BECHLÍNSKÉ

9

LISTY

2016

………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
hlavní investiční akce tohoto roku, oprava místních komunikací, je úspěšně zvládnuta. Zda se podařilo
nebo nepodařilo, nechám na zvážení každého z Vás. Postupné kroky oprav a investic se nám vyplácí,
nejsme nuceni zatěžovat obec úvěry a půjčkami. V rozpočtovém výhledu jsou naplánovány další akce,
které povedou ke zlepšení veřejných prostranství i budov v majetku obce.
Další část investic plánovaných pro letošní rok, celková oprava provozní budovy na hřišti v Bechlíně,
se po vzájemné dohodě s FK Bechlín přesunula na jarní období roku 2017. Smluvní vztah
s dodavatelskou firmou je schválen a finanční prostředky zajištěny.
V příštích letech nás čekají opravy dalších místních komunikací, výstavba pěší komunikace ke hřbitovu
a mnoho různých drobnějších investic. Nikdy není jednoduché uspokojit potřeby naprosto všech
požadavků. Stanovení priorit je vždy to nejtěžší rozhodování v každé práci. Udržení kondice obce a její
zlepšování ku prospěchu obyvatel se mnohdy stává nočním strašákem. Otázky typu co udělat, čemu
dát přednost, co omezit, do čeho se nepouštět vůbec, jak vysvětlit okolnosti různých možností
a překážek, to je každodenní realita.
Jsem velmi rád, že v naší obci je mnoho občanů, kteří uvažují rozumně a plně chápou koloběh obce.
Na druhou stranu chápu i věčné kritiky, kteří všemu rozumí, jsou odborníky ve všech oblastech,
pracují lépe a kvalitněji. To je skutečný obrázek celé společnosti, každého města či obce.
Obec Bechlín má v rámci Podřipska velmi slušné postavení. S vědomím bezdlužnosti, velkým
množstvím majetku, podporou sportovního i kulturního života, školou a dvěma mateřskými školami,
lékařskou ordinací, veřejnou dopravou a mnohými dalšími plusy zaujímáme významnou pozici
v tomto regionu.
Smyslem tohoto článku není jen samá chvála. Kritika a z ní plynoucí možnosti dalšího rozvoje
k lepšímu a spokojenějšímu životu našich občanů jsou vždy na pořadu dne. Stále je co zlepšovat,
udržovat stávající, plánovat a snažit se jít pořád dopředu. Je potřeba společně přemýšlet o naší
budoucnosti a připravit našim dětem a vnoučatům pomyslnou startovací čáru v co nejlepší podobě.
Moderní rozvoj celé společnosti přináší mnoho nových povinností a klade stále vyšší nároky
na každého z nás. Naší prvotní starostí je udržet kvalitu života naší obce a stále ji zvyšovat.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Kominictví Apeltauer Roudnice n.L. oznamuje
Kominické služby podle zákona č. 133/1985, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky č. 34/2016, o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty budou občanům poskytovány pouze
na základě přihlášek, které bude přijímat do 21. října 2016 Obecní úřad v Bechlíně a místostarosta
p. Vocásek v Předoníně. Čištění bude probíhat od 24. října 2016.
Čištění komína + vystavení revizní zprávy: 450,- Kč
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Celoroční
Sezónní
Celoroční
Sezónní
provoz
provoz
provoz
provoz

Činnost

Čištění spalinové
cesty
Kontrola spalinové
cesty
Čištění a kontrola
spalinové cesty

3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

Plynné

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Fyzické osobě, která neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způsobem, může být
uložena pokuta do výše 50 000,- Kč. Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje
spalinovou cestu v rozporu se zákonem, může být uložena pokuta do výše 100 000,- Kč.

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 3. října 2016 začíná zimní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x týdně.
Svozový den – PÁTEK
První vývoz – 7. října 2016

Sběr drobných nebezpečných odpadů
FCC BEC, s.r.o. oznamuje, že v sobotu 1. října 2016 bude provádět sběr drobných nebezpečných
odpadů.
Bechlín – parkoviště u ZDV
8:45 – 9:00
Bechlín – u požární nádrže
9:05 – 9:20
Předonín – u pomníku
9:30 – 9:45
Přijímány budou následující druhy odpadů: motorové oleje, olejové filtry, zbytky barev, obaly
od barev, zbytky domácí chemie, obaly od domácí chemie, rozpouštědla a ředidla, pesticidy a hnojiva,
fritovací oleje, rtuťové teploměry, staré léky, fotochemikálie, akumulátory, monočlánky, zářivky,
výbojky
Nebudou přijímány:
televizory, monitory, lednice, mrazáky, domácí spotřebiče a ostatní elektrozařízení!!!
Sběr tohoto elektroodpadu provádí SDH Bechlín (kontaktní osoba: Miloslav Kašička, tel. 724 410 117)
a SDH Předonín (kontaktní osoba: Jaroslav Vocásek, tel. 723 174 947).

Velkoobjemové kontejnery
Budou přistaveny na obvyklých místech

Bechlín
7.-9. října 2016
Předonín
14.-16. října 2016
Do kontejnerů neukládejte nebezpečný odpad (tj. pneumatiky, akumulátory, elektroniku, televizory,
barvy, oleje, léky...)
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.......... INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Informace o volbách do zastupitelstev krajů


volby se uskuteční

v pátek 7. října 2016 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 8. října 2016 od 8:00 do 14:00 hodin



místo konání voleb

ve volebním okrsku č. 1, pro voliče s trvalým pobytem v místní části Bechlín, je volební místnost v budově
Klubu Bechlín čp. 162
ve volebním okrsku č. 2, pro voliče s trvalým pobytem v místní části Předonín, je volební místnost v budově
Klubu Předonín čp. 39



volit může

státní občan ČR, který dosáhl nejpozději druhý den voleb věku 18 let a v den voleb je přihlášen k trvalému
pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje



hlasovací lístky

Nejpozději 3 dny přede dnem voleb budou voličům distribuovány hlasovací lístky, v případě ztráty
či poškození obdrží volič kompletní sadu hlasovacích lístků ve volební místnosti.



hlasování

Volič, občan ČR, prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem ČR. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek
té politické strany, pro niž se rozhodl hlasovat. Zároveň může na tomto hlasovacím lístku zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Ve prospěch politické
strany se počítají i hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána.
K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud budou na hlasovacím lístku zakroužkováni více než
4 kandidáti, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, k přednostním hlasům se však
nepřihlíží. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené, nejsou
vloženy do úřední obálky nebo je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování
umožněno. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné – s voličem, který nemůže upravit
hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič (nikoliv však člen okrskové volební komise) a hlasovací lístek za něj
upravit a vložit do úřední obálky, případně i vložit do volební schránky.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím
lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
V případě závažných, zejména zdravotních, důvodů lze požádat obecní úřad nebo okrskovou volební
komisi o hlasování mimo volební místnost, k voliči jsou pak vysláni dva členové okrskové volební komise
s přenosnou hlasovací schránkou.



hlasování na voličský průkaz

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním
okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič
přihlášen k trvalému pobytu. Volič je povinen voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi.



voliči zapsaní ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelskými úřady

V případě, že se volič v minulosti nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským
nebo konzulárním úřadem ČR, je automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů v místě svého trvalého
pobytu na území ČR. Pokud chce být tento volič v případě návratu na území ČR opětovně zapsán do stálého
seznamu voličů v místě svého trvalého pobytu, musí požádat příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad
ČR, v jehož zvláštním seznamu voličů je zapsán, o vyškrtnutí. O vyškrtnutí lze zažádat písemně nebo
osobně na příslušném zastupitelském nebo konzulárním úřadě. Písemná žádost je dostačující i tehdy, pokud
je faxová. Uznat lze též žádost zaslanou elektronicky a podepsanou elektronickým podpisem. Běžná žádost
prostřednictvím e-mailu není dostačující z důvodu nedostatečné identifikace voliče a anonymity odesilatele;
ze stejných důvodů není přípustná ani žádost telefonická. Podpis voliče na žádosti o vyškrtnutí není nutno
úředně ověřovat.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….
V případě, že je volič zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR na základě své žádosti vyškrtnut
ze zvláštního seznamu voličů a hodlá volit do zastupitelstev krajů, je nutné, aby potvrzení o vyškrtnutí
odevzdal přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu nebo
v den voleb okrskové volební komisi.

AKCE KULTURNÍ KOMISE ……….

Prázdninové rozloučení
Někdy jsou dva měsíce dlouhá doba, ale pokud jde o letní prázdniny, vždy utečou jako voda. Léto
končí a děti se pomalu připravují na školní povinnosti. A jak lépe jim tento čas zpříjemnit,
než uspořádáním akce, jako je prázdninové rozloučení. Ani letos pořadatelé nezklamali.
Bohatý program zahájilo v deset hodin dětské divadlo, což se již
víceméně stalo tradicí. Novinkou v programu však byla ukázka jízdní
policie hlavního města Prahy. Kdo měl zájem, mohl se podívat, jak
probíhá výcvik koní určených pro tuto práci. Dvě sympatické policistky
se svými zvířecími svěřenci všem ukázaly, že práce to není lehká.
Přítomní se dozvěděli, že výcvik koně trvá několik let, než může – jak
se říká – do terénu. Nejprve si musí zvyknout na vše, s čím se může
setkat – chůzi v odpadcích, dav lidí na demonstraci, různé prapory
a transparenty, hluk, střelbu a dokonce oheň.
Ve třináct hodin byly zahájeny soutěže o ceny, kterých bylo opravdu
hodně. Střelba ze vzduchovky, poznávání zvířat, kop
na branku, různé opičí dráhy, lovení rybiček, skok v pytli atd.
Nasbírané body děti proměnily v „Bechelky“ a za ty si pak
nakoupily odměny ve stánku s cenami.
Po ukončení soutěží následovala ukázka policejní kynologie. Opět
jsme se přesvědčili, že není dobré pouštět se do křížku s pejsky,
kteří snadno dostanou člověka přesně tam, kam potřebují
a dokonale ho znehybní. Myslím, že lidé, kteří dokážou
takto psa vycvičit – pro dobrou věc – si právem zaslouží
naše uznání.
Dalším překvapením bylo letadlo, ze kterého se během
několika přeletů nad hřištěm vysypala dávka sladkostí.
Nic nezpůsobí dětské davové šílenství snadněji než
bonbony padající z nebe . Dětskou část prázdninového
rozloučení zakončila diskotéka. O hudbu se po celý den
staral DJ Kawa a děti se patřičně vyřádily.
V sedm hodin večer hřiště znovu ožilo hudbou, tentokrát díky hudební skupině Elegance. Nadále
se každý bavil po svém. Zábavu okolo půlnoci překazil déšť, ale co se počasí týče, nemůžeme
si stěžovat, přes den vyšlo naprosto ukázkově.
Samozřejmostí je, že po celý den byl dětem k dispozici skákací hrad, trampolína, projížďky na koních,
ukázky veteránů, obří televize a oblíbená lanovka, kterou opět vytvořili vojáci. Jako každý rok měly
velký úspěch také projížďky vojenskou technikou. Na své si přišli milovníci jídla a pití, protože výběr
byl opravdu velký. Grilovaná kuřata, klobásky, palačinky, vafle, ledová káva a mnoho dalších dobrot,
pivo i limonáda.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem sponzorům a především organizátorům prázdninového
rozloučení. Jen díky jejich práci pořádá naše obec akci, která přitáhne lidi z širokého okolí a na které
se všichni do jednoho dobře pobaví. Děkujeme.
Michala Korpalová
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.......... NAŠE ŠKOLA

Slavnostní zahájení školního roku
„Rozlučte se, kluci, holky, už je tady konec školky.
Na vás starší šesti let čeká nový školní svět.“
Rok se s rokem sešel a nastal opět první zářijový den. Jako každý první školní den byl pln očekávání,
které se zrcadlilo v očích nejen jedenácti nových prvňáčků, ale také jejich rodičů. Očekávání však
nebylo to jediné. Byla to i nervozita, strach z něčeho nového, ale také zvědavost a radost. Pro všechny
totiž znamenal tento den velký krok kupředu.
Na rodiče a žáčky čekalo v bechlínské škole vřelé
přivítání od pana starosty Alexandera Suchého,
ředitele školy Mgr. Pavla Adámka a ode mě – třídní
učitelky 1. třídy, Mgr. Martiny Vobořilové.
Ke vstupu do nové etapy dostali žáčci dárečky
na uvítanou. Nechyběl každoroční balíček od Obce
Bechlín a nově přibyl pamětní list pro prvňáčky.
Na lavici pak čekaly na nové žáčky drobné
pozornosti a reklamní dárečky od organizací,
se kterými škola spolupracuje.
Žáčci se seznámili se všemi svými spolužáky a společně se „zabydleli“ ve svých lavicích. Prohlédli
si učebnice, které je budou provázet celou první třídou, a které budou nosit ve svých pečlivě vybraných
a nachystaných školních taškách spolu s penálem a dalšími pomůckami. Se svými spolužáky
si od dnešního dne budou pomáhat s učením, radit si, a také řešit nejrůznější úkoly a postupovat
do dalších ročníků naší pětileté malotřídní školy. „A že je ve škole čeká jenom učení?“ To se u nás
v Bechlíně nemůže stát! Pro žáčky jsou připravené zajímavé kroužky, podzimní sportovní den a různá
obohacující divadelní představení. Budou se moci zúčastnit plaveckého výcviku a dalších sportovních
a společenských akcí obce i školy, při kterých budou prezentovat své dovednosti.
Nová etapa čeká ale také na rodiče prvňáčků. Jak nejlépe pomoci dítěti se vstupem do první třídy?
Desatero pro rodiče prvňáčka












Denně kontroluji aktovku a deníček svého prvňáčka za jeho přítomnosti.
Denně kontroluji pouzdro s tužkami a pastelkami, podle potřeby vše ořežu. Tužek by mělo mít dítě
v zásobě několik.
Učím dítě samostatnosti, ale v přípravě školních potřeb a pomůcek dítěti pomáhám, společně
je rovnáme do aktovky na správná místa.
Školní pomůcky koupím raději až po dohodě s vyučujícím.
Veškeré pomůcky a věci do školy opatřím jmenovkou nebo alespoň monogramem.
Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném, příjemném prostředí, aby se dítě mohlo
soustředit na práci. Kde nemá dítě k dispozici svůj pokoj, mělo by mít alespoň svůj koutek se stolem
a židlí ve správné velikosti.
Příprava na vyučování by měla být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky a měla by být
rozdělena na kratší časové úseky, nejlépe 2 x 15 minut.
Každý den si v klidu s dítětem povídám o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho
otázky.
O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, divadlo...) si s dítětem vyprávím, snažím se mu
vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím nenásilnou formou jeho rozumové chápání.
Své dítě chválím a povzbuzuji za drobné úspěchy. Povzbuzení a pochvala motivuje dítě víc než
hrozba trestu. Nezlobím se, když se mu ve škole něco nepovedlo, společně se snažíme o nápravu.

Nezapomeňte, že nejlepší investicí je čas, který dětem věnujete.
Osobně se velmi těším na spolupráci jak s dětmi, tak s rodiči. Touto cestou bych jim ještě jednou ráda
popřála pohodový start do prvního školního roku na naší škole. Dále mnoho školních úspěchů, nových
přátelství, a také školních zážitků, na které budete s úsměvem na tváři vzpomínat.
Mgr. Martina Vobořilová, ZŠ Bechlín
5

NAŠE ŠKOLA ..........
Milí žáci, vážení rodiče, ctění čtenáři,
již nám skončilo období prázdnin, a proto dovolte, abych Vás jménem celého kolektivu Základní školy
a Mateřské školy Bechlín co nejsrdečněji uvítal v novém školním roce 2016/2017. S novým školním
rokem přišly i změny a noví lidé. Představuji se Vám jako nový ředitel ZŠ a MŠ Bechlín. Jmenuji
se Pavel Adámek a budu na základní škole působit nejen jako ředitel, ale i jako třídní učitel
4. a 5. ročníku. Spolu se mnou nastoupila paní učitelka Martina Vobořilová, která se bude jako třídní
učitelka věnovat našim prvňáčkům. Z původního pedagogického sboru ve škole zůstávají paní učitelky
Štěpánka Omámiková, Jana Weishäuplová a vychovatelka Jana Krobotová. Věřím, že toto spojení
nového a „starého“ bude pro školu i žáky přínosem.
S některými z Vás jsem měl již možnost se poznat během 1. září při vítání prvňáčků v naší škole. Tímto
bych chtěl ještě jednou popřát hodně zdaru a co nejlepší vplutí do povinné školní docházky nejen
našim malým žáčkům, ale i jejich rodičům. Doufám, že naše škola pro Vás bude místem příjemným
a vstřícným. Pokud byste měli jakékoli dotazy, které se budou týkat ZŠ a MŠ Bechlín, neváhejte
se na mě obrátit. Jako zdroj informací Vám mohou sloužit i webové stránky školy (http://www.skolabechlin.cz), na kterých najdete spoustu užitečných informací (kontakty, koncepci školy, dlouhodobé
záměry, školní vzdělávací program, školní řád atd.). Zaměstnanci školy jsou tu samozřejmě k dispozici
pro žáky i rodiče i jako poradní orgán. Chtěl bych rodiče žáků ujistit, že všichni budeme věnovat
velkou pozornost řešení výchovných problémů, nevhodného chování, rasismu, xenofobie atd.
Pokusíme se Vám být maximálně nápomocni a předcházet nežádoucím jevům. Je samozřejmé,
že základem je výchova v rodině a škola tuto výchovu nemůže nahrazovat. Můžeme však podat
pomocnou ruku a snažit se minimalizovat nechtěné jevy a vést správným směrem.
Velmi rád bych ve škole navázal na úspěšné vedení, které zde zastupovala bývalá paní ředitelka Ilona
Řejhová. Pevně věřím, že úspěchy naší školy budou pokračovat minimálně tak, jako v letech minulých
a že postavení školy se bude i dále zlepšovat. Chci se pokusit o další rozvíjení žáků po stránce
intelektuální i fyzické.
Jsem si jist, že budeme mít ještě spoustu možností se seznámit, ať již při akcích školních nebo obecních.
Tímto článkem bych chtěl pomyslně zahájit nový školní rok a velmi se těším na spolupráci, která nás
čeká.
S vřelými pozdravy
Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín

Z KALENDÁŘE ..........

Den české státnosti
28. září jsme oslavili státní svátek Den české státnosti, který je připomínkou smrti patrona českých zemí
svatého Václava, přemyslovského knížete a katolického světce.
Václav byl v pořadí třetím historicky doloženým vládnoucím Přemyslovcem.
Byl synem knížete Vratislava a Drahomíry a vnukem prvního historicky doloženého
Přemyslovce knížete Bořivoje I. a Ludmily. Václavovy výchovy se ujala jeho babička
Ludmila, díky které se mu dostalo neobvyklého vzdělání. Po otcově smrti se Václav
ujal vlády nad Přemyslovským knížectvím. 28. září roku 935 byl před kostelem
ve Staré Boleslavi přepaden a zavražděn družinou jeho mladšího bratra Boleslava I.,
který si tak uvolnil cestu k vládě a stal se Václavovým nástupcem. Důvodem vraždy
byl zejména fakt, že Boleslav nesouhlasil s Václavovou smířlivou zahraniční politikou
a chtěl se dostat na trůn. Václavův život se ještě v 10. století stal zdrojem
náboženského svatováclavského kultu. Jeho uctívání se později v 11. a 12. století šířilo nejen po celé
zemi, ale i do sousedního Polska či Ruska. Václav se stal světcem a ochráncem svého lidu.
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………. Z KALENDÁŘE
Jeho vražda a oslava prvního českého světce a mučedníka se staly vděčnou látkou oslavných církevních
legend, které se šířily nejen doma, ale i za hranicemi. Připomínalo se hlavně, že zbožný kníže dal stavět
kostely a povolal do země kněží ze všech křesťanských zemí. Na Pražském hradě dal Václav založit
kostel sv. Víta (dnes Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha). Právě zde byly krátce po Václavově
smrti uloženy jeho ostatky.
Miluše Dvořáková, zdroj: Wikipedie

………. VOLNOČÁSEK

Volnočásek informuje...

Od října se budeme scházet každou středu v Bechlíně v Prodejní dílně lidové tradice a to od 15:00 hod.
Poprvé v Bechlíně ve středu 5. 10. 2016 v 15:00 hod., v Předoníně ve čtvrtek 27. 10. 2016 v 15:00 hod.
v obecní klubovně.
Máme připravenu krásně vybělenou slámu, kterou jsem
přivezla minulý týden od paní Zatloukalové z Brodku
u Konice na Moravě. Paní Miluše Zatloukalová byla
oceněna titulem Nositel lidové tradice, který uděluje
Ministerstvo kultury České republiky a nemá v tomto
řemesle u nás konkurenci. Přivezla jsem její výrobky,
které nám poslouží jako předloha pro výrobu
hvězdiček a vánočních koulí.
Během kurzu si budeme povídat o sklizni kukuřičného šustí a jeho přípravě na výrobu dekorací.
Některé z nás už loni šustí sbíraly a rády se s námi podělí o zkušenosti s jeho zpracováním, aby bylo
pěkně čisté a vybělené.
HARMONOGRAM KURZŮ V PRODEJNÍ DÍLNĚ LIDOVÉ TRADICE BECHLÍN č.p. 277
Měsíc, den, rok
Říjen 2016
5. středa BECHLÍN
VOLNOČÁSEK – POUZE PRO MÍSTNÍ
8. sobota
12. středa
15. sobota
19. středa
22. sobota
26. středa
27. čtvrtek PŘEDONÍN
VOLNOČÁSEK – POUZE PRO MÍSTNÍ
29. sobota
30. neděle

Čas od
do hod.

15-19
15-17
15-19
15-17
15-19
15-17
15-19
15-18
15-17
14-17

Téma kurzu
Ozdoby ze slámy
Pomůcky s sebou: disperzní lepidlo např. Herkules
Paličkování – lektor Ivanka Špundová zahájení kurzu,
cena 150,- Kč, pomůcky Vám budou zapůjčeny
Pleteme z kukuřičného šustí
Paličkování – lektor Ivanka Špundová
Výroba panenek z kukuřičného šustí
Paličkování – lektor Ivanka Špundová
Výroba panenek z kukuřičného šustí
Ozdoby ze slámy
Pomůcky s sebou: disperzní lepidlo např. Herkules
Paličkování – lektor Ivanka Špundová
VÝROBA BETLÉMA z kukuřičného šustí

V sobotu se v Prodejní dílně lidové tradice budeme scházet na paličkování. Tento kurz si musí každý
zaplatit sám, cena je 150,- Kč.
Ostatní kurzy, které se budou konat mimo středu vyhrazenou pro Volnočásek, jsou URČENY
ZEJMÉNA PRO „PŘESPOLNÍ“. Kurz je za úhradu 150,- Kč za osobu. Účastnit se mohou též obyvatelé
Bechlína a Předonína, pro které jsou zdarma s tím, že si vlastní kukuřičné šustí přinesou s sebou.
Jiřina Šustrová
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ZE SPORTU ..........

Prázdninové ohlédnutí...
Vážení a milí, bohužel, je to tak! Léto za sebou definitivně zavřelo dveře, s ním i prázdniny a my na ně
můžeme už jen a jen vzpomínat. Věřím, že většina z nás v dobrém.
Oproti školám, které v prázdninovém čase úplně osiřely, na hřištích a sportovištích bylo přes léto
naopak plno a živo. Od toho přece prázdniny jsou! Ani u nás v Bechlíně v době prázdnin hřiště
nezahálelo!
Ještě v červnu, na oslavu blížícího se konce školního roku, jsme
narychlo uspořádali Sportovní den pro děti. Původně jsme s ním kvůli
plánované rekonstrukci kabin letos vůbec nepočítali. Dětí se
zúčastnilo přes sedmdesát, zasoutěžily si, hlady ani žízní netrpěly, jen
to počasí se letos povedlo snad až moc! Díky, že jste většinou všichni, i
v tom parnu, vydrželi až do konce. Jsme rádi, že i sponzoři nám
zůstali věrni a doufám, že zůstanou i nadále. Každoročně jim děkujeme přímo na Sportovním dnu, teď
jim touto formou děkuji za celý klub ještě jednou, takto na papíře. Zasloužíte si to, díky!!
Fotbalová sezóna byla ukončena, ale nás čekal ještě přátelák. Děkujeme tímto fotbalistům z Předonína,
že nás v červnu pozvali na přátelské utkání pořádané u příležitosti oslav 20. výročí založení fotbalu
v Předoníně. Zápas skončil zaslouženě remízou.
Začátek prázdnin byl ve znamení minifotbálku a piva! Za účasti
sedmi týmů proběhl 9. července jubilejní, desátý ročník turnaje
Gold beer cup. Stejně jako loni vyhrál tým SK Bojkovice Brod
(J. Písek), který, zase stejně jako loni , ve finále porazil tým Jinej
gang (P. Carda). Odměny byly většinou tekuté, to abychom ctili
název turnaje! Večer jsme my pořadatelé, soutěžící i široká
veřejnost poseděli, popili a zatančili si na vlnách rytmů DJ Kawy.
Již v červenci jsme začali s letní přípravou na novou fotbalovou
sezónu. Letos se, co já pamatuji tak snad poprvé, trénink mužů přes prázdniny vůbec nepřerušil a naši
se pravidelně každou středu scházeli. Osobně bych to trošičku svedla na nový úlovek týmu Karla
Nerudu, který, byť věkem již téměř veterán, vnesl svým zapálením do klubu svěžího ducha .
V úvodu července jsme se zúčastnili tradičního dvoudenního turnaje v Račicích (memoriál Běloubka
a Matouška – 2. místo). I další příprava probíhala většinou ve znamení turnajů. Těch se zúčastnily
střídavě i naše nové a staronové posily. Protože už neexistují žádná hostování, vykoupili jsme
z Bezděkova Petra Suchého, ze Ctiněvse Vaška Herynka a z Dušník Honzu Doležala, z Milešova k nám
přišel již výše jmenovaný Karel Neruda, z Dušník se nám vrátil Honza Kordač a z Ledčic Michal
Šmída. Také nový kouč Lukáš Suchý přivedl do našeho týmu dvě posily z Čechie Dubeč, Tomáše
Hajnera a Vojtu Strnada.
Ve Ctiněvsi jsme na konci července obhájili první místo z loňska a v Dobříni jsme skončili třetí.
K přátelskému utkání do Milešova (14. 8.) jsme jeli zřejmě za trest, což dosvědčuje dovezený debakl
v podobě sedmi gólů. Prostě sedm kulí, jako v Sarajevu! Tak to se opravdu nepovedlo!
Nezahálela ani mládež. Vrcholem příprav bylo každoroční
soustředění v Lázních Libverda, kterého se letos zúčastnilo
14 mladých fotbalistů z řad dorostu i žáků. Každodenní třífázový
trénink i přátelské utkání s místním dorosteneckým týmem
Hejnice s nimi letos již podruhé absolvovala i dvě děvčata
a zahanbit se rozhodně nenechala. Za odměnu jsme je i ostatní
vytáhli do prvoligového fotbalového stánku Liberce, na stadion
„U Nisy“, na mistrovské utkání místního Slovanu s Duklou
Jihlava. Vidět Baroše naživo byl zážitek pro všechny. Děkujeme
proto M. Haklové, P. Pocnerové, Pe. Cardovi a L. Tomíkovi, kteří se vzdali peněz za dopravu
a umožnili nám tak vzít děti na tuto atraktivní sportovní akci.
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Po návratu jsme sice mysleli, že máme natrénováno,
ale přátelské utkání s libušským dorostem, sehrané
v Počaplech, nás seslalo „zpátky na zem“. Omluvou
nám budiž fakt, že hlavní opory z loňska odešly
buď do dospělých nebo do jiných týmů a zároveň to,
že tým z Libuše hraje vyšší soutěž. Góly jsme prostě
už nepočítali . To další přípravné přátelské utkání
dopadlo o poznání lépe. Na domácím hřišti jsme vyhráli
na penalty s dorosteneckým týmem ze Štětí. I ti hrají
oficiálně soutěž vyšší než my.
Nová fotbalová sezóna je v plném proudu. Pro nás bude určitě náročná. Vždyť tolik přihlášených týmů
v Bechlíně snad nepamatují. Kromě dospěláků a již zmíněných dorostenců pokračuje novou sezónou
opět tým starších žáků a po chvilce odmlky se zrodila znovu i přípravka. Už jen zorganizovat tréninky
tak, aby se jeden tým nepletl druhému a navíc všem časově vyhovoval, dá pořádnou fušku. V současné
době si troufám říci, že je nám jedno hřiště malé . Proto už se také těšíme na nové kabiny, které
se bohužel začnou opravovat až na jaře. Ale když už jsme to vydrželi tak dlouho, co je pro nás nějaký
půlrok!
Kdo je součástí jakého týmu, kdo trénuje i vše ostatní se dovíte v naší vývěsce u obecního úřadu.
Tak sportu zdar a bechlínskému fotbalu zvlášť!
Iveta Svobodová, FK Bechlín

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

Složitý podzim
Silně oslabený kádr našeho družstva hraje, na co má. Mrzí pouze neúčast na tréninku, kde by se
alespoň odstranily některé herní nedostatky. V současné době je důležité řádně dohrát podzimní část
sezóny 2016/2017 a pokusit se doplnit družstvo pro jarní část. Neměli bychom dopustit zrušení fotbalu,
jakožto zábavy pro místní obyvatelstvo. Věříme, že si to všichni zbývající hráči uvědomí, neboť záleží
jen na nich, zda fotbal v Předoníně udržíme. Nyní k zápasům.
Sobota 27. srpna 2016
Litoměřice – Předonín
- kontumační prohra. K utkání jsme nedojeli pro nedostatek hráčů.

3:0 KONT

Středa 31. srpna 2016
Předonín – Podlusky
3:0 (0:0)
- po vyrovnaném prvním poločase jsme převzali iniciativu, ačkoliv jsme hráli o deseti hráčích,
a rozhodli o vítězství. Škoda, že to nebyl mistrovský zápas.
Sobota 3. září 2016
Předonín – Polepy
2:5 (1:0)
- euforie ze středy nám vydržela v prvním poločase také díky nemohoucnosti hostí. Bohužel druhá část
znamenala vítězné tažení Polep.
Sobota 10. září 2016
Dušníky – Předonín
11:1 (5:1)
- další nevydařený zápas. I když jsme se ujali vedení, bylo otázkou času, kdy rozhodnou domácí
o svém vysokém vítězství. U našeho celku mrzí svévolné opuštění dvou hráčů před koncem utkání.
Sobota 17. září 2016
Předonín – Velké Žernoseky
1:5 (0:3)
- překvapivě po první půli, která patřila hostím, se hra vyrovnala, ale úspěch nám nepřinesla.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
SDH Bechlín Vás srdečně zve na

POHÁDKOVĚ-STRAŠIDELNÉ ODPOLEDNE
v pátek 28. října 2016 od 15:30 hodin
u hasičské zbrojnice
Hry a zábava pro děti, po průvodu strašidelná stezka.
Stánkový prodej v běžném rozsahu.

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

SVATOVÁCLAVSKOU POUŤOVOU VESELICI
v sobotu 1. října 2016

10:00-18:00

zahájení provozu zábavných atrakcí před Prodejní dílnou lidové tradice

10:00-18:00

zahájení celodenních tvořivých dílen v Prodejní dílně lidové tradice
- korálkování – výroba šperků dle vlastní fantazie
- výroba staročeského perníku
- výroba suvenýrů a dárků – malování a lepení korálků na dřevěnou podložku
- výroba zvířátek z kukuřičného šustí...
ukázky staročeských řemesel: - paličkování
- tkaní na ručním stavu
- česání ovčího rouna
výstava prací účastníků Volnočásku

14:00-14:45

koncert duchovní hudby v kostele sv. Václava – Fojtův komorní sbor
Zazní vícehlasé duchovní sborové skladby různých období, v různých jazycích,
autorů známých i anonymních. Fojtův komorní sbor řídí Zuzana a Jiří Zrzavých.

15:00-17:00

koncert dechového orchestru pod taktovkou Richarda Noska před kulturním domem
Na koncerty a dílny vstup dobrovolný.
Občerstvení s pouťovými koláčky zajištěno.

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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