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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
již několikrát bylo v Bechlínských listech zveřejněno nevhodné chování některých spoluobčanů.
Bohužel dobře míněné upozornění nepadá na úrodnou půdu. Opět se ukazují lokality, kde zatím
nezjištění občané zakládají divoké skládky, ničí životní prostředí a pravděpodobně mají ze svého
chování radost. Je smutné stále opakovaně uklízet a přitom doufat, že se občané naučí používat mozek
a chovat se slušně. Odpadové hospodářství naší obce splňuje všechna nařízení a vyhlášky zákona
o odpadech. Je velká škoda, že někteří naši občané nedokáží pochopit alespoň základní pravidla.
Jak jinak chápat domovní odpad v kontejnerech, na kterých je napsáno, co do nich patří. Jak jinak
chápat černé skládky v okolí obce. Jak jinak chápat exkrementy našich psích miláčků v obecní zeleni
a na hřišti. Nevím, co ještě udělat pro zlepšení našeho prostředí, když každá snaha vyjde marně.
Domovní odpad v popelnicích má každý z nás možnost ovlivnit řádným tříděním. Kontejnerů
na tříděný odpad je v obci na počet obyvatel více, než v krajském městě. Velkoobjemový odpad hradí
2 x ročně obec. Nebezpečný odpad je odvážen také 2 x ročně. Odpadkové koše jsou po celé obci.
Biologicky rozložitelný odpad je soustředěn na jedno místo. Úklid obce probíhá nepřetržitě a přesto
se stále objevují plastové lahve a papíry všude.
Domnívám se, že asi chceme žít na skládce a potom ztrácí smysl dělat další opatření v rámci odpadů.
Každý rok zveřejňujeme množství odpadů, které naše obec vyprodukuje. Každý rok mají naši občané
přehled o finančních prostředcích, které jsou plánovány rozpočtem obce na odpadové hospodářství.
Snad každý umí používat selský rozum a počítat. V době, kdy je potřeba šetřit každou korunu
na důležitější projekty, tak se doslova vyhazují peníze oknem.
Je mezi námi, a já pevně věřím, že výrazná většina slušných občanů, kteří si uvědomují nebezpečnost
změny systému nakládání s odpady. Není nic snazšího, než zavést kapitační platbu za svoz odpadu.
Odbourání kontejnerových stanovišť tříděného odpadu a nepřistavování velkoobjemových kontejnerů
také není problém. Likvidace úložiště větví a trávy za hřbitovem je také možná. Potom ale nastává
přesun povinností na každou domácnost, na každého z nás. Jistě si každý uvědomuje citelný dopad
na vlastní kapsu.
Je mezi námi mnoho občanů, kteří si všímají svého okolí a za to jim patří velký dík. Není dobře zavírat
oči nad nepořádkem, nad neslušným chováním. Nás všechny stojí odstraňování a úklid mnoho
finančních prostředků. Zkusme se zamyslet sami nad sebou a vezměme rozum do hrsti, protože zákon
příčiny a následku opravu funguje.
Alexander Suchý, starosta obce
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Zpráva o hospodaření obce od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013
Přehled celkových příjmů a výdajů k 30. 09. 2013 ve vztahu k bankovním účtům obce.
PŘÍJMY
k 30. 09. 2013
DAŇOVÉ
NEDAŇOVÉ
KAPITÁLOVÉ
DOTACE
CELKEM
Převod
z rozpočtových účtů
PŘÍJMY PO
KONSOLIDACI

ROZPOČET
schválený
11 764 000,00
802 000,00
73 600,00
477 400,00
13 117 000,00

ROZPOČET
VÝSLEDEK
po změnách od počátku roku
11 912 000,00
8 639 459,58
1 078 500,00
662 313,00
74 708,49
5 880,00
886 791,51
886 791,51
13 952 000,00
10 194 444,09
639 497,51
639 497,51

ROZPOČET
schválený %
73,44
82,58
7,99
185,75
77,72

ROZPOČET
upravený %
72,53
61,41
7,87
100,00
73,07
100,00

13 117 000,00

13 312 502,49

9 554 946,58

72,84

71,77

VÝDAJE
k 30. 09. 2013
BĚŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
CELKEM
Převod do Ostatního
fondu
VÝDAJE PO
KONSOLIDACI

ROZPOČET
schválený
10 804 000,00
2 313 000,00
13 117 000,00

ROZPOČET
VÝSLEDEK
po změnách od počátku roku
11 784 000,00
7 887 427,57
2 168 000,00
1 543 816,04
13 952 000,00
9 431 243,61
639 497,51
639 497,51

ROZPOČET
schválený %
73,00
66,75
71,90

ROZPOČET
upravený %
66,93
71,21
67,60
100,00

13 117 000,00

13 312 502,49

67,03

66,04

8 791 746,10

KONTROLA účetnictví na finanční prostředky obce:
Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce od 01. 01. 2013 a konečným stavem k 30. 09. 2013
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

763 200,48

Kontrolní tabulka správnosti účtování k 30. 09. 2013
PŘÍJEM OBCE

9 554 946,58 VYDÁNÍ OBCE

8 791 746,10

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 01.01 2013
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
591 392,97
Stav účtu ČSOB
48 104,54
CELKEM
Příjem kontrolní číslo

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 30.09 2013
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
1 364 644,17
Stav účtu ČSOB
36 112,75
Stav účtu ČNB
1 928,87
639 497,51 CELKEM
1 402 697,99
10 194 444,09 Vydání kontrolní číslo
10 194 444,09

Rozdíl finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátečním stavem k 01. 01. 2013
a konečným stavem k 30. 09. 2013
ZMĚNA STAVU BANKOVNÍCH ÚČTŮ

763 200,48

Pro Váš přehled o hospodaření obce předkládám několik údajů.
Z výsledků pro letošní rok, které jsou součástí účetní závěrky k 30. 9. 2013, je zřejmé, že příjmy obce
jsou o 763 200,48 Kč vyšší než výdaje. Procentuální rozdíl mezi příjmy a výdaji je 5,73%. Převaha
příjmů nad výdaji je způsobena dobrou daňovou výtěžností ze strany finančního úřadu. K vyšším
příjmům také přispěly odvody z úhrad dobývacích prostorů. Na katastrálním území obce probíhá
stejně tak jako v loňském roce zvýšená těžba písku. Hospodaření obce je plynulé, v souladu
se schváleným rozpočtem a následnými rozpočtovými úpravami. Tyto byly k 30. 9. 2013 v příjmech
i ve výdajích vyšší o 195 502,49 Kč. Obec Bechlín zajistila a vyřídila projektovou dokumentaci včetně
stavebního povolení k rekonstrukci a obnově hrází rybníka v Předoníně. Vlastní realizace proběhne
v roce 2014.
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Zároveň připravila vše potřebné k opravě místní komunikace v Předoníně. Z důvodů přeložení části
dešťové kanalizace proběhne vlastní realizace v roce 2014, tímto se termín ukončení celé opravy
prodloužil. Na budově kina bylo dosud proinvestováno 1 207 716,04 Kč, to je 66,61% z celkové investice
plánované pro letošní rok. Přerozdělením finančních prostředků v oddíle kino byla vytvořena potřebná
rezerva na nákup nábytku nezbytného pro zahájení provozu v tomto objektu. Opravy na obecních
budovách a údržba veřejného prostranství probíhají průběžně. Jiné investice do konce třetího čtvrtletí
zahájeny nebyly.
S přihlédnutím k informaci z 13. 2. 2013 o zahájení trestního stíhání starosty obce v souvislosti s dotací
poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj na opravu komunikací navrhl finanční výbor obce zřídit
Ostatní fond obce a pověřil předsedu výboru a účetní obce vypracováním podmínek, za jakých bude
tento fond zřízen. Tyto podmínky se žádostí o zřízení Ostatního fondu obce byly vypracovány
a předány zastupitelstvu obce, které 15. 8. 2013 usnesením č. 41/2013 tento návrh schválilo s účinností
od 1. září 2013. Do tohoto fondu byl převeden finanční zůstatek roku 2012 ve výši 639 497,51 Kč.
Čerpání z tohoto fondu je možné pouze pro účely výše uvedeného trestního řízení. V případě
nevyčerpání těchto finančních prostředků bude zastupitelstvem obce určen další způsob jejich využití.
Rozpočet obce pro rok 2013 byl tudíž zpracován bez zůstatku finančních prostředků roku 2012.
Do rozpočtu byly zahrnuty pouze příjmy roku 2013 a na tyto příjmy byly zohledněny výdaje. Rozpočet
byl schválen jako vyrovnaný.
Milena Koťová, účetní obce

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Dne 14. října od 17 hodin proběhlo v Klubu Bechlín další zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo
8 členů zastupitelstva, projednali 11 bodů programu.
Rozpočtová opatření – v prvním bodě jednání projednali zastupitelé nutné úpravy rozpočtu. Jednalo
se především o přesuny menších položek. V rámci rozpočtových opatření zastupitelé souhlasili také
s uvolněním peněz z rozpočtové rezervy na pořízení projektové dokumentace pro úpravu rybníka
v Předoníně.
Inventarizace majetku – zastupitelé schválili harmonogram inventarizace majetku obce. Inventarizace
probíhá podle schváleného plánu.
Základní a mateřská škola Bechlín – v dalších bodech jednání zastupitelé povolili výjimku z počtu
žáků v ZŠ Bechlín na 41 žáků a schválili výroční zprávu školy.
Předplatné časopisu – zastupitelé rovněž schválili podporu vzdělávacího projektu Asociace nositelů
legionářských tradic Praha, když souhlasili s pořízením předplatného časopisu Historický kaleidoskop
do obecní knihovny.
Žádost o úpravu obecní komunikace – starosta obce předložil žádost občana o pročištění obecní cesty
v Bechlíně. Žádosti bude vyhověno, cesta bude vyčištěna v zimním období zaměstnanci obce.
Úprava stromů – zastupitelé projednali stížnost občana na úpravu stromů přesahujících ze sousedního
pozemku. Jelikož se jedná o sousedský spor, věc byla předána přestupkové komisi.
Pronájem školního bytu – zastupitelstvo schválilo pronájem uvolněného školního bytu dlouhodobé
zaměstnankyni základní školy.
Žádost o prodej pozemku – zastupitelé zamítli prodej obecního pozemku v sousedství MŠ Předonín.
Věcné břemeno – přípojka elektřiny – zastupitelstvo obce schválilo zřízení věcného břemene
na umístění přípojky na pozemku v k.ú.Bechlín.
Diskuse – v posledním bodě jednání starosta na dotaz občanů informoval o stavu opravy studny
na místním hřbitově a o stavu příprav opravy obecní komunikace v Předoníně. Zastupitelé vzali
na vědomí nabídku občana na jmenování do Sboru zástupců v rámci pozemkových úprav. Dotyčný byl
informován, že Sbor zástupců je orgánem Pozemkového úřadu voleným vlastníky pozemků.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Zdeňka Fillerová Studená
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
za volební okrsky Bechlín a Předonín
volební okrsek

počet
oprávněných voličů

odevzdaných hlasů
platných

odevzdaných hlasů
neplatných

1 - Bechlín
2 - Předonín

604
364

312
240

4
1

52,65 %
66,21 %

celkem

968

552

5

57,75 %

strana/hnutí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
12
13

Komunistická strana Čech a Moravy
ANO 2011
Česká strana sociálně demokratická
TOP 09
Občanská demokratická strana
Úsvit přímé demokracie T.Okamury
Strana svobodných občanů
Strana zelených
Dělnická strana sociální spravedlnosti
KDU - ČSL
Česká pirátská strana
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
HLAVU VZHŮRU
politické hnutí Změna
Suverenita – Strana zdravého rozumu
Strana soukromníků ČR
LEV 21 – Národní socialisté
Koruna Česká

Bechlín

%

89
66
51
22
14
20
9
13
6
8
6
6
0
2
0
0
0
0

28,52 %
21,15 %
16,34 %
7,05 %
4,48 %
6,41 %
2,88 %
4,16 %
1,92 %
2,56 %
1,92 %
1,92 %
0,64 %

platné hlasy
Předonín
%
60
39
52
21
22
8
10
4
7
3
4
4
3
1
2
0
0
0

účast

celkem

%

149
105
103
43
36
28
19
17
13
11
10
10
3
3
2
0
0
0

26,99 %
19,02 %
18,65 %
7,78 %
6,52 %
5,07 %
3,44 %
3,07 %
2,35 %
1,99 %
1,81 %
1,81 %
0,54 %
0,54 %
0,36 %

25,00 %
16,25 %
21,66 %
8,75 %
9,16 %
3,33 %
4,16 %
1,66 %
2,91 %
1,25 %
1,66 %
1,66 %
1,25 %
0,41 %
0,83 %

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 30. září 2013 začal zimní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x týdně.
Svozový den – STŘEDA

Sběr drobných nebezpečných odpadů
BEC odpady, s.r.o. Lovosice oznamuje, že v sobotu 2. listopadu 2013 bude provádět sběr drobných
nebezpečných odpadů.
Bechlín – u Kavelků
8:00 – 8:15 hod.
Bechlín – u rybníka
8:20 – 8:35 hod.
Předonín – u OÚ
8:40 – 8:55 hod.

Velkoobjemové kontejnery
Budou přistaveny na obvyklých místech

v Bechlíně
v Předoníně

8. – 10. listopadu 2013
15. – 17. listopadu 2013

Do kontejnerů neukládejte nebezpečný odpad (tj. pneumatiky, akumulátory, televizory, barvy, oleje, léky...).
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MUDr. Tylová oznamuje,
že ve dnech 6. – 8. listopadu 2013 a 23. – 27. prosince 2013 neordinuje.

Sbíráme víčka pro Natálku
Pomáháme dvouleté Natálce z Kostomlat p.Ř. s mnohačetným postižením získat speciální zdravotní
pomůcky potřebné k jejímu „spokojenému“ životu.

Sběr víček není časově omezen!
Můžete sbírat jakákoliv víčka od nápojů a potravin (plastové lahve, džusy, mléka).
Víčka nesmí být od chemických prostředků.

Sběrné místo – MŠ Bechlín
Za každé víčko děkujeme!

.......... PŘESTAVBA KINA

Budeme už plesat na svých parketách?

Uplynula delší doba od poslední návštěvy kina a tak jsme zjišťovali, jak pokračuje jeho rekonstrukce.
Při vstupu do budovy nás příjemně naladila vůně z nových pokládaných parket. Sál dostává
tu správnou podobu. Osvětlení ve všech částech budovy je hotové.
V současné době probíhají práce na venkovním
hlavním schodišti a na přístupové cestě. Otázkou
bylo, zda se schodiště opraví nebo zcela vymění.
Nakonec některé prvky budou ponechány a jiné nově
vybudovány.
První patro v sobě skrývá sice malý, ale útulný byt.
Celkové zateplení bytu je těsně před dokončením,
zbývá v podstatě namontovat zábradlí na terase.
Chybí ještě kuchyňská linka a podlahová krytina.
Nyní se provádí revize plynových a elektrických
zařízení a je kompletována dokumentace potřebná
ke zdárné kolaudaci. Na zateplení budovy a další venkovní úpravy letos bohužel rozhodně nedojde.
Pro informaci jsme přišli v době, kdy pan M. Fiala a pan starosta skládali dodávku 180 kusů krabic,
ve kterých se ukrývaly nové židle. Ovšem bude ještě zapotřebí šikovných rukou, aby židle byly
zkompletovány. Čeká nás ještě náročná práce v souvislosti s vnitřním vybavením. Na minulém setkání
řada občanů vyjádřila ochotu zúčastnit se úklidových prací. V případě potřeby vyhlásí obec rozhlasem
tuto aktivitu a věřte, bude vítána každá pracovitá ruka.
Slíbili jsme Vám datum dalšího „Dne otevřených dveří“. Tímto dnem je sobota 9. listopadu 2013
od 13 do 17 hodin. Obec Bechlín Vás srdečně zve na další společnou prohlídku našeho
rekonstruovaného kina.
Připravila Irena Škobisová
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Jak se žije v naší škole...
Jsme nyní již za polovinou druhého školního měsíce a škola má za sebou několik akcí, které jsou
součástí výchovně – vzdělávacího procesu.
Školní rok byl slavnostně zahájen a po prvotním
„se rozhlížení“ jsme v závěru měsíce září zorganizovali
„SPORTOVNÍ MINIOLYMPIÁDU“. Vedl nás k tomu
dobrý úmysl – poznat se s malotřídními školami z okolí
a pochlubit se znovuotevřením našeho pěkného školního
hřiště. Avšak do cesty se nám postavil „vyšší faktor“ –
špatné autobusové spojení, díky kterému se okolní školy
nemohly sportovního dopoledne zúčastnit. A tak k nám
pěšky dorazila jen p. učitelka s dětmi ze ZŠ Krabčice.
Přesto sportovní miniolympiáda v pátek 27. září
proběhla. Soutěžila tedy dvě družstva – ZŠ Krabčice a ZŠ Bechlín. Soutěže probíhaly systémem
„kruhového tréninku“, družstva se vystřídala postupně u šesti stanovišť. Zvítězilo družstvo „ZELENÍ“
z Bechlína, na druhém a třetím místě se umístila družstva z Krabčic a čtvrté místo opět patřilo Bechlínu
– družstvu „ŽLUTÝCH“. Odměnou pro všechny byly diplomy, upomínkové dárky, ale hlavně radost
z pohybu. Doufáme, že jsme tímto sportovním dopolednem přispěli k podpoře rozvíjení kolektivního
ducha a spoluodpovědnosti za výsledky celého družstva.
O 14 dní později – v pátek 11. října jsme
pro naše žáky připravili překvapení – navštívili
jsme DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA
v Líbeznicích u Prahy, kde děti mohly přímo
v originálním prostředí nahlédnout pod roušku
tajemství. V pořadu „S kouzly kolem světa“
tento známý iluzionista seznámil děti pomocí
kouzel
s různými
typickými
atributy
a folklórem daných zemí. Letěli jsme letadlem
a v každé zemi, kde jsme přistáli, na nás čekala
typická a originální kouzla dané země. Děti
s Pavlem Kožíškem čarovaly přímo na jevišti,
mohly si také zakoupit kouzelnické hračky a potřeby. Po představení proběhlo na jevišti fotografování
s P. Kožíškem, který také uskutečnil autogramiádu.
A co říci závěrem? Bezva zábava pro všechny.
Milena Kölblová, ZŠ Bechlín
I na fotky z těchto akcí se můžete podívat do naší fotogalerie 2013 – www.skola-bechlin.cz

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........

Tohatsu Fire Cup

28. září 2013 se na městském stadionu v Ústí nad Labem konalo poslední kolo soutěže Tohatsu Fire
Cup. Tento závod se během roku 2013 konal ve všech sedmi okresech Ústeckého kraje. Byl vypsán
pro věkovou kategorii nad 30 let věku závodníků a účastnilo se ho devět družstev hasičů z celého kraje,
včetně mužů z Bechlína. Kromě věkového omezení se tato soutěž liší i v provedení požárního útoku.
Hadice se neroztahují a nezapojují na platě jak je zvykem, ale soutěžící je musí nejprve rozvinout
a zapojit až „za běhu“. Před posledním závodem si naši muži vedli velmi dobře. Z předchozích závodů
přivezli poháry i věcné ceny a spolu s SDH Vroutek se prali o druhé místo.
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………. Z HASIČSKÉ ZBROJNICE
Vrouteckým hasičům se ale tentokrát zadařilo o něco víc a po sečtení výsledků celého ročníku bylo
jasné, že ve výsledkové listině budou o stupeň výš než my. První místo získal SDH Slavětín –
okres Louny a převzal cenu věnovanou
ZHT Group s.r.o., a to požární čerpadlo
v hodnotě 250 tis. Kč. Druhé místo obsadil
jmenovaný SDH Vroutek – také okres
Louny – který získal sadu požárních hadic
v hodnotě téměř 20 tis. Kč. Na třetím místě
se umístili právě naši borci a odvezli
si 3 kusy hadic „B“ a jednu hadici „C“.
Ostatní družstva byla mimo diplomu,
který dostalo každé družstvo, odměněna
také požárními hadicemi úměrně podle
umístění tak, že i poslední zúčastněné
družstvo si odvezlo alespoň jednu hadici.
Chlapi z Vroutku přijali naše pozvání a po soutěži přijeli slavit k nám do hasičárny. Je vidět, že i když
každý sbor doufal ve výhru, panovala na jednotlivých soutěžích přátelská atmosféra a dobrá nálada.
Pořadatelé slibují, že pro velký úspěch vyhlásí v roce 2014 další kolo Tohatsu Fire Cupu pro Ústecký
kraj, jen s několika drobnými změnami. Nezbývá nám nic jiného, než doufat, že to budou změny
k lepšímu a že si v novém ročníku náš sbor povede přinejmenším tak dobře, jako v tom letošním.
Michala Korpalová

………. ZE SPORTU

Trápení pokračuje
V dnešním příspěvku vynecháme požární sport, který své soutěže již uzavřel a nyní se pouze jeho
zástupci zúčastňují slavnostních vyhlášení výsledků sezóny 2013.
A tak se budeme věnovat fotbalovému dění. To není nijak příjemné jak pro funkcionáře, tak i pro skalní
fandy a příznivce, ale i nezaujaté diváky. Přístup hráčů ke kolektivu a k práci těch, co udržují chod
oddílu v mezích možností, je nezodpovědný. Neukázněnost a nedisciplinovanost ve většině utkání
nám dobré jméno také nedělá. Proto výzva všem hráčům – „zamyslete se nad svým jednáním
a dokažte, že jste kolektiv, který je schopen dosahovat lepší výsledky“ – a to jak herní, tak i v celkovém
vystupování. Již nyní, několik utkání před koncem podzimní mistrovské soutěže, je jasné, že nás čeká
„perné“ jaro a při vyrovnanosti okresního přeboru, při očekávání i jiných „překvapivých“ výsledků,
je vše možné.
Dále se podíváme v krátkosti i na výsledky jednotlivých družstev v minulém období. Začneme
u nejdiskutovanějšího družstva a zakončíme těmi nejmenšími. Do zářijového přehledu se nám nevešel
poslední víkend, s jehož výsledkem zahajujeme.
Vysvětlení k uvedeným dodatkům u nerozhodných utkání:
první závorka za konečným výsledkem = výsledek zápasu před rozstřelem
druhá závorka za konečným výsledkem = výsledek v poločase zápasu
PV = penaltové vítězství
PP = penaltová porážka
„A“
Sobota 28. září 2013
Předonín – Budyně
3 : 2 (2 : 2) (0 :1) PV
- zápas, v němž jsme se trápili a nakonec jsme ztratili pouze bod proti oslabenému soupeři. Průběh
zápasu ovlivnil oboustranně chybující rozhodčí, který svůj úkol nezvládl.
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ZE SPORTU ……….
Sobota 5. října 2013
Třebenice – Předonín
4 : 3 (3 : 3) (2 : 2) PP
- zápas s naší herní převahou jsme zremizovali 5 minut před koncem. Neproměněné šance i vlivem
terénu nám připravily v režii domácích diváků krušné chvíle zejména při penaltovém rozstřelu.
V brance nastoupil do zápasu Petr Balšánek.
Sobota 12. října 2013
Dobříň – Předonín
2 : 3 (2 : 2) (0 : 2) PV
- dobře rozehraný zápas jsme málem úplně ztratili hlavně z důvodu nedostatku fyzických sil. Nakonec
jsme v derby v rozstřelu získali bod navíc, když v poslední sérii u Dobříně selhal D. Hosnedl
(náš bývalý hráč).
Neděle 20. října 2013
Předonín – Úštěk
5 : 0 (2 : 0)
- jednoznačné vítězství nad nejslabším účastníkem okresního přeboru mohlo být i vyšší. Opět řada
neproměněných šancí.
Sobota 26. října 2013
Lukavec – Předonin
3 : 0 (1 : 0)
- další zápas proložený řečnickými výstupy neznamenal nic jiného, než zbytečnou porážku a další
vyloučení letos již trestaných hráčů. Mysík potřetí, Doležal podruhé.
„B“
Neděle 29. září 2013
Rovné „B“ – Předonín „B“
4 : 3 (3 : 3) (2 : 2) PP
- solidní výsledek v utkání, k němuž jsme nastoupili o deseti hráčích a tak i dohráli. Utkání slabší
úrovně rozhodl až penaltový rozstřel.
Neděle 6. října 2013
Předonín „B“ – Lounky
6 : 2 (2 : 2)
- soupeřem získaný náskok jsme do poločasu vyrovnali a zaskočený soupeř v další části utkání úplně
odpadl a závěr byl jednoznačný.
Neděle 13. října 2013
Předonín „B“ – Radovesice
3 : 4 (2 : 2)
- obrátit zápas jako před týdnem se nám nepodařilo, prakticky nás porazil jediný útočník hostí.
Sobota 19. října 2013
Dušníky – Předonín „B“
5 : 3 (4 : 1)
- znovu se ukázalo, jak herně nedisciplinovaně hrajeme. Obranné řady, které byly jako „síto“, během
dvaceti minut obdržely tři góly a ani snaha v druhé části zápasu nepřinesla výsledek. Z důvodu
zranění jsme opět dohrávali o deseti hráčích, nebyl, kdo by střídal.
Neděle 27. října 2013
Předonín „B“ – Vědomice
9 : 0 (3 : 0)
- družstvo hraje to, co soupeř dovolí. Tento toho dovolil opravdu hodně. Vysoké vítězství nelze
v žádném případě přeceňovat.
Přípravka
Poslední turnaj v základní skupině Podlusky 28. září 2013.
Podlusky – Předonín 5 : 0
Dobříň – Předonín 6 : 2
- nejlepším brankářem turnaje byl opět zvolen Pavel Soušek.

Libotenice – Předonín 0 : 5

Celkové výsledky základní skupiny:
1
Podlusky
12
11
0
1
2
Dobříň
12
9
0
3
3
Předonín
12
3
0
9
4
Libotenice
12
1
0
11
Dle porovnání výsledků by naše přípravka měla na jaře bojovat o 13 – 15
a soupeřem by ji měla být družstva: Hoštka a Úštěk.

100 : 26
33
81 : 39
27
42 : 69
9
12 : 101
3
místo z 18 účastníků

Tolik z dalšího průběhu fotbalového podzimu.
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Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

.......... VÝZNAMNÉ BUDOVY

Mateřská škola v Bechlíně

29. listopadu 1938 se obecní zastupitelstvo usneslo zřídit v bývalé evangelické škole mateřskou školku
a povolilo náklad 2 000 korun. Inventář byl zakoupen od ministerstva školství za 8 000 korun a byl
získán z přestěhovaných mateřských škol ze Sudet. Spolek Duch časů věnoval 1 000 korun
na pomůcky. Školka byla otevřena 1. března 1939 a ihned počalo vyučování. Učitelkou byla Zdeňka
Švecová.
1. září 1945 školka přesídlila do přízemí Habrmanovy školy a spadala pod její vedení. Od 1. února 1950
byla poprvé správa mateřské školy osamostatněna. Ředitelkou byla ustanovena Jarmila Novotná.
Ta byla ale od 1. září 1950 přeložena a mateřská škola opět přešla pod vedení základní školy.
1. září 1955 byla ředitelkou jmenována Libuše Barcalová a správa mateřské školy tak byla definitivně
oddělena od správy základní školy. Pro školku byla v tomto roce uvolněna ještě jedna třída v přízemí,
která byla přepažena. Vznikla tak ložnice a malá šatna. 30. dubna 1958 byl provoz mateřské školy
pro malý počet dětí zastaven a obnoven až od října 1959, a to pouze jako zemědělský útulek. Teprve
od 1. ledna 1960 znovu zahajuje činnost mateřská škola pod vedením ředitelky Marie Pokorné
z Roudnice n.L. Od 1. září 1961 byla ředitelkou ustanovena Eva Marešová z Roudnice n.L.,
tu od 1. září 1963 vystřídala Dana Dlouhá. V roce 1964 byla při mateřské škole zřízena školní kuchyně,
její provoz zajišťovala Jednota, lidové spotřební družstvo. Od 19. dubna 1966 převzal správu jídelny
školský odbor Okresního národního výboru. Protože budova školy, ve které se nacházela i školní
kuchyně a jídelna, byla stále více přetížena, bylo rozhodnuto postavit mateřskou školu novou.
Od 1. září 1986, po zrušení ZŠ v Předoníně, začala ZŠ Bechlín pracovat jako trojtřídní. Třetí třída
musela být umístěna do bývalé lehárny mateřské školy a školka se až do dostavění nové budovy
musela uskrovnit v jedné učebně.
S přípravou výstavby bylo započato v roce 1982, stavba samotná byla zahájena v akci Z v roce 1983.
Rozpočet na výstavbu nové mateřské školy byl schválen ve výši 1 994 000 Kčs a podíleli se na něm:
JZD Podřipsko – 600 000 Kčs; k.p. Benzina Roudnice n.L.
– 540 000 Kčs; Jednota, SD Roudnice n.L. – 120 000 Kčs;
MNV Bechlín (ONV) – 137 000 Kčs. Během výstavby bylo
odpracováno 28 882 brigádnických hodin. Kolaudační
rozhodnutí o povolení provozu bylo vydáno 16.12.1988,
slavnostní zahájení provozu se konalo 26. ledna 1989.
Součástí nové budovy byla i nová školní kuchyně,
ze které bylo jídlo do školy dováženo v termonádobách.
Od září 1993 byla zprovozněna v budově i jídelna.
Po odchodu ředitelky Dany Dlouhé do důchodu nastoupila na místo ředitelky MŠ 1. září 1986 Ivona
Vodičková. 1. ledna 2003, po zřízení příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín,
byla paní Vodičková jmenována vedoucí Mateřské školy Bechlín a zástupkyní ředitelky příspěvkové
organizace. V současné době tuto funkci zastává Libuše Rauchová.
Připravila Miluše Dvořáková

.......... INZERCE

Prodej širokého sortimentu jablek a hrušek
v cenové relaci 6,- Kč – 18,- Kč,

jablečného moštu

v cenové relaci 150,- Kč/5 l
Prodej probíhá každou neděli od 15:00 do 18:00 hodin a každé úterý od 16:00 do 18:00 hodin,
případně po telefonické dohodě i v další pracovní dny.
Kontakt: Alena Petrásková, Bechlín 266, tel. 606 914 669
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….

Obec Bechlín a SDH Bechlín si Vás dovolují pozvat na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
spojené s MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU a VÁNOČNÍMI TRHY
těšíme se na Vás o první adventní neděli 1. prosince 2013 v 15:00 hodin
u hasičské zbrojnice v Bechlíně
na děti bude čekat Mikuláš s malým dárkem a na dospělé bohaté vánoční občerstvení

SALTZBURG
Město získalo název díky velkému množství nerostného bohatství v podobě soli. Rodiště
W. A. Mozarta. Advent v Saltzburgu patří jistě k nejkrásnějším v Rakousku. Celé město svítí vánoční
výzdobou. Dopoledne nákupy, odpoledne procházka městem s průvodcem a večer návštěva
romantických vánočních trhů.
TERMÍN: 22. listopadu 2013
CENA: 850,- Kč
PŘIHLÁŠKY:
Suchánková Zuzana, LDN, tel. 606 617 734
Schurgerová Marcela, CK Veselý školní autobus, tel. 777 613 614, email: ca@veselyskolniautobus.cz

Obec Bechlín Vás srdečně zve na

Den otevřených dveří
Zajímá Vás, jak probíhá dokončení rekonstrukce bývalého kina? Jak bude vypadat nové víceúčelové
kulturní centrum? Přijďte se podívat v sobotu 9. listopadu 2013 od 13:00 do 17:00 hodin.

Kontakty na Obecní úřad Bechlín

Úřední hodiny

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

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

12:30 - 17:00
12:30 – 15:00
12:30 – 17:00
12:30 – 15:00

Vaše podněty, náměty, příspěvky, inzeráty, nabídky a pozvánky zasílejte přímo na e-mail ou.bechlin@tiscali.cz, případně
je předejte v kanceláři obecního úřadu nebo zastupiteli obce panu Hruškovi v Předoníně.
Periodický tisk územního samosprávného celku,
vydává Obec Bechlín, se sídlem Bechlín čp. 85, IČ 00263346, pro své místní části Bechlín, Předonín a Benzinov,
měsíčník – vydáno 31.10.2013.
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