Běžný chod obce probíhá dále
bez zbytečných výkyvů. Pro doplnění uvádím informaci o drobnějších, ale neméně důležitých
činnostech.
Rodiče dětí i děti samotné se mohou těšit na nové kolotoče v areálech dětských hřišť. Cestující
autobusovou dopravou čeká celková oprava autobusové čekárny ve spodní části obce. Dojde
k rozšíření stanovišť tříděného odpadu ve všech částech obce. Na příští rok je plánována oprava
dalších komunikací v obou částech obce.
Velmi nás potěšila informace o celkové rekonstrukci krajské komunikace směrem na Horní
Počaply. Po dlouhé době se dočkáme nutné opravy této důležité spojnice. Vzhledem k uvedenému
bude na této komunikaci omezen provoz v termínu 2.-17. června 2016. Doprava bude řízena
semafory z obou směrů.
Zárukou postupného rozvoje je správné hospodaření obce, dobré plánování, ale hlavně ochota
správného rozhodování a používání zdravého selského rozumu.
Alexander Suchý, starosta obce
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V úterý 24. května se od 18 hodin uskutečnilo v Klubu Bechlín další veřejné zasedání zastupitelstva
obce. Přítomno bylo osm, později devět zastupitelů a hosté. Na programu byly ekonomické záležitosti,
investiční akce, zprávy o kontrolách a další, neméně důležité body.
Ekonomické záležitosti – v úvodu jednání zastupitelé, ještě v počátečním počtu osmi, jednohlasně
schválili rozpočtové opatření, zprávu o hospodaření obce za první čtvrtletí tohoto roku, které bylo bez
závad, a dále účetní závěrky obce i školy.
Oprava komunikací – dlouhá diskuse se vedla před schvalováním smlouvy o dílo na opravu
komunikací. Ve výběrovém řízení byla pro práci zvolena firma Smola stavby. Někteří zastupitelé
upozornili na nedostatky smlouvy (předložena již do výběrového řízení). Pro tuto smlouvu se vyslovili
pouze dva zastupitelé, čtyři byli proti a tři se zdrželi hlasování. Zastupitelé proto určili pracovní
skupinu, která se bude bezodkladně zabývat úpravou smlouvy. Poté bude svoláno nové zasedání
zastupitelstva. Tento návrh byl schválen jednohlasně, již devíti hlasy.
Výběrové řízení na opravu kabin FK Bechlín – kvůli nedostatkům v předložených nabídkách bylo
zrušeno výběrové řízení na opravu kabin FK Bechlín. Z tohoto důvodu byl zastupitelům předložen
návrh na uzavření smlouvy s Agenturou Prome, která by měla zajistit nové výběrové řízení. Někteří
zastupitelé uvedli, že by obec neměla platit za tuto službu a výběr zhotovitele by měla učinit sama.
Pro uzavření smlouvy se vyslovili tři zastupitelé, pět bylo proti, jeden se zdržel. Návrh nebyl přijat.
Počet dětí v mateřské škole – jednohlasný souhlas dostala žádost školy o udělení výjimky z počtu dětí
v Mateřské škole Bechlín na 28 dětí.
Bezplatný pronájem kulturního domu – osmi zastupiteli bylo schváleno prominutí platby za pronájem
kulturního domu Sdružení pro obec za účelem pořádání májové zábavy. Jeden zastupitel se zdržel.
Podpora mistrovství ČR v kynologii – zastupitelé schválili poskytnutí příspěvku ve výši 5 000 Kč
pro roudnickou kynologickou organizaci na pořádání Mistrovství ČR IPO ve sportovní kynologii.
Pro se vyslovilo osm zastupitelů, jeden se zdržel.
Prázdninové rozloučení – zastupitelé pověřili zastupitele obce pana Milana Fialu organizací
Prázdninového rozloučení 2016. Návrh byl schválen jednohlasně.
Hospodaření obce – zastupitelé vzali na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření obce za loňský
rok. Podle předložené zprávy je hospodaření obce bez závad.
Audit hospodaření s odpady – na vědomí byla dána také závěrečná zpráva z auditu zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů, ze které vyplývá, že veškeré povinnosti byly plněny.
Konkurs na ředitele školy – dále zastupitelé vzali na vědomí vyhlášení konkursu na pracovní místo
ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín.
Diskuse – v posledním bodě jednání se zastupitelé zabývali námitkou občanů k zápisu z minulého
zasedání, dále řešili situaci rekonstrukce silnic a kabin FK Bechlín, žádost občanů o umístění
odpadkového koše u rybníka v Předoníně, připomínky zastupitele k provádění soutěží na veřejné
zakázky malého rozsahu, zákaz parkování v blízkosti pískovny v Předoníně, hoření odpadu
na bioskládce.
Jednání bylo ukončeno ve 21:09 hodin.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 2. května 2016 začal letní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x za 14 dní.
Svozový den – ČTVRTEK, lichý týden
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Rekonstrukce silnice III/24621 v Bechlíně
V termínu 2.-17. června 2016 bude probíhat rekonstrukce povrchu vozovky na silnici III/24621
(směr Krabčice – Horní Počaply). Provoz bude řízen semafory. Křižovatky se silnicemi ve směru
na Libkovice a Dobříň budou v provozu, ostatní místní komunikace budou po dobu vychladnutí
asfaltu (cca 3 hodiny) uzavřené.

Změna jízdních řádů
Od 1. května 2016 jsou v platnosti nové jízdní řády Dopravy Ústeckého kraje. Přehled jízdních řádů
vám poskytneme v kanceláři OÚ Bechlín.

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše
je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států
Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky.
Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož
v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu
rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak
zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými
destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě,
a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní
možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hecegoviny, Černé Hory, Makedonie,
Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč
a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy
zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností.
K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte
přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti
a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento
předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování
v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů;
tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat
u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým
dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou
minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji
činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu
daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mz.cz v sekci
„Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy
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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.

Mateřská škola Předonín bude uzavřena od 1. 7. do 14. 8. 2016, první tři týdny mohou děti
navštěvovat Mateřskou školu Bechlín. Celkový počet dětí však nesmí být vyšší než 28 (kapacita MŠ).
uzavření školní jídelny
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.

Mateřská škola Bechlín bude uzavřena od 20. 7. do 31. 8. 2016, poslední tři týdny mohou děti
navštěvovat Mateřskou školu Předonín. Celkový počet dětí však nesmí být vyšší než 17 (kapacita MŠ).
Libuše Rauchová, MŠ Bechlín

KULTURNÍ KOMISE ..........

Tentokrát nejedeme my za divadlem, ale divadlo přijede za námi
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozvala jménem kulturní komise na divadelní představení!
Po dlouhé době k nám zavítají pražští i mimopražští herci, známí i méně známí, s komedií z hereckého
prostředí.
Divadelní představení „NĚŽNÉ DÁMY“ se koná:
KDE:
v kulturním domě v Bechlíně
KDY:
v pondělí 6. 6. 2016
V ČASE: od 19:00 hod.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Zastavte se v dnešní uspěchané době a přijďte s námi prožít chvíle příjemné, s úsměvem na tváři.
Samotné téma „hereckého prostředí“ a výběr žánru „komedie“ by nám toto vše mělo zaručit.
...a příjemným bonusem je i to, že tentokrát nejedeme my za divadlem, ale divadlo přijede za námi!
Jménem svým i celé kulturní komise se těším třeba právě na Vás, na Vaši účast.
Vladimíra Műllerová, předsedkyně kulturní komise
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Pálení čarodějnic
Hasiči SDH Bechlín navštívili naši školku, povídali si s dětmi o záchranných akcích, o tom, jak
se chovat při vypuknutí požáru, dovolili dětem vyzkoušet si hasičskou výbavu. Poté byl vyhlášen
poplach, při kterém si děti vyzkoušely rychlé opuštění „hořícího prostoru“ za asistence hasičů a před
budovou školky potom za pomoci hasičů stříkaly vodu z hasičské hadice. K táboráku se děti svezly
hasičským autem, což byl pro ně úžasný zážitek. Moc se jim líbilo povídání hasičů u táboráku
a názorné předvádění hasičské výbavy. Po opečení vuřtů hasiči dohlíželi na bezpečné pálení čarodějnic,
které si děti vyrobily ve školce.
Místním hasičům SDH Bechlín patří náš obrovský dík!!! Děkujeme také všem zúčastněným za skvělou
atmosféru letošního Pálení čarodějnic a těšíme se za rok zas .

Kolektiv MŠ Bechlín

Naše škola v nové knihovně

.......... Z KNIHOVNY

V květnu se jako každoročně konala exkurze žáků naší
školy v obecní knihovně. Letos už v nově vybudovaných
prostorách v budově Klubu Bechlín. Děti přišly
v doprovodu učitelů a učitelek ve dvou skupinách.
Po krátkém úvodu knihovnice předaly dárky druhé a třetí
nej... čtenářce z naší školy – první Veronika Čermáková
si převzala dárky už v březnu. Děti si mohly v přilehlém
sále, který používáme jako čítárnu, knihy v klidu
prohlédnout a vybrat, co je zajímá. Velký zájem byl
i o časopisy, které odebíráme – Čtyřlístek, Mateřídouška, Sluníčko, ABC a další.
Žáci, kteří ještě nebyli našimi čtenáři, měli možnost se přihlásit a knihy nebo časopisy si ihned vypůjčit.
Doufáme, že se našim novým čtenářům bude mezi námi líbit a budou knihovnu pravidelně
navštěvovat jako jejich starší spolužáci. Můžeme se pochlubit i jedním prvenstvím - naše knihovna
má nejvíce dětských čtenářů na počet obyvatel v celém okrese a díky spolupráci se školou jich stále
přibývá.
Zveme i ostatní spoluobčany, přijďte si prohlédnout novou knihovnu. Ve fondu máme přes dva tisíce
knih, vybere si určitě každý a půjčovné pro občany Bechlína a Předonína je zdarma.
Těšíme se na vaši návštěvu. Otevřeno máme každé pondělí 15:00-16:30 hod. a každé první pondělí
v měsíci 14:00-16:30 hod.
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Miluše Dvořáková, knihovnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ……….

Dubnová a květnová školní dobrodružství
Žáci naší školy měli a ještě budou mít v těchto dvou měsících hodně zážitků. V dubnu jsme navštívili
hvězdárnu v Praze-Ďáblicích. Jediné, co se nám nevydařilo, bylo počasí. Byla totiž ukrutná zima
a později se navíc zatáhla obloha, takže mladší žáčci nemohli pozorovat skvrny na Slunci. Koncem
dubna jsme tradičně pálili čarodějnice. Tomuto aktu předcházela cvičná evakuace školy. V květnu jsme
společně navštívili nové prostory knihovny v Bechlíně. Africká pohádka Divadélka pro školy z Hradce
Králové se opět setkala s velkým ohlasem ze strany dětí. Teď se těšíme na pátek na dopravní hřiště
do Štětí a hlavně na ozdravný pobyt, který se kvapem blíží.
Hvězdárna v Praze-Ďáblicích podle Veroniky Čermákové
Dne 27. dubna naše škola navštívila hvězdárnu.
Šli jsme do školy stejně jako každý den. Hned
ráno v osm hodin čekal autobus před školou.
Nastoupili jsme a vyrazili. Cesta byla celkem
dlouhá, ale rychle uběhla. V Praze byla strašná
zima, ale schovali jsme se dovnitř do tepla.
Rozdělili jsme se do dvou skupin. Vystřídali jsme
se postupně v činnostech. My starší jsme
pozorovali Slunce dalekohledem. Potom nám
promítli film „Sluneční soustava“. Když jsme byli
hotovi, šli jsme se podívat na památník, který byl
na vedlejší menší skále. Potom jsme si koupili
suvenýr a jeli jsme domů. Výlet se mi strašně líbil.
Hvězdárium Matěje Kováče
Koukali jsme se na pohádku. Trvala zhruba jednu hodinu. Nejdřív mě to bavilo, ale pak ne. A mezi tím
se čtvrťáci nasvačili. A pak jsme se šli taky nasvačit. Mohli jsme si něco koupit. Byly tam magnetky,
pohledy, záložky. A čtvrťáci se koukali na Slunce. A my na malou žárovku. Mně to vadilo, protože oni
viděli skvrny na Slunci a my jsme to neviděli kvůli mrakům. Ale byli jsme venku. Tam byly skály nebo
kameny. A bylo to venku lepší než bejt zalezlej.
Pálení čarodějnic Petry Lüftschitzové
Byli jsme oblečeni do čarodějnic. Šli jsme po vesnici a křičeli jsme. Pak nám hasiči ukázali zdravovědu.
A čím se co hasí. Pálení čarodějnic se mi moc líbilo.
Tomáš Komárek
29. 4. 2016 jsme měli v bechlínské hasičárně čarodějnice. Opékali jsme vuřty. Nejlepší byly soutěže. Bylo
to super. Naše paní učitelka byla čarodějnice.
Čarodějnice 2016 Kateřiny Čvančarové
Dne 29. 4. se u nás ve škole neboli v hasičské zbrojnici (v hasičárně) konalo pálení čarodějnic. Nejprve
jsme slyšeli sirénu a jako že nám hořela škola. Vyběhli jsme ze tříd, čtvrťáci a páťáci lezli oknem
po žebříku. Seřadili jsme se na školní zahradě a učitelé nás spočítali, aby tam nikdo nezůstal. Když nás
spočítali, všichni běželi na parkoviště. Tam nám hasiči řekli, že jsme to zvládli za 10 minut a jsme
šikovní. Když nám to dořekli, tak paní ředitelka řekla, ať se jdeme obléknout. Za chvíli byla celá škola
čarodějnic připravena a vyšli jsme.
Asi si říkáte, kam jsme šli?
Šli jsme po obci a třískali jsme do hudebních nástrojů, křičeli jsme atd. Když jsme dorazili do mateřské
školy, teprve tam zasahovali hasiči, museli jsme proto chvíli počkat. Po dokončení školky následovala
hasičská zbrojnice (hasičárna). Když jsme dorazili do hasičárny, mohli jsme si upéct na ohni párky,
vuřty a kdo co má rád, i rohlík s chlebem. Po svačině jsme šli stříkat přenosným hasícím přístrojem
(PHP). Nakonec jsme si zahráli pár her. Holky vs. kluci. Samozřejmě vyhrály HOLKY. Tento den
je nejlepší a doufám, že si to užila i I. třída.
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………. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Africká pohádka podle Jirky Novotného
Přijeli k nám do školy dva pánové a řekli nám, že nám řeknou pohádku. Na začátku to bylo
nejlegračnější, protože jeden řekl, že řeknou pohádku o zeleným kůzlátku a nebo o pečeným prasátku.
A ten druhý mu řekl, že je debil, on řekl, že zahrajou pohádku o debilovi. Ale potom zase řekl,
že neexistuje. Ale nakonec se rozhodli, že zahrajou o cestovateli doktoru Holubovi. Bylo to o tom,
že tam přišel jeden šimpanz, který mu ukradl čepici a ten opičák se bouchl a doktor ho vyléčil. Potom
přišla další zvířata. I lev a toho bolelo břicho. Doktor zjistil, že sežral turistu. Potom tam přišel pytlák.
Když usnul, sebrali mu pušku a řekli, ať uteče nebo vystřelí.
Nicolas Kopecký
Doktor Emil Holub jel prozkoumávat Afriku. V pohádce ošetřoval slona a opici a žirafu a nakonec
zvířátka zachránil.
Mgr. Štěpánka Omámiková, ZŠ Bechlín

………. POSEZENÍ PŘI VZPOMÍNKÁCH

Vzpomínání tak trochu italské
V neděli 15. května se konalo již třetí Posezení při vzpomínkách, tentokrát v Bechlíně. Naším milým
hostem byla paní Giuseppina Zajícová. Vyprávění o jejích předešlých osudech bylo velmi zajímavé.
Paní Zajícová se narodila v roce 1930 v Monreale na Sicílii
a pochází ze šesti dětí. Její otec Pietro Cascino byl v 1. světové
válce zajat a umístěn do tábora v blízkosti polsko-ruských
hranic. Po skončení války se dostal do Čech, kde pracoval
a seznámil se se svojí budoucí ženou. Původně bydleli
v Lounech, ale kvůli hospodářské krizi odjeli do Itálie,
kde však byla krize ještě větší. Nakonec v Itálii zůstali.
Vzpomíná, že když byla malá, práce skutečně nebyla
a neměli co jíst. Pamatuje, že tatínek přišel pozdě večer domů
a přinesl kousek chleba. Všichni byli už v posteli,
ale maminka chleba rozkrojila a podělila je.
V době vlády Mussoliniho měli její bratři nastoupit do Mládežnického klubu fašistů, ale samozřejmě
nechtěli a nepřáli si to ani rodiče. Měli proto problémy s úřady a tak si maminka písemně stěžovala
na fašistický režim prezidentovi T. G. Masarykovi. To samozřejmě nezůstalo od italské vlády
bez odezvy. Aby se jich zbavili, nabídli jim bydlení a život v tehdejší italské kolonii Lybii.
Zde se jim dařilo celkem dobře, práce bylo dostatek. V té době ovšem paní Zajícová nedokončila
druhou třídu, protože v roce 1940 přišel rozkaz. Mussolini chtěl zachránit děti před válkou, proto byly
všechny ve věku 5–14 let evakuovány a umístěny do klášterů. Paní Giuseppina byla se starší sestrou
a mladším bratrem umístěna v Rimini, později v Trentu. Tam začala chodit do druhé třídy. Po škole
je vystěhovali do San Rema do hotelu International, který byl zabrán pro tyto děti. Zde byla velmi
přísná kázeň. V roce 1944 sourozence rozdělili a ona byla již bez sourozenců s ostatními dětmi
převezena do Bergamu. Cestou se zastavili v Janově, kde zažili letecký nálet a ukrývali se ve velkém
skalnatém tunelu.
V Bergamu bydlela v klášteře a začala tam chodit do první měšťanky. Ale nakonec s ostatními dětmi
odmítla pokračovat ve školní docházce. V klášteře zažila velký hlad i bití od jeptišek. V tomto klášteře
přežila i další nálet. Ukrývali se ve sklepních prostorách. V té rychlosti zapomněly jeptišky ukrýt koš
s pečivem, děti pečivo objevily a všechno snědly, protože měly hlad. Jeptišky je naštěstí nepotrestaly,
ale vyčítaly jim, že je živí zadarmo. To však nebyla pravda, protože ministerstvo pro uprchlíky na tyto
děti platilo. Jeptišky ji nařizovaly, že musí chodit do trhu žebrat ovoce. Získané ovoce ale nedostávaly,
bylo určeno dětem, které si v tomto klášteře platily ubytování a chodily do školy mimo klášter.
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POSEZENÍ PŘI VZPOMÍNKÁCH ..........
Hodně času se muselo věnovat modlitbám a úklidu jídelny. Když už toho měla dost, odmítly s jednou
kamarádkou úklid. Za tento vzdor dostaly od jeptišky koštětem přes záda. Ovšem přišel ještě další
trest. Zavřeli je do malého kumbálu s poloviční dávkou jídla.
V roce 1945 přišel konec války. V té době bylo nařízeno, že děti, které mají rodiče či příbuzné v Itálii,
by mohly jít domů. Paní Zajícová však nemohla, protože její maminka byla v repatriačním táboře
v Cinecittá. Vzhledem k tomu, že matka neměla zajištěný stálý domov, její děti za ní nemohly.
Giuseppina se však zatvrdila, že za ní jít musí. Velebná Matka se domluvila s vedením kláštera v Bresci,
kde byli její sourozenci a nakonec ji poslali s doprovodem do Milána, kde se setkala se sourozenci
na tamním nádraží. Společně všichni odjeli za maminkou do Říma.
V Římě zůstala paní Zajícová s maminkou a sourozenci do roku 1946. V té době Československý
konzulát nabídl její mamince návrat do Československa a ubezpečil ji, že v Čechách bude práce dost.
Matka rozhodnutí přijala. Její otec stále čekal v Tripolisu na rozhodnutí, zda se budou moci vrátit
všichni do svého domova. Rozhodnutí bylo zamítavé. V roce 1947 se otec vrátil do Itálie a potom
do Československa. Po příjezdu do naší republiky zažili pěkné překvapení. V Plzni na nádraží je vítali
lidé s kyticemi šeříku. V Praze je ovšem přivítali celníci a chtěli věci k proclení.
Nový domov v Československu našli v Královském údolí u Lubence. Bylo jim
přiděleno menší hospodářství, které bylo vykradené od Čechů. Práce
v zemědělství byla pro ně neznámá, matka ji zvládala jen s nejstarším synem.
Vzhledem k tomu, že měli hospodářství, neměli nárok na potravinové lístky.
Pomáhali jim sousedé troškou obilí. Proto zde zůstali jeden rok a potom
se přestěhovali do Lubence. Zde paní Zajícová začala pracovat u sedláka,
kde se jí dařilo dobře. Učila se mluvit česky a začala se starat sama o sebe.
V roce 1949 se odstěhovali do Loun, kde pak pracovala v nemocnici.
Vyprávění paní Zajícové bylo velmi poutavé a posluchače zaujalo. Odpovídala i na několik dotazů
a dlouho se debatovalo o jejích zkušenostech se životem v Itálii a u nás.
Děkujeme paní Giuseppině Zajícové za velmi příjemné nedělní odpoledne a do dalších let jí přejeme
pevné zdraví a životní pohodu.
V Posezení při vzpomínkách budeme pokračovat zase na podzim, přejeme všem krásné léto.
Miluše Dvořáková

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........

Hasičská sezóna v plném proudu
Stejně tak jako každý rok je pro nás toto období dost „nabušené“. V pátek 29. dubna se konala cvičná
evakuace základní a mateřské školy v Bechlíně. Poté si děti opekly v hasičárně buřty, prohlédly
si hasičskou techniku a zasoutěžily si ve družstvech. V sobotu 30. dubna se v Brozanech nad Ohří
konalo první kolo celostátní hry Plamen – závod požární všestrannosti. Na cca 1,5 km dlouhé trase děti
určují topografické značky a hasičské prostředky, pracují s buzolou, střílí ze vzduchovky atd. Z našeho
sboru se ho zúčastnila dvě družstva mladších žáků a jedno družstvo přípravky. S průběžnými
výsledky sice nejsme moc spokojené, ale doufáme, že se nám podaří ztrátu dohnat ve druhém kole
– na technických disciplínách. Ten samý večer jsme pořádali pálení čarodějnic. Počasí se vydařilo lépe,
než jsme čekali a posezení u hasičárny tak nestálo nic v cestě.
V sobotu 7. května se konala soutěž o putovní pohár SDH Předonín. Byla to naše první soutěž
s technickými disciplínami. Přípravka se kupodivu i přes všechny drobné potíže umístila na bedně
a to na třetím místě. Mladší žáci A, pro které je letošní sezóna první, kdy soutěží v této kategorii, si také
nevedli špatně, ale opět se potýkáme s problémem, že i když prakticky všechno umějí, na starší děti
prostě fyzicky nestačí. Mladší žáci B jsou děvčata, která už mají něco za sebou. Po štafetě byly holky
na průběžném prvním místě. Bohužel se nám nepodařil požární útok a nakonec jsme odjeli „jen“
s bronzovými medailemi.
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.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE
V neděli 8. května jsme pořádali na domácím hřišti soutěž ze série Tohatsu Fire Cup. Z našeho sboru
se jí zúčastnila dvě družstva mužů. Ve věkové kategorii nad 35 let se naše družstvo umístilo na prvním
místě. V kategorii bez omezení věku se naše druhé družstvo umístilo na pátém místě. Další soutěž
z této série pořádal sbor hasičů z Vroutku. Družstvo nad 35 let se zde umístilo na druhém místě
a i nadále zůstává průběžně v první polovině celkové výsledkové listiny.
Poslední soutěží před uzávěrkou Bechlínských listů byla opět
dětská soutěž, tentokrát Memoriál Květoně Grunta, kterou
pořádá SDH Litoměřice na cvičišti v Terezíně. S dětmi jsme
vyrazili již v pátek odpoledne, postavili jsme stany a večer
využili připravenou trať k tomu, aby si děti vyzkoušely
disciplíny, na které my překážky nemáme, a proto
je trénujeme tak nějak improvizovaně. V sobotu dopoledne
naše družstvo mladší B zabodovalo. Holky první disciplínu
zvládly naprosto skvěle a právem braly první místo.
S mladšími A už to taková sláva nebyla, ale dokázali udělat
platný pokus a průběžně se umístili na šestém místě (z celkových osmi družstev). Tak to v podstatě
u obou družstev bylo i v další disciplíně. Třetí a zároveň poslední sobotní disciplínou byl zásah
se džberovou stříkačkou. Tady holky trošku zavrávoraly, umístily se v ní na čtvrtém místě a v patách
na pátém místě se jim drželo naše druhé družstvo. Po součtu bodů byly holky i tak průběžně
na prvním místě a lehce jsme spočítali, že rozhodne poslední disciplína. Po ukončení sobotního
programu nám pořádající sbor zajistil prohlídku podzemí Terezína. Děti šly nejprve s baterkami,
a kdo měl odvahu, mohl si trasu projít ještě jednou, ale tentokrát bez světla. Řeknu vám, lehké
to nebylo, pár dětem i slzička ukápla, ale zážitek je to k nezaplacení .
V neděli byly na programu už jen požární útoky. Holky byly na řadě hned jako první. Malinký zádrhel
nás neminul, ale to zřejmě holky chtěly vyzkoušet, co naše nervy vydrží . Pokus se jim vydařil
a pak už jen sledovaly výkony svých protivníků a fandily mladším A. Tohle družstvo si zaslouží
opravdu velkou pochvalu, protože v konkurenci podstatně starších dětí jejich čas stačil na krásné čtvrté
místo!!! Po sečtení bodů jsme mohli slavit. Holkám přibyly do sbírky další medaile, a to ty nejcennější,
ZLATÉ! Druhé družstvo se umístilo na šestém místě, což je – i když se to tak nezdá – opravdu dobrý
výsledek. Však jsme obě umístění oslavili hned po příjezdu do hasičárny.
V květnu nás čeká ještě nejdůležitější soutěž sezóny – druhé kolo Plamenu. Doufám, že v příštím čísle
vám znovu budeme moci psát o našem úspěchu. Držte palce.
Michala Korpalová, SDH Bechlín

.......... VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Nerudovy pěšinky
Poslední dubnový den jsme se probudili do nádherného jarního dne. Byla sobota a v Bechlíně se konal
pochod Nerudovy pěšinky pořádaný TJ Sokol a Sdružením pro obec.
Početná skupina účastníků netrpělivě čekala na zahájení pochodu, které bylo od 8.00 hodin před
Tradiční dílnou paní Šustrové, která poskytla zázemí pořadatelům i turistům. Počasí bylo skvělé, tratě
5 km nebo 10 km lehce zvládnutelné, příroda po chladných dnech sluncem prozářená. Účastníci dostali
na cestu sladkost, pitíčko a mapku vybrané tratě. Na kontrolních místech byla mapka označená
razítkem. Razítkem se nechali označit i někteří malí účastníci.
V cíli turisty čekala pamětní placka na 2. konání Nerudových pěšinek, kterou si všichni
s radostí přišpendlili na oděv. V pořádání obnovené tradice bychom rádi vytrvali.
Zúčastnilo se 98 účastníků, o 24 víc než v loňském roce. Trať si také opět prošla paní
Dana Dlouhá, která je bývalou dlouholetou organizátorkou Nerudových pěšinek.
Bylo pěkné vidět nadšené děti, které se s rodiči projdou jarní přírodou. Příště pojďte také.
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Věra Nicková

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ..........

Volnočásek
V měsíci květnu jsme se sešli jak v Bechlíně, tak v Předoníně v hojném počtu (okolo 20). Učili jsme
se vyrábět korálkovou bižuterii s novými materiály, s tzv. modistickou dutinkou. Jsme rádi, že všechny
zúčastněné nové tvoření bavilo a odnesli si domů slušivou „parádu“ nejenom pro letošní léto,
ale i pro plesovou sezónu.
V červnu bude pokračovat opět oblíbené korálkování. Ti z Vás, kdo mají doma malé kleštičky
„kombinačky“, vezměte si je s sebou. Naučíme Vás, jak si sami z drátku a korálků vyrobíte náušnice.
Dále budeme pokračovat ve vyrábění šperků
z modistických dutinek.
Vzhledem k tomu, že nám nastává čas
dovolených,
upozorňujeme,
že
v červnu
v Bechlíně bude korálkování ve čtvrtek.
V červenci a v srpnu budeme mít prázdniny.
Sejdeme se opět v září na oblíbeném korálkování.
V Bechlínských listech včas termíny zveřejníme.
Předonín
středa 22. 6. 15:00–18:00 hod. v obecní klubovně
Bechlín
čtvrtek 23. 6. 14:00-19:00 hod. (POZOR ZMĚNA!!!) v Prodejní dílně lidové tradice
J. Šustrová a I. Vodičková

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

„A“ – boj o záchranu pokračuje,
přípravka vítězem okresního poháru
Tentokrát je zpravodaj fotbalově bohatý. Bojovalo se na třech frontách, o čemž vás ve stručnosti
informujeme. Nejdříve družstvo bojující o záchranu.
„A“
Sobota 23. dubna 2016
Malé Žernoseky - Předonín
5:3 (4:1)
- první zápas ze série utkání se soupeři z popředí tabulky dopadl dle předpokladu, i když s příznivými
verdikty rozhodčího pro domácí (penalta, ofsajd). Rozhodl první poločas pojištěný penaltou a v druhé
části po našem tlaku gól z ofsajdu po ojedinělém protiútoku domácích.
Sobota 30. dubna 2016
Radovesice – Předonín
5:3 (4:3)
- v zápase jsme vedli, ale domácí přebírali iniciativu a udržovali si stále náskok. K naší smůle celkem
třikrát zvonila konstrukce branky soupeře. Takže jsme se museli smířit s další porážkou.
Sobota 7. května 2016
Předonín – Podlusky
3:5 (1:3)
- v utkání, které do třetice skončilo 3:5 v náš neprospěch, nás porazil náš hráč J. Hubený ml., který nám
vstřelil tři góly, z toho dva z ofsajdu a třetí z výborně provedeného přímého kopu.
Neděle 15. května 2016
Roudnice n.L. – Předonín
4:1 (1:0)
- utkání, v němž domácí lépe kombinovali a rychleji běhali, ještě úřadoval rozhodčí. Těžko jsme
se prosazovali a tak byla vidět pouze bojovnost u jednotlivců, což ovšem nestačilo.
Sobota 21. května 2016
Předonín – Dobříň
5:0 (5:0)
- derby utkání probíhalo v klidu. Na soupeři bylo až příliš znát, že je v krizi, a tak jsme vcelku snadno
v první části utkání získali pětibrankový náskok, který jsme udrželi i po vystřídání v druhé části.
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………. ZE SPORTU
Stará garda
Pátek 22. dubna 2016
Předonín – Kleneč
0:4 (0:2)
- problémy se sestavou, hra bez ladu a skladu znamenala překvapivou, ale zaslouženou porážku.
Pátek 29. dubna 2016
Libotenice – Předonín
2:2 (1:0)
- po předchozí překvapivé porážce zisk bodu proti celku z čela tabulky a navíc s osmi hráči v poli.
To zaslouží pochvalu za bojovnost.
Pátek 6. května 2016
Předonín – „K“ Roudnice n.L.
7:1 (2:1)
- soupeř o deseti hráčích, poměrně snadná záležitost pro náš tentokráte kompletní kolektiv.
Pátek 13. května 2016
Předonín – Hoštka
2:1 (0:1)
- a znovu problémy. Shánění hráčů na poslední chvíli, dohoda s hosty a následný zápas s vyrovnaným
průběhem. Nakonec jsme byli šťastnější.
Pátek 20. května 2016
Střížovice – Předonín
3:0 kont.
- do Střížovic je asi pro většinu z přihlášených 31 hráčů daleko. Znamená to další trapnou kontumační
porážku.
Mladší přípravka
Několik slov úvodem. Je to družstvo, které se v průběhu čtyř let vypracovalo mezi nejlepší celky
okresu. A to díky trenérům J. Hubenému a P. Božíkovi, s podporou rodičů a přízní sponzorů. Nyní
k zápasům.
Okresní fotbalová liga – skupina „H“
Neděle 1. května 2016
Mšené-lázně
Předonín – Mšené-lázně
12:0
Brozany – Mšené-lázně
9:4
Předonín – Podlusky
6:4
Brozany – Podlusky
4:3
Předonín – Brozany
4:4
Podlusky – Mšené-lázně
6:1
Vítěz turnaje: Předonín
Sobota 7. května 2016
Brozany
Předonín – Mšené-lázně
7:2
Brozany – Mšené-lázně
5:4
Předonín – Brozany
7:4
Brozany – Podlusky
5:3
Předonín – Podlusky
2:4
Podlusky – Mšené-lázně
5:2
Vítěz turnaje: Předonín (o skóre)
Sobota 14. května 2016
Předonín
Předonín – Mšené-lázně
5:6
Brozany – Mšené-lázně
3:8
Předonín – Podlusky
1:1
Brozany – Podlusky
1:6
Předonín – Brozany
6:1
Podlusky – Mšené-lázně
6:3
Vítěz turnaje: Podlusky
Do finále okresní ligy v neděli 5. června 2016 v Lovosicích od 10:00 hod. postupují Podlusky, Předonín.
Okresní pohár mladších přípravek 2015
ASK
Lovosice
ASK Lovosice
SK Bezděkov Dobříň
SK Předonín
SK Malé Žernoseky

3:9
7:5
1:11

SK Bezděkov
Dobříň
9:3
4:3
2:2

SK Předonín
5:7
3:4
1:8

SK Malé
Žernoseky
11:1
2:2
8:1

skóre

body

pořadí

25:11
8:15
19:9
4:21

6
1
9
1

2
3
1
4

Finále okresního poháru mladších přípravek
21. května 2016
Předonín
- mladší přípravka podala bojovný výkon s chutí po vítězství a podařilo se jí porazit favority
ASK Lovosice. Zisk okresního poháru za rok 2015 je zcela zasloužený.
Upozorňujeme všechny příznivce fotbalu, že v sobotu 25. června 2016 slavíme fotbalem na hřišti
v Předoníně dvacet let založení SK Předonín. Všichni jste srdečně zváni.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
11

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Sbor dobrovolných hasičů Předonín pořádá

DĚTSKÝ DEN

v sobotu 11. června 2016 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 koupit na místě.
Občerstvení zajištěno, večer taneční zábava.

SK Předonín Vás srdečně zve na

OSLAVY 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SK PŘEDONÍN
v sobotu 25. června 2016 na hřišti SK Předonín
Program:
14:00 – utkání přípravky
15:00 – utkání staré gardy
17:00 – utkání A-mužstva
20:00 – zábava – hraje skupina FANTAZIE
Doprovodný program pro děti, možnost nahlédnutí do kroniky klubu.

FK Bechlín zve všechny místní děti i jejich rodiče na tradiční

SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI

v sobotu 25. června 2016 v areálu hřiště v Bechlíně
Zápis dětí začíná v 10:00 hod., soutěže se rozeběhnou v 10:15 hod.
Předpokládaný konec akce je mezi 14. a 15. hodinou,
čeká Vás půlden plný her, soutěží, kulturního vyžití i tradičních fotbalových bramboráků.
Občerstvení zajištěno, těšíme se na Vaši účast.
OPRAVA ..........
Oprava data k dopadení parašutistů po atentátu na Heydricha 1942 z Bechlínských listů číslo 4/2016.
Ve stati Další příjemné setkání s panem J. Hančlem došlo k chybnému datu k dopadení parašutistů
po atentátu na Heydricha. Místo 31. července 1942 má být 31. května 1942. Omyl uvedený panem
Hančlem. Nakonec nedošlo ze strany Němců k uskutečnění jejich výhružky, protože do tohoto data
Němcům vyzradil místo pobytu parašutistů v kostele Pravoslavné církve v Praze jeden člen
parašutistů. Přesto Němci ani jednoho dalšího člena živého nedostali.
Josef Hančl

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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