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Veslařka Anna-Marie Macková přivezla zlato z mistrovství světa
„...to, že jsme vyhrály, jsem si vlastně pořádně uvědomila, až když začala hrát česká hymna...“
Anna-Marie Macková, sedmnáctiletá sportovkyně z Bechlína, se stala mistryní světa v juniorském
veslování. Společně se sedmi dívkami vybranými do české reprezentace vybojovala zlatou medaili
na Mistrovství světa ve veslování juniorů, které se konalo na konci srpna v Rotterdamu. V závodě
reprezentovala veslařský klub KVM 1881 (Klub veslařů mělnických), když usedla do lodi s dalšími
nejlepšími veslařkami ČR ve své věkové kategorii – Valentýnou Solařovou (VK Jiskra Otrokovice),
Adélou Truhlářovou (VK Olomouc), Michalou Pospíšilovou (VK Vajgar Jindřichův Hradec), Michaelou
Kidovou (VK Olomouc), Zuzanou Metlickou (VK Blesk Praha), Josefínou Lázničkovou (ČVK Praha),
Terezou Businskou (VK Blesk Praha) a kormidelnicí Evou Klímovou (VK Jiskra Třeboň).
Bylo to překvapení. Dívčí osma nepatřila mezi hlavní favority české výpravy. Na Evropském
šampionátu skončila čtvrtá a zde, ve větší konkurenci, nikdo příliš nemyslel na medailové pozice.
Děvčata ale překvapila. Ke zlaté medaili jim stačily pouze dvě jízdy.
Poté, co česká osma vyhrála rozjížďku, postoupila rovnou do finále. V té době teprve dívky začaly
přemýšlet o tom, že by to mohlo „cinknout“. A jejich sen se stal skutečností – ve finálovém souboji
česká posádka porazila dlouho vedoucí Němky o 48 setin vteřiny.
O úspěchu posádky informovala česká média na celostátní i lokální úrovni. Krom sportovních
fanoušků ale o něm řada lidí neví. A to i v naší obci, kde máme jednu ze zlatých medailistek. Je dobře,
že Andulka přijala pozvání starosty obce a přijala jeho gratulaci k velkému sportovnímu úspěchu.
Starosta popřál Andulce jménem obce mnoho úspěchů ve sportovní kariéře, studiu i osobním životě
a předal jí kytici a finanční dar.
(Pokračování na str. 8)
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V pátek 30. září se od 18 hodin uskutečnilo v Klubu v Předoníně veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Sál byl velmi plný, neboť na programu bylo projednávání obchvatu Předonína. Přišly desítky občanů,
zastupitelé se sešli v plném počtu.
Přípojka elektřiny – v prvním bodě jednání zastupitelstvo jednohlasně schválilo smlouvu o zřízení
věcného břemene pro přípojku k zahradě v Bechlíně.
Podpora Spolku přátel Aktivních záloh – byla schválena smlouva o poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč
z rozpočtu obce pro Spolek přátel Aktivních záloh Armády ČR (vojáci z Prázdninového rozloučení
v Bechlíně). Návrh byl schválen 9 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi. V následujícím bodě jednání bylo
tomuto spolku schváleno prominutí pronájmu kulturního domu v Bechlíně na víkendovou akci,
a to bez energií, které si spolek musí uhradit. Tento návrh byl schválen 10 hlasy, 1 zastupitel se zdržel.
Školská rada – na žádost ředitele školy zastupitelé jmenovali své zástupce do školské rady
ZŠ a MŠ Bechlín. Navrženi byli zastupitelé Vladimíra Műllerová a Jaroslav Vocásek. Přihlásili se také
stávající členové školské rady Mgr. Ing. Jan Drobný a Mgr. Zdeňka Fillerová Studená. Zastupitelé
rozhodli, že novými členy školské rady budou Jaroslav Vocásek (7 pro, 4 se zdrželi) a Vladimíra
Műllerová (6 pro, 5 se zdrželo).
Nákup automobilů pro dobrovolné hasiče – zastupitelé schválili Příkazní smlouvu, na jejímž základě
bylo uskutečněno výběrové řízení na nákup automobilů pro SDH Předonín a SDH Bechlín. Výběrové
řízení zpracovala firma Eurokom plus, s.r.o. Praha, kterou oslovil místostarosta Jaroslav Vocásek
na základě doporučení starosty Vědomic, kde kupovali automobil ze stejné dotace. Smlouva byla
schválena 9 zastupiteli, 2 se zdrželi po námitce, že smlouva je zastupitelstvu předložena pozdě, protože
výběrové řízení již proběhlo. Na základě výběrového řízení byla zastupitelům dále předložena
smlouva na nákup dvou devítimístných automobilů značky Ford Tranzit 300 včetně požárního
vybavení, a to od firmy Homolka z Ústí n.L. za cenu 1 951 064,- Kč. Nákup byl schválen bez výhrad
všemi přítomnými zastupiteli.
Rozdělení pozemku – na žádost občana zastupitelé jednohlasně schválili úpravu územní studie, podle
níž bude rozdělen soukromý pozemek v Předoníně na dvě části za účelem prodeje jedné části. Náklady
na změnu uhradí žadatel.
Odstranění betonových sloupů z cesty na pískovnu – starosta předložil žádost a stížnost dvou občanů
Předonína, kteří upozornili na umístění zábran do cesty na pískovnu, kam se jezdí rybařit a žádali jejich
odstranění z důvodu nebezpečnosti. K tomuto bodu proběhla dlouhá diskuse. Někteří občané
a zastupitelé tvrdili, že sloupy jsou nebezpečné, protože nejsou dostatečně vidět a už se tu zranili dva
lidé, a požadovali je odstranit. Druzí hájili ponechání sloupů, protože se díky nim uklidnil provoz
u pískovny v době koupání a otázku bezpečné jízdy ponechali jako vedlejší, neboť každý řidič má jezdit
tak, aby stihl včas zastavit. Po dlouhé diskusi bylo schváleno, že by se měl jeden ze sloupů odstranit.
Pro bylo 7 zastupitelů, 4 se zdrželi.
Inventarizace majetku – v následujícím bodě jednání byl jednohlasně schválen harmonogram
inventarizace obecního majetku a byla stanovena inventarizační komise.
Rozpočtový výhled do roku 2019 - zastupitelé schválili také plán výdajů na léta 2016-2019. Podle něj
by se mělo investovat do opravy místních komunikací a chodníků, obecních budov či budování
cyklostezky na Říp. Do výhledu byla také zahrnuta oprava kabin na hřišti v Bechlíně, která
se po dohodě s FK Bechlín přesouvá na jaro 2017. Předpokládané výdaje na následující léta jsou
cca 14,5 milionu Kč ročně. Návrh podpořilo 8 zastupitelů, 1 byl proti a 2 se zdrželi.
Rozpočtová opatření – sedmi hlasy byla schválena rozpočtová opatření, která zajišťují přesuny peněz
v rámci rozpočtu obce. Výhrady byly vzneseny například k opravě parkoviště u hřbitova. 2 zastupitelé
se zdrželi a 2 byli proti.
Cena díla – oprava komunikací – na základě dodatku ke smlouvě o dílo byla navýšena cena proběhlé
opravy komunikací v Předoníně a v Bechlíně. Po dokončení stavby zhotovitel předložil obci konečný
rozpočet a vyúčtoval vícepráce v hodnotě 104 tisíc Kč. Dodatek smlouvy o dílo byl schválen 6 hlasy,
2 zastupitelé byli proti a 3 se zdrželi.
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Plánovaný obchvat Předonína – velmi široká diskuse se rozvinula v záležitosti plánování obchvatu
Předonína. V úvodu se ujal slova starosta obce, který popsal celý průběh přípravy územně plánovací
dokumentace a vytyčení rezervy pro vybudování nové silnice okolo Předonína. Poté předložil návrh
na převedení územní rezervy do stavebního řádu, aby mohla být zpracována zástavbová studie
pro konkrétní umístění silnice. Dále prohlásil, že severní obchvat přes pískovnu, který navrhuje
zastupitel Mgr. Ing. Jan Drobný v otevřeném dopise, je nereálný. Mgr. Ing. Jan Drobný reagoval,
že v dopise je jeho názor a že jeho návrh by byl lepší. Zastupitel Ing. Vladimír Drobný, Ph.D. upozornil,
že každý krok, který obec učiní, bude znamenat přiblížení se navrhované variantě, která rozdělí tři části
obce. Navrhl, aby se projednala jiná, jižnější varianta. Řekl, že vést silnici tudy je velmi komplikované,
ale není to nemožné. Proti předloženému návrhu se postavili také přítomní občané Benzinova, kteří
se obávají, že jim povede silnice těsně kolem jejich domů. Starosta a místostarosta vysvětlovali,
že územní rezerva je široká a že silnice může být dál. Kolem Benzinova povede stejně, jde jen o to,
kam přesně se umístí. Nejde o žádnou dálnici. Dále řekli, že jiné varianty nejsou reálné, protože
se dotýkají cizích katastrálních území a musela by se přepracovat územně plánovací dokumentace
Ústeckého kraje. Řekli občanům, že jinou variantu nám nikdo neudělá a nezaplatí a všechna doprava
pojede přes Předonín. Po dlouhé diskusi starosta navrhl věc odložit a přislíbil, že pozve odborníky
z Úřadu územního plánování, aby přijeli a podali občanům všechny potřebné informace.
Nákup interaktivní tabule do školy – zastupitelé bez výhrad odsouhlasili čerpání investičního fondu
ZŠ a MŠ Bechlín na nákup interaktivní tabule pro žáky ZŠ Bechlín.
Kontrola VZP – na vědomí byl dán protokol o kontrole VZP, která neshledala žádné závady.
Diskuse – do diskuse se již nikdo nepřihlásil, jednání bylo následně ukončeno ve 21:45 hodin.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 31. října 2016 od 18:00 hod. v Klubu Bechlín.
Program:
1/ Zpráva o hospodaření obce za období 1-9/2016
2/ Rozpočtové opatření č. 7
3/ Žádost o odprodej pozemků
4/ Ceník nájmu hrobových míst pro rok 2017
5/ Výroční zpráva o činnosti školy
6/ Diskuse

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 3. října 2016 začal zimní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x týdně.
Svozový den – PÁTEK
Podnik technických služeb Lovosice oznamuje, že lístky na svoz komunálního odpadu pro rok 2016
budou platné i v roce 2017.

Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu probíhá každé pondělí. Odpad připravte v nádobách nebo pytlích před Vaší
nemovitostí.

MUDr. Tylová oznamuje
10.-11. listopadu 2016 neordinuje.
29. listopadu-1. prosince 2016 neordinuje.
Zástup – MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.
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Zpráva o hospodaření obce za období 1. 1. 2016 – 30. 9. 2016
Přehled celkových příjmů a výdajů k 30. 9. 2016 ve vztahu k bankovním účtům obce
ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od
ROZPOČET
ROZPOČET
PŘÍJMY k 30. 9. 2016
schválený
po změnách
počátku roku
schválený %
upravený %
DAŇOVÉ
12 703 000,00
12 703 000,00
10 448 137,89
82,25
82,25
NEDAŇOVÉ
947 000,00
1 039 609,10
708 011,94
74,76
68,10
KAPITÁLOVÉ
20 000,00
20 000,00
DOTACE
130 000,00
5 599 390,90
4 533 390,90
3 487,22
80,96
CELKEM
13 800 000.00
19 362 000,00
15 689 540,73
113,69
81,03
100,00
Zůstatek roku 2015 převod do Ost. fondu
3 879 090,90
3 879 090,90
PŘÍJMY PO
KONSOLIDACI
13 800 000,00
15 482 909,10
11 810 449,83
85,58
76,28
VÝDAJE k 30. 9. 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
18 188 000,00
13 027 072,44
100,25
71,62
805 000,00
1 174 000,00
22 330,00
2,77
1,90
13 800 000,00
19 362 000,00
13 049 402,44
94,56
67,40
100,00
3 879 090,90
3 879 090,90
13 800 000,00

15 482 909,10

9 170 311,54

66,45

59,23

Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce od 1. 1. 2016 a konečným stavem k 30. 9. 2016
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

2 640 138,29-

Kontrolní tabulka správnosti účtování k 30. 9. 2016
PŘÍJEM OBCE

11 810 449,83 VYDÁNÍ OBCE

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 1. 1. 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
17 627 368,53

9 170 311,54

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 30. 9. 2016
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
7 574 885,71
Stav účtu ČSOB
123 302,86
Stav účtu ČNB
758 868,42
CELKEM
8 457 056,99
Vydání kontrolní číslo
17 627 368,53

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. K datu 30. 9. 2016 bylo schváleno šest rozpočtových opatření ve výši
5 562 000,00 Kč. Z toho jsou 3 529 090,90 Kč finanční prostředky roku 2015. Rozpočtovým opatřením č. 4 bylo
z Ostatního fondu převedeno 350 000,00 Kč do rozpočtu obce roku 2016 na dofinancování rekonstrukce
kabin na hřišti v Bechlíně. Rozpočtovým opatřením č. 6 došlo k další změně ve financování akce opravy
kabin. Finanční prostředky, které byly uvolněny na opravu kabin v Bechlíně, byly po vzájemné dohodě
s vedením FK Bechlín přesunuty na dofinancování nákupu automobilů. Dále bylo navrženo, aby potřebné
finanční prostředky na přestavbu kabin byly zapracovány do rozpočtu roku 2017 a v tomto roce též
proinvestovány.
Z výsledků letošního roku, které jsou součástí účetní závěrky k 30. 9. 2016, je zřejmé, že příjmy obce jsou
o 2 640 138,29 Kč vyšší než výdaje. Procentuální rozdíl mezi příjmy a výdaji je 17,05 %. Převaha příjmů
nad výdaji je způsobena plynulou daňovou výtěžností, přijetím transferu ze státního rozpočtu na činnost
místní správy, dotací z úřadu práce, dotací MMR ČR na opravu silnice a dotací KÚÚK na zakoupení
hasičských aut pro obě jednotky sboru hasičů.
V první polovině roku byla provedena oprava místních komunikací a oprava autobusové čekárny
v Bechlíně. Nákup automobilů pro hasičské jednotky obce bude realizován ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku.
Milena Koťová, účetní obce
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Obchvat Předonína – ano či ne?
Podzim roku 2016 se stal velmi důležitým obdobím v rozhodování zastupitelstva obce. Obchvat místní
části Předonín - téma, které jitří život našich obyvatel, přináší mnoho emocí a nevraživosti. Dovolte
mi rekapitulaci celého postupu prací při řešení dopravního zatížení Předonína.
Zprovozněním dálnice D8 došlo k nárůstu dopravy pro štětský i roudnický region. Nutnost řešení
obchvatu Roudnice n.L., zkapacitnění mostu ve Štětí, a tím získání logické příjezdové komunikace
pro průmyslovou výrobu, postavily naši obec před náročný úkol – ochranu jediné vesnice mezi
Roudnicí n.L. a Štětím na stávající komunikaci. V současné době probíhá poslední fáze dostavby
obchvatu Roudnice n.L. a příprava rekonstrukce mostu ve Štětí. Pro nás to znamená jediné. Prudké
zvýšení dopravní zátěže v Předoníně.
Naše obec podniká od roku 2002 potřebné kroky v rámci obchvatu Předonína. V původní verzi byly
navrženy čtyři varianty:
1. severní varianta – přes dobývací prostor pískovny,
2. krátká varianta – v prostoru hřiště Předonín
3. střední varianta – navržená územní rezerva
4. dlouhá varianta – přes Vinici s napojením u Jezera
Varianta č. 1 je nepřípustná vzhledem ke schválenému dobývacímu prostoru, chráněnému ložisku
písku a nestabilnímu podloží.
Varianta č. 2 byla zamítnuta Zastupitelstvem obce Bechlín – došlo by k likvidaci hřiště v Předoníně.
Varianta č. 3 byla schválena Zastupitelstvem obce Bechlín v podobě územní rezervy.
Varianta č. 4 byla odmítnuta pro složitost křížení s podzemním vedením a pro nutnost změny Velkého
územního celku Ústeckého kraje a Územního plánu Dobříň.
V roce 2011 došlo ke schválení dvou samostatných územních plánů katastrálních území Bechlína
a Předonína. V katastrálním území Předonín byla tímto plánem schválena územní rezerva
pro dopravní stavbu „Obchvat Předonína“.
Zastupitelé z obou částí obce v roce 2011 vyhodnotili všechny varianty a schválili územní rezervu
dopravní stavby. Schválení předcházelo tříleté období projednávání podoby územního plánu a jeho
finální podoba byla zveřejněna veřejnou vyhláškou. Argumenty typu, že jsme to nevěděli, nemohou
obstát.
V letošním roce došlo k výraznému posunu celkového řešení dopravního zatížení podřipského
regionu. Dostavba obchvatu Roudnice n.L. a již zmiňovaná rekonstrukce mostu ve Štětí má přímou
vazbu na Předonín. Komise složená z odborníků územního plánování, dopravy, ekonomiky i politiků
Ústeckého kraje vyhodnotila náš požadavek řešení obchvatu Předonína kladně. Z jednání byl stanoven
jasný postup pro další kroky potřebné k samotné realizaci dopravní stavby. Převod územní rezervy
pro dopravní stavbu do řádu stavebního. To je první krok pro zpracování zástavbové studie, kterou
dostala za úkol zpracovat Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Zástavbová studie je živým
dokumentem, se kterým se dá dále pracovat, vznášet připomínky, řešit napojení komunikace nebo
jednoznačně odmítnout. Obrácený postup – t.j. nejdříve studie a poté schválení převodu územní
rezervy dopravní stavby není možný.
Stojíme před rozhodnutím, zda převod rezervy schválit či neschválit. Všechny další varianty byly
prošetřeny a vyhodnoceny jako nemožné. Rozhodnutí zastupitelstva obce ovlivní životy obyvatel
na dlouhé roky. Mám vážnou obavu, že v případě neschválení bude do budoucna veškerá doprava
vedena středem Předonína a dojde k výraznému zhoršení kvality života obyvatel.
Další, již třetí, projednávání převedení územní rezervy pro dopravní stavbu bude zařazeno
do programu jednoho z následujících veřejných zasedání. Žádám občany jak Předonína, tak i Bechlína,
o účast na tomto zasedání. Zda budeme mít do budoucna obchvat místní části Předonín, nebo
nebudeme, je věcí nás všech a ne jenom některé naší části. Každý z občanů má možnost získat všechny
potřebné údaje z dokumentace obce. V současné době stojíme skutečně před rozhodnutím, zda obchvat
ano či ne. Další zjišťování různých možností je pouze ztrátou času.
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Alexander Suchý, starosta obce
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Výsledky voleb do zastupitelstev krajů
Volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje vyhrálo ANO 2011 s 23,24 % hlasů (20 mandátů). Jako druhá
se sem dostala KSČM s 15,82 % hlasů (13 mandátů), následuje ČSSD s 11,90 % hlasů (10 mandátů)
a dále ODS s 9,54 % hlasů (7 mandátů) a koalice SPD a SPO s 6,07 % hlasů (5 mandátů).
Výsledky voleb do zastupitelstev krajů v obci Bechlín
Bechlín
Předonín
Celkem
č.
2
4
9
12
17
18
20
30
32
34
37
43
52
58
67
77
78
79

Počet voličů celkem
604
373
977

Počet voličů
147
116
263

Volební účast v %
24,34 %
31,10 %
26,92 %

Kandidátní listina
název
Občanská demokratická strana
Starostové a Sportovci pro Ústecký kraj
Komunistická strana Československa
Česká strana sociálně demokratická
Ilegálním imigrantům NE – peníze raději pro naše děti
Severočeši.cz
JsmePRO! Kraj 2016
ANO 2011
TOP 09
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická strana Čech a Moravy
Úsvit s Blokem proti islamizaci
Svobodní a Soukromníci
DSSS - NE imigrantům, PROTI nepřizpůsobivým, PRO pořádek!
NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI
Piráti a Strana zelených
Koalice Svoboda a přímá demokracie a Strana Práv Občanů
ProKraj

Bechlín
5
9
2
24
0
1
1
31
2
3
36
2
2
4
1
10
9
1

Platné hlasy
143
115
258

Počet hlasů
Předonín
8
2
2
13
1
0
5
33
7
6
11
0
7
3
1
5
9
2

celkem
13
11
4
37
1
1
6
64
9
9
47
2
9
7
2
15
18
3

Prosba ke spoluobčanům Předonína a Bechlína
Upozorňujeme občany na časté výjezdy fekálních vozů SČVAK do naší obce. Důvod je jediný a stále
stejný – ucpaná sání čerpadel v kanalizačních jímkách ČSOV.
Před naším domem se nachází jedna z těchto jímek. Každý příjezd fekálního vozu má stejný průběh:
oblaka prachu, hluk, blikání světel, zápach z čerpané kanalizační jímky – to vše ve dne i v noci, v létě
i v zimě, ve všední den i o víkendu, o svátcích. To vše přímo před okny našeho domu, kdy se nedá
větrat a v noci spát nebo za hezkého počasí posedět na zahradě.
Dle vyjádření servisních pracovníků je důvod stále stejný. Ucpávání sání čerpadel tím, co do odpadu
nepatří, předměty z nerozložitelného materiálu - čistícími hadry, plenami, obvazovým materiálem,
hygienickými potřebami, kartony a dalším odpadem, který tato čerpadla nejsou schopna zpracovat.
Tímto odpadem jsou dokonce i papírové kapesníky a kosmetické tampony, které mají na první pohled
podobnou strukturu jako toaletní papír.
Tento problém neřeší pracovníci SČVAK pouze u nás, ale ve všech šesti čerpacích stanicích v naší obci.
A nejen v naší obci. Při posledním výjezdu nám servisní pracovník „s chutí“ ukázal konkrétní odpad,
kvůli kterému jsou časté výjezdy v naší obci prováděny – vlhčené toaletní papíry a ubrousky.
Věříme, že tato informace pomůže k lepší informovanosti a děkujeme za ohleduplnost. Doufáme,
že se podaří snížit četnost výjezdů fekálních vozů v celé naší obci.
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………. ŠKOLA A ŠKOLKA

Novinky ze ZŠ a MŠ
Máme tu říjen a velmi rádi bychom se ohlédli za uplynulým měsícem zářím (a částí měsíce října) v naší
Základní škole a Mateřské škole Bechlín. Jelikož jsme jedna organizace, budete už nadále nacházet
články mateřské školy a základní školy spojené. Jedna organizace, jeden článek. Doufáme, že to tak
bude i pro Vás příjemnější, když najdete všechny informace pohromadě. Nejprve bychom začali našimi
nejmenšími, tedy mateřskou školou.
Po letních prázdninách se všechny děti radostně shledaly v mateřské školce. Novým malým
kamarádům a kamarádkám starší děti hned ukázaly všechny hračky.
Během září navštívil mateřskou školu klaun Kristián
s pestrým programem a svými legračními výstupy
se postaral o dobrou náladu. Tančilo se, kouzlilo, soutěžilo
a zpívalo. Děti si mohly sáhnout na živého hada, což pro
ně byl obrovský zážitek.
Děti i paní učitelky zhlédly krásné divadelní představení
Popletená pohádka, které bylo plné písniček a všechny
doslova nadchlo.
Celé osazenstvo mateřské školy by chtělo poděkovat
mamince Stázičky, která pro děti vyrobila sádrová zvířátka
s magnetem. Děti si je podle svých představ namalují a tím si budou rozvíjet fantazii.
V mateřských školách v Bechlíně i Předoníně se konaly rodičovské schůzky, kde vedoucí mateřské
školy, ředitel školy i paní učitelka z první třídy předávali rodičům důležité informace k chodu školky,
ale i k zápisu do základní školy, který bude předškoláky čekat v dubnu 2017.
Nyní se přesuňme do školy základní. Pokud alespoň občas spočinete okem na našich webových
stránkách nebo na nástěnce před školou, jistě Vám neunikly akce, které jsme pořádali. První akcí bylo
divadelní představení pro děti s názvem Pohádky z našeho statku. Velmi pěkné loutkoherecké
představení děti velmi zaujalo.
Jsem rád, že Vás mohu informovat o zapojení školy
do projektu Kiwanis. Jedná se o charitativní projekt,
ve kterém mohly všechny děti naší školy nakreslit návrh
panenky pro nemocné děti do nemocnic. Deset nejhezčích
návrhů bylo zhmotněno do reálné podoby. Tyto panenky
putovaly do dražby. Výsledkem dražby byl zisk peněz
pro nemocné děti. Panenky, které se neprodaly, byly
darovány dětem v nemocnicích. O tom, jak se našim
dětem výtvory povedly, se můžete přesvědčit
na přiložené fotografii či ve fotogalerii na stránkách školy.
Ani se sportem však nezůstáváme pozadu a pro děti jsme připravili sportovní den. Škola se zapojila
do projektu OVOV (Sazka Olympijský výbor – Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Tento
projekt se snaží žáky přesvědčit, že sport je přirozenou součástí zdravého životního stylu. Při splnění
všech disciplín, které budeme plnit v průběhu celého školního roku, získají žáci sportovní vysvědčení
či dokonce medaile.
Důležitým mezníkem pro školu bylo také zvolení nové školské rady. Tímto bych chtěl poděkovat
zákonným zástupcům dětí, ale i zástupcům Obce Bechlín (zřizovatele školy) za navržení a schválení
kandidátů do školské rady.
Velké poděkování patří zastupitelstvu obce, jelikož umožnilo škole zakoupit novou interaktivní tabuli
do 4. a 5. ročníku. Nyní budeme mít v každé třídě jednu tuto tabuli a výuka se tak stane pro žáky zase
o trošku zajímavější a zábavnější.
Chtěl bych Vám za celý kolektiv Základní školy a Mateřské školy Bechlín popřát příjemné podzimní
dny.
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Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín
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Mateřskou školu opět rozveselili dýňoví panáčci
Jak už to na podzim bývá, lesy, zahrady a parky hrají barvami. A tak, jako s nimi umí čarovat příroda,
umí to i paní učitelky v mateřské škole. Děti v Předoníně tak v sychravých podzimních dnech vítají
každé ráno veselí panáčci, strašidýlka a zvířátka vyrobená z okrasných dýní. Ti, co si ráno přivstanou,
mohou už při příchodu ke dveřím školky spatřit svítící dýně, další výstavka je čeká
hned v zádveří. I když letos bylo tykví méně, daly si zaměstnankyně školky záležet na tom,
aby je zužitkovaly co nejlépe. I letos se našli dárci, kteří výstavku obohatili. Dýně dětem opět darovala
sousedka paní Hradecká a manželé Drobní.
Doufejme, že dýňáčci dětem co nejdéle vydrží, aby až je budou z výstavky odstraňovat, už mohly
s očekáváním začít školku zdobit pro Mikuláše a pro Ježíška.

Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

SVĚTOVÝ ÚSPĚCH ..........

Veslařka Anna-Marie Macková přivezla zlato z mistrovství světa
(Pokračování ze str. 1)

Jak se Anna dostala k veslování, jak prožívala svůj největší závod a jaké jsou její plány
do budoucna? Na to jsme se při této příležitosti zeptali přímo jí:
Od kdy vesluješ? Jak vůbec jsi přišla na veslování? Proč ne jiný sport...
Vesluji od deseti let. Začalo to tak, že děda měl kamaráda, pana Kociána, a když byl jednou u nás, já jsem
jako akční dítě jezdila kolem domu na bruslích a chodila na chůdách... Pan Kocián říkal, že když jsem takto
akční, ať přijedu si to zkusit, že to je přesně pro mě. Hned druhý den jsme jeli. Zkoušela jsem si trenažér,
což se mi strašně líbilo (to se už teď říct nedá – dodává se smíchem) a hned potom, další den, jsem šla
na vodu. A už jsem u toho zůstala.
Asi to bude dřina, být mistryní světa jistě není zadarmo. Jak vůbec probíhá tvůj trénink?
Teď máme tréninky sedmkrát v týdnu s tím, že víkendy trénujeme individuálně – např. běh nebo kolo.
Přes zimu je to podobné, třeba minulý rok jsme trénovali i devětkrát v týdnu. Letos v létě, při přípravě
na ten svět, to bylo náročné. Celé prázdniny jsme trénovali dvoufázově, takže za ty dva měsíce jsme ušli
velký kus cesty.
Trénink vypadá tak, že přijdu a jdu buďto na vodu, to už se teď moc nedá, protože už je celkem zima.
Pak chodíme do posilovny nebo na trenažér, hodně jezdíme na kole nebo na rotopedu a přes zimu dlouhý běh,
plavání.
Trénuji asi 2,5 hodiny denně.
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Kdy si můžeš dovolit vynechat; řekneš si – dám si pohov, pohodu, odpočinu si...
Každý rok míváme volný červenec, abychom si trochu odpočinuli. Ale tím, že letos jsme trénovali
na mistrovství světa, tak jsem volno neměla. Po mistrovství jsme měli na dva týdny volno, to jsem opravdu
nedělala vůbec nic, ale pak už jsme zase zlehka začali a teď už jedeme naplno.
Osmiveslice jsou týmový sport. Je to pro tebe lepší než individuální? Proč zrovna osmiveslice?
Je to pro mě určitě lepší, protože já sama na skifu to nemám úplně
v hlavě. Už jenom to, že jsem s někým ve dvou, mi strašně moc
pomáhá. Ta osma mi vyhovuje úplně. Třeba při rozjížďce na tom světě
jsem si říkala, že už fakt nemůžu, ale že tam v tom nemůžu
těch sedm holek nechat. Je to velká psychická podpora.
A osma proto, že se to tak sešlo. Nejdřív jsme na jaře na mezinárodních
závodech v Mnichově jeli ve čtyřech a to se nám moc nevydařilo.
Pak se dělal výběr do osmy a už to tak zůstalo.
Jste pořád stejný tým nebo se prostřídáváte?
Tento rok byla úplně jiná reprezentační osma než loni. Teď se spekuluje, že za rok chtějí udělat stejné
složení, akorát jedna holka bude jiná, protože ta už je teď dospělá. Je to ale tak, že každý rok se reprezentace
vyjíždí znovu, takže se tam mohou dostat úplně jiní lidé. Záleží to hlavně na tom, jak natrénujeme
přes zimu a jak nám to na jaře půjde.
Jaké máš plány do budoucna? Třeba tu budeme mít olympioničku...
Olympiáda by byla super, ale je strašně malá šance, že se tam dostanu. Radši bych chtěla jít studovat
do Ameriky a mít jistotu, že budu mít vystudováno, než se tady po střední dva roky snažit o něco, co mi pak
nevyjde. Ve veslování nejsou peníze, takže abych pak mohla finančně vyjít, tak bych tu olympiádu musela
vyhrát. Proto jako lepší řešení vidím odletět a vystudovat.
A máte nějaké sponzory, kterým bys chtěla poděkovat?
Vůbec. Všechno si platíme sami.
Co budeš studovat? Proč zrovna v Americe?
Chtěla bych získat stipendium, ale ještě nemám úplně vybraný obor. Je to Washingtonská státní univerzita
a je tam na výběr z mnoha oborů. Zalíbila se mi veterina, ale když jsem nad tím přemýšlela, studovat
veterinu v angličtině by asi nebylo ideální. Když ne veterinu, tak asi něco kolem sportu.
Ale vraťme se k úspěchu na mistrovství světa. Jak závod probíhal?
Samotné mistrovství světa bylo spojené s U23, což je reprezentace do 23 let a i s dospělými, takže
to byla obrovská akce. Trvalo to týden. My jsme tam přijely v pondělí a byly jsme úplně vyjukané, protože
tolik lidí a tolik lodí na jednom místě jsme ještě neviděly. Bylo to úplně něco jiného, nedalo se to vůbec
srovnávat s mistrovstvím Evropy, to proti tomu byly úplně maličkaté závody.
Ve středu jsme jely rozjížďku, kterou se nám podařilo vyhrát. Všechny jsme si říkaly, že to je hustý.
Ve druhé rozjížďce, ta byla lehčí, měli všichni lepší časy. Vypadalo to, že se budeme prát o 2. až 4. místo.
Ostatní holky byly v pohodě, jenom já jsem hrozně šílela a byla jsem úplně mimo. Trenérka nás uklidňovala,
že o nic nejde, že se nemáme stresovat.
A pak se to povedlo. Chvíli mi trvalo, než jsem si to vůbec uvědomila, že jsme vyhrály a že máme zlato...
Až když hráli českou hymnu, tak mi to celé došlo, že je to pravda.
Je něco, co bys jako mistryně světa chtěla říct lidem, kamarádům, Bechelákům?
Chtěla bych říct asi... Pro ty malé děti, že jestli něco dělají, ať u toho vydrží. Já jsem si musela na tohle počkat
osm let. A samozřejmě velký dík rodičům, že mě podporují, také mi všechno platí a není to zrovna málo.
A dědovi, který mě k tomu přivedl.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená
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28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu
28. října 1918 se povedlo to, o čem snily generace našich předků. Zbavili jsme se nenáviděné
habsburské nadvlády a zřídili si vlastní stát. Povedlo se to proti vůli Němců, kteří od pradávna
považovali České země za svou zájmovou sféru.
První kroky odbojářů byly velmi obtížné. O českém národě, jeho historii i budoucích požadavcích
se vědělo velmi málo, o slovenském prakticky nic. Naši politici věděli, že o budoucím uspořádání
Evropy, tedy i Českých zemí, se bude rozhodovat v zahraničí a proto již na podzim roku 1914 poslanec
Říšské rady Tomáš Garrigue Masaryk odešel do ciziny, kde zahájil boj za samostatný stát. V roce 1915
doplnil Masaryka v exilu Edvard Beneš. Velmi významnou roli v tehdejším zahraničním odboji sehrál
vysoce postavený důstojník francouzské armády Milan Rastislav Štefánik. Díky svým rozsáhlým
společenským stykům pomohl Masarykovi a Benešovi dostat se do uzavřených francouzských
politických kruhů. V únoru 1916 byla vytvořena Československá národní rada, která se stala hlavním
orgánem zahraničního odboje. V jejím čele stáli Masaryk, Beneš a Štefánik. Radě se podařilo přesvědčit
státy Dohody, aby ke svým vojenským cílům přidaly vytvoření samostatného Československa.
Sílil i domácí odboj, jehož hlavními osobnostmi byli Karel Kramář a Alois Rašín. Po Masarykově
odchodu byla vytvořena domácí odbojová organizace „Maffie“, která se soustředila na udržování
kontaktu s Masarykovým odbojovým centrem v zahraničí, zabývala se konspirační činností
a připravovala se na politický převrat a převzetí moci. V červenci 1918 byl v Praze vytvořen Národní
výbor československý, který se stal vrcholným orgánem domácího odboje. Jeho předsedou se stal Karel
Kramář.
Velkou pomocí v boji za samostatnost našeho státu byly postupně vznikající československé legie –
jednotky zahraničního vojenského odboje. Původně byla z Čechů žijících v Rusku v roce 1914
vytvořena Česká družina, která měla 700 mužů. V roce 1916 byla přeorganizována na střeleckou
brigádu o síle 5 500 mužů. S pokračující válkou se do československých vojenských jednotek přidávali
čeští a slovenští váleční zajatci. Po slavné bitvě u Zborova v roce 1917 se vstup do československého
vojska téměř zautomatizoval a Češi bojovali v první linii proti Rakousko-Uhersku a Německu i přesto,
že jim v případě zajetí hrozil trest smrti za velezradu. Československé legie převzaly úlohu
československého vojska – armády dosud neexistujícího státu a prošlo jimi na devadesát tisíc Čechů
a Slováků.
V legiích byli i bechlínští a předonínští občané. Kronikář Vít Jeník jejich jména i osudy zapsal do Obecní
kroniky. Byli to z Bechlína Antonín Horáček, Emil Kolář, Václav Pardubský, Josef Rot, Karel Rubín,
Jaromír Rybák, Antonín Stach, Adolf Šašek a z Předonína Ladislav Měšťák a Václav Šustr. Po bitvách
u Zborova, Bachmače a Kazaně se naši legionáři po problémech s bolševiky probojovali
přes transsibiřskou magistrálu až do Vladivostoku, odkud se na lodích kolem světa dostali do Evropy
a konečně po roce i dvou domů.
30. května 1918 došlo v USA k podpisu Pittsburské dohody, která schvalovala spojení Čechů a Slováků
v samostatném státě, v němž bude mít Slovensko plnou autonomii. 18. října 1918 byla v Paříži
vyhlášena Washingtonská deklarace – prohlášení nezávislosti československého národa podepsané
Masarykem, Benešem a Štefánikem.
28. října 1918 jednala v Ženevě delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem s představitelem
protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem o vytvoření samostatného československého
státu. Dospěli k dohodě, že nový stát bude republika (uvažovalo se i o monarchii), prezidentem
se stane Masaryk a předsedou vlády Kramář. Téhož dne převzal Národní výbor Obilní ústav v Praze,
aby zabránil odvozu obilí na frontu a nechal zaměstnance přísahat věrnost nově vznikajícímu státu.
Poté se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem. Podmínky obsahovaly i uznání
autonomie národů Rakousko-Uherska, které si lid vyložil jako uznání nezávislosti. Tato zpráva se stala
impulsem k živelným demonstracím, při nichž lid jásal v ulicích a ničil symboly monarchie.
Na Václavském náměstí u pomníku sv. Václava promluvil k davům kněz Isidor Zahradník a vyhlásil
samostatný československý stát.
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………. Z KALENDÁŘE
Večer 28. října vydal Národní výbor první zákon, zákon o zřízení samostatného státu československého
a provolání Národního výboru „Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem...“ Pod oběma
dokumenty byli podepsáni Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup,
později zvaní „Muži 28. října“. 30. října Rakouské vojenské velitelství kapitulovalo
před Národním výborem. Tentýž den byla v Turčianském Svätém Martinu přijata Martinská deklarace,
na jejímž základě se Slovensko připojilo k českým zemím a byla ustanovena Slovenská národní rada
jako výkonný orgán.
13. listopadu 1918 vyhlásil Národní výbor Prozatímní ústavu, která přenášela moc na Národní
shromáždění. První schůze Národního shromáždění se konala hned následující den. Československý
stát byl na této schůzi prohlášen republikou, prezidentem byl zvolen Tomáš Garrigue Masaryk a byla
ustavena vláda v čele s Karlem Kramářem. Dále byl vydán zákon o zrušení šlechtických titulů a řádů
a zákon o osmihodinové pracovní době.
Miluše Dvořáková, zdroj: Wikipedie

………. VOLNOČÁSEK

Volnočásek informuje...
V listopadu se sejdeme: Bechlín středa 2. 11., 15:00-19:00 hod. – Prodejní dílna lidové tradice
Předonín čtvrtek 24. 11., 15:00-18:00 hod. – obecní klubovna
Téma: Výroba modré šatovky tzv. modrotisku. Každý si vyrobí šatovku se svým originálním vzorem,
který si buď namaluje, napíše nebo natiskne razítky. Vyrobíme si dárky, např. polštář, prostírku
či zástěrku.
Pomůcky s sebou: předlohy vzorů, nápisů. Ty si vložíte pod bílé plátno a můžete obkreslovat svůj
návrh. Ostatní pomůcky dostanete na místě.
Každou středu se v Prodejní dílně lidové tradice od 15:00 hod. schází dvě skupinky. První
na paličkování, druhá na výrobu figurek z kukuřičného šustí.
Jiřina Šustrová

………. ZE SPORTU

Dosažené vítězství a další porážky
Těžce se píše článek, když se velmi oslabenému družstvu nedaří. Ale i takové zprávy přinášíme. Tady
je stručná rekapitulace.
Sobota 24. září 2016
Malé Žernoseky - Předonín
7:2 (4:1)
- v porovnání s ostatními našimi zápasy poměrně dobře, až na obrannou fázi.
Sobota 1. října 2016
Předonín – Třebenice
4:3 (2:2)
- dočkali jsme se vítězství a zaslouženě. Bojovností jsme získali náskok, který jsme přes závěrečný tlak
soupeře udrželi.
Sobota 8. října 2016
Mšené-lázně – Předonín
18:4 (9:2)
- otevřený fotbal bez zajištěné obrany neměl proti domácím mladíkům šanci.
Sobota 15. října 2016
Předonín – Libotenice
3:12 (1:6)
- porážka jedním z aspirantů postupu. Znovu stejné problémy: taktika a otevřená hra nahrávají
soupeřům, je nutné více se věnovat obranné činnosti.
Sobota 22. října 2016
Žitenice – Předonín
14:4 (7:2)
- k dalšímu utkání jsme nastoupili bez některých hráčů nynějšího základu, během patnácti minut jsme
obdrželi pět gólů a v utkání proti bývalým ligistům bylo rozhodnuto.
Do konce podzimní části soutěže zbývají tři kola. Tak přejeme bojujícím hráčům zlepšení v taktice
a hlavně v zajištěné obraně a solidní zakončení podzimu.
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Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Prodejní dílna lidové tradice se sídlem v Bechlíně č.p. 277 si Vás dovoluje pozvat na

VÁNOČNÍ PRODEJ VÝROBKŮ LIDOVÉ TRADICE
1. listopadu - 23. prosince 2016
každý den od 14:00 do 18:00 hod.
v prostorách dílny
Na tel. 604 437 050 si lze domluvit jiný termín návštěvy v prodejně.
Prodej na parkovišti pod horou Říp bude od listopadu 2016 do konce března 2017 přerušen.

Obec Bechlín a SDH Bechlín Vás srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU A VÁNOČNÍ TRHY
těšíme se na Vás o první adventní neděli 27. listopadu 2016
ve 14:00 hodin u hasičské zbrojnice v Bechlíně
Na děti bude čekat Mikuláš s malým dárkem,
pro všechny je připraveno bohaté vánoční občerstvení.

BŘIŠNÍ PEKÁČ

Co je břišní pekáč? Patentovaný fitness program cvičitelky Hanky Kynychové.
Břišní pekáč je posilovací lekce zaměřená na posílení hlubokého svalstva, na přímé i šikmé
břišní svalstvo a svaly pánevního dna. Trénink je určen pro ženy i muže každého věku.
Kdy a kde: každé úterý od 19 hodin v tělocvičně ZŠ Bechlín
S sebou: sportovní oblečení a obuv, ručník, podložku, pití a dobrou náladu
Počet míst je omezen, proto je nutné hodinu vždy rezervovat.
Rezervace: sms 739 529 215
e-mail tpospisilova92@seznam.cz
Těší se na Vás Tereza Pospíšilová

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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