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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
dlouhodobá záležitost pozemkových úprav katastrálního území Bechlín opět postoupila kupředu.
Kontrolní dny Sboru zástupců vlastníků půdy jsou vždy přínosné a konstruktivní. Pracovníci
pozemkového úřadu zvou jednotlivé vlastníky ke konzultacím nad vypracovanými návrhy a vždy
dokáží velmi srozumitelně vše vysvětlit.
Problémem zůstávají pozemky, které nebyly proděděny. Ty působí mnoho těžkostí
při dohledávání oprávněných vlastníků. Ze záznamů obce se podařilo mnohé najít a uvést
na pravou míru. Bohužel ne vždy se podaří vyřešit vše a potom bude muset nastat soudní
projednávání každého pozemku zvlášť.
Extravilán (nezastavěná část katastrálního území) Předonína prošel pozemkovými úpravami
celkem hladce ke spokojenosti všech vlastníků. Následná kontrola provedená Katastrálním
úřadem Litoměřice ovšem odhalila mnohé nesrovnalosti v intravilánu obce (zastavěná část
katastrálního území). Někteří občané zjistili nedobrý stav dokumentace vlastní nemovitosti
a ve spolupráci s obcí řešili patřičnou nápravu. Můžeme konstatovat, že Předonín je nyní
v celkovém pořádku a nedostatky jsou vyřešeny.
Nedobrý stav intravilánu obce Bechlín mnohým zamotává hlavu. Garáže, kůlny, přístavby apod.
bude muset každý doložit patřičnou dokumentací a doklady. V mnoha případech je dokumentace
nedohledatelná a to samozřejmě znamená spoustu práce při legalizaci takových staveb.
Pozemkové úpravy Obec Bechlín v každém případě bezezbytku vítá. Po jejich dokončení bude
zcela zřejmé vlastnictví každého majitele, bude zajištěn přístup ke každému pozemku
a v neposlední řadě dojde k všeobecné nápravě. Proto je nutná spolupráce dotčených vlastníků
s pracovníky pozemkového úřadu.
Pozemkové úpravy plně hradí stát a hradí i geodetické zaměření každého pozemku, a to vždy
na základě žádosti vlastníka. Pro majitele pozemků je připraven protokol současného,
ale i budoucího vlastnictví podle parcelních čísel, bonitních jednotek a ceny stanovené vyhláškou.
Nikdo z vlastníků nemůže být krácen ve svých nárocích a bez jeho písemného souhlasu nelze
protokol o vlastnictví uzavřít.
Při úpravě katastrálního území nás čeká trnitá cesta k úspěšnému konci.
Alexander Suchý, starosta obce
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Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Bechlín
Ve středu 16. dubna od 17 hodin se konalo v Klubu v Předoníně další veřejné zasedání zastupitelstva
obce. Přítomno bylo deset členů zastupitelstva, projednáno bylo 15 bodů jednání.
Finanční záležitosti – v úvodu jednání bylo schváleno rozpočtové opatření a převod finančního
zůstatku z loňského roku ve výši 1 017 261,94 Kč do Ostatního fondu obce. Zastupitelé odsouhlasili
účetní závěrku obce a účetní závěrku školy za rok 2013.
Jmenování zastupitele do školské rady – do školské rady ZŠ a MŠ Bechlín byl nově jmenován
zastupitel Mgr. Ing. Jan Drobný.
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – zastupitelé se zabývali návrhem
směrnice pro zadávání veřejných zakázek do výše dva miliony Kč a pověřili Mgr. Ing. Jana Drobného
přepracováním této směrnice.
Oprava komunikace v Předoníně – zastupitelstvo obce dále schválilo smlouvu o dílo s firmou Smola
Stavby, s.r.o. na opravu komunikace v Předoníně od pomníku k trafostanici. V poptávkovém řízení
byly osloveny tři firmy – Strabag, a.s., Dokom Final, s.r.o. a Smola Stavby, s.r.o. Zvítězila cenově
nejvýhodnější nabídka. Vysoutěžená cena opravy komunikace je 841 101 Kč bez DPH.
Tříděný odpad – zastupitelé schválili smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
s firmou EKO-KOM, a.s. Jde o smlouvu o odběru tříděného odpadu. Cena se bude odvíjet od kvality
třídění.
Umístění kontejnerů na textil – zastupitelé odsouhlasili umístění kontejnerů na textil v obou místních
částech obce.
Nabídka knihovnických služeb – zamítnuta byla zastupiteli smlouva o poskytování odborných
knihovnických služeb, nabízených Knihovnou K. H. Máchy v Litoměřicích. Zastupitelé jsou s činností
knihovny spokojeni ve stávající podobě.
Vzpomínková akce k výročí zahájení první světové války – zastupitelé schválili žádost Aktivních
záloh Krajského vojenského velitelství v Ústí n.L. o spolupráci při organizování vzpomínkové akce
a uctění památky padlých na místním hřbitově. Zastupitelé schválili příspěvek na hudební doprovod
ve výši 3 000 Kč.
Bezplatný pronájem – zastupitelé neschválili žádost Müllerovy farmy Předonín o bezplatný pronájem
Klubu Předonín na akci Hon na Velikonočního zajíčka. Zastupitelstvo má za to, že se nejednalo o akci
pro veřejnost, neboť nikde nebyly pozvánky ani nebyla vyhlášena v místním rozhlase.
Pověření – Prázdninové rozloučení – zastupitel Milan Fiala byl opět pověřen organizací akce
Prázdninové rozloučení.
Dětská hřiště – v diskusi navrhl zastupitel Jaroslav Vocásek vybudování dětského hřiště v Předoníně
a byl pověřen zjištěním podmínek provozu hřiště. Zastupitel Pavel Carda navrhl zpřístupnění
dosavadních dětských hřišť v mateřských školách v obou částech obce.
Park v Předoníně – občan Předonína opět navrhl odkoupení části parku u obchodu v Předoníně.
Vítání občánků – zastupitel Mgr. Ing. Jan Drobný vznesl dotaz na termín konání vítání občánků
a požádal zastupitele o předání telefonních a e-mailových kontaktů do kanceláře obecního úřadu.
Dešťová kanalizace v Předoníně – zastupitel Jan Hruška vznesl dotaz na průchodnost dešťové
kanalizace v Předoníně.
Zdeňka Fillerová Studená

MUDr. Tylová oznamuje
v pátek 9. května 2014 ordinuje pouze v Roudnici n.L. do 9:00 hod.
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Uzavření mateřských škol o letních prázdninách 2014
uzavření MŠ Předonín
30.6.- 6.7.

7.7.- 13.7.

14.7.- 20.7.

21.7.- 27.7.

28.7.- 3.8.

4.8.- 10.8.

11.8.- 17.8.

18.8.- 24.8.

25.8.- 31.8.

MŠ Předonín bude uzavřena od 30.6. do 10.8.2014, první tři týdny mohou děti navštěvovat MŠ Bechlín.
uzavření ŠJ
30.6.- 6.7.

7.7.- 13.7.

14.7.- 20.7.

21.7.- 27.7.

28.7.- 3.8.

4.8.- 10.8.

11.8.- 17.8.

30.6.- 6.7.

7.7.- 13.7.

14.7.- 20.7.

21.7.- 27.7.

28.7.- 3.8.

4.8.- 10.8.

11.8.- 17.8.

18.8.- 24.8.

25.8.- 31.8.

uzavření MŠ Bechlín
18.8.- 24.8.

25.8.- 31.8.

MŠ Bechlín bude uzavřena od 21.7. do 31.8.2014, poslední tři týdny mohou děti navštěvovat
MŠ Předonín.
Libuše Ruchová, MŠ Bechlín

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 28. dubna 2014 začal letní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1 x za 14 dní.
Svozový den – ČTVRTEK, sudý týden
První vývoz – 1. května 2014

Velkoobjemové kontejnery
budou přistaveny na obvyklých místech

v Bechlíně 10. – 11. května 2014
v Předoníně 17. – 18. května 2014

do kontejnerů neukládejte nebezpečný odpad (tj. pneumatiky, akumulátory, televizory, barvy, oleje, léky ...)

Informace – volby do Evropského parlamentu
 volby se uskuteční
v pátek 23. května 2014 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 24. května 2014 od 8:00 do 14:00 hodin
 místem 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
V případě dlouhodobé hospitalizace může volič požádat správu příslušného zdravotnického zařízení
o zápis do zvláštního seznamu voličů nejpozději 20 dnů před začátkem hlasování (3. května 2014)
a bude mu umožněno hlasovat do přenosné hlasovací schránky.
V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se v době voleb bude nacházet,
lze volit na voličský průkaz, který opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku. Volič
je povinen voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
O voličský průkaz lze požádat obecní úřad podáním v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem,
v elektronické podobě s elektronickým podpisem nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové
schránky, doručeným obecnímu úřadu nejpozději do 8. května 2014 do 16:00 hod.
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Zpráva ze ZŠ Bechlín – duben 2014
Pro uspořádání VELIKONOČNÍHO ATELIÉRU jsme si zvolili pátek 11. dubna 2014. Zachovali jsme
pouze jedinou dílnu téměř beze změny. Vytvořili jsme tři skupiny žáků podle tříd. Ráno v 8:00 paní
učitelka Omámiková prohlásila Velikonoční ateliér za zahájený. My jsme se vrhli do práce.
Čtvrťáci a páťáci spěchali do sklepní dílny, kde na ně již čekala
díže nádherně vykynutého těsta. Po důkladné hygienické
očistě rukou jsme začali vyrábět krásné zajíčky a pomlázky
či ptáčky nebo ježečky. Své výrobky si každý z nás označil
a poté jejich osud vložil do rukou paní učitelky Omámikové
a paní Konfrštové. Bylo prozíravé, že jsme si své výrobky
označili, neboť v troubě se některé kousky změnily takřka
k nepoznání, a my jsme si chtěli domů odnést právě ty svoje.
Asi po padesáti minutách jsme se šli vystřídat se spolužáky
do ostatních dílen.
Ve III. třídě jsme vyráběli s pomocí paní ředitelky Řejhové a paní učitelky Weishäuplové pomlázky
z osmi. Kdo zrovna nepracoval s proutím, vybarvoval obří třídní kraslici temperovými barvami.
V tělocvičně jsme za pomoci a dohledu paní učitelky Krobotové a paní učitelky Kölblové dvěma
různými způsoby zdobili vejdunky. Na vyfouknutá vajíčka jsme
nalepovali ovesné vločky. Některá vejce jsme předtím obarvili
akrylovými barvami. Ovesné vločky jsme my šikulové měli
nalepené úplně všude. S otiskem rostlinek na vejce zabalené
do gázy se někteří z nás setkali poprvé. Museli jsme být při práci
velmi opatrní, abychom si z vajec nenadělali křapky, ale líbilo
se nám jejich barvení v cibulových slupkách. Na každém vajíčku
nás čekalo překvapení, neboť se nedalo dopředu odhadnout,
jak otisk dopadne.
Nakonec jsme všechny dílny důkladně uklidili. Paní Řejhové a Weishäuplové jsme zalepili puchýře
na rukou, které si obě způsobily usilovnou činností při výrobě pomlázek. Paní učitelce Omámikové
jsme pomohli ozdobit velikonoční věnce z těsta čtyřmi pruty s dvanácti vejci (tolik je měsíců v roce)
a mašličkami. Našimi výrobky jsme vyzdobili na několik dní foyer naší školy.
Děkujeme zaměstnancům naší školní jídelny za vypracování těsta a upečení věnců, paní Liscové
za recept na těsto, paní Oubrechtové za odvoz věnců do jídelny na pečení a panu Fialovi za přivezení
upečených věnců z jídelny zpět do školy. Děkujeme všem dobrým lidem, kteří nám s uskutečněním
akce pomohli.
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Štěpánka Omámiková, ZŠ Bechlín

Glosa o politické kultuře v naší obci

.......... ZAMYŠLENÍ

Dobrý den, vážení občané, máme za sebou další veřejné zasedání a mým úkolem je opět napsat článek
o tom, co se projednalo a co by lidé měli vědět. Napsat článek lidem, kteří mohli přijít, ale neudělali to.
Veřejná zasedání zastupitelstva obce jsou pustá a bez lidí. Až na několik stále se opakujících tváří těch,
které zajímá život v obci, tu nenarazíte na živou duši.
Každý by rád věděl, co se bude dít a co se chystá, ale většina lidí tyto otázky řeší jen pokřikováním
na ulici, šeptáním na rozích nebo bručením u piva. Čas od času se stane to, že přitom narazí na kosa
a pak se z toho stávají témata k živé diskusi.
Byla jsem svědkem situace, kdy jeden z našich občanů nadával u piva na zastupitele obce, hudroval,
že jen zvedají ruce a že jsou vlastně úplně na nic. Tohoto občana jsem za celé, téměř uplynulé, volební
období nikdy na veřejném zasedání neviděla, proto jsem se zeptala, jak to ví. Tato otázka mi zůstala
víceméně nezodpovězena, ale dozvěděla jsem se, že chodit na zasedání je zbytečná ztráta času.
Já myslím, že není.
Je sice krásné a pohodlné žít v nevědomosti a ozvat se jen když mi šlápnou na kuří oko, ale člověk
by se mohl vyvarovat situací, kdy zničehonic valí oči na něco, co vůbec netušil, na něco, co se
projednává třeba už dlouhé měsíce.
Rozumný občan by prostě měl vědět, co se kolem něj děje. Proto jsou pozvánky na zasedání
vyvěšovány, tištěny v novinách a hlášeny místním rozhlasem. Chtěla bych vás všechny požádat:
Až příště uvidíte a uslyšíte pozvání, budete-li mít chvíli času, přijďte, podívejte se a poslouchejte,
přidejte vlastní návrhy a připomínky. Protože když se do věcí veřejných zapojí i občané, nikdo nebude
muset bědovat nad tím, co si to tam ti bezhlaví panáci zase odhlasovali.
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Správa obce Bechlín do roku 1850
Jako mnohé osady i Bechlín byl původně dědinou, ve které od 10. století neomezeně vládli dědiční
vladykové. Všechna jednání mezi nimi z jedné a nemnohými sousedy, ať starousedlými nebo nově
přijatými, ze strany druhé, se konala ústně. Žádal nebo přál-li si vladyka cokoliv od jednotlivce, dal
si ho šafářem nebo jiným sluhou k sobě předvolat a sdělil mu své mínění nebo zašel do jeho příbytku
nebo vyřídil při nahodilém setkání. Týkala-li se věc všech osadníků, dal je k sobě hromadně svolat
a k vědomosti uvedl svou vůli, popřípadě nařízení županovo nebo prohlášení samotného zeměpána.
Takovým způsobem vlastník a pán dědiny se svými poddanými jednal, přímo – bez jakéhokoli
prostředníka nebo tlumočníka. Smluvené úroky a jiné peněžité dávky, uložené pokuty, i sobě
předepsané a na kmety (sedláky) libovolně rozvržené zemské berně (daně) si sám vybíral,
nad provedením trestních nálezů bděl i ustanovoval, kdo s jakou zbrojí jej má provázet na válečnou
výpravu a kterých povinností přitom musí být bedliv. Taková byla působnost vladyků bechlínských,
které si ale nesmíme představovat jako nějaké velmože.
Ve 14. století, za dob Karla IV., se dosavadní dědina změnila v obec. Některé kusy lesů, pastvin a jiných
pozemků, jichž se dosud užívalo společně, vyloučili vladykové navždy ze svého majetku a přidělili
veškerému sousedstvu, aby o ně nadále sami pečovali a užitek z nich plynoucí vynakládali dle
vlastního uznání na potřeby a ve prospěch všech. V té době se také styky panošů s občanstvem hodně
omezily nebo úplně přestaly. Každý panoš si totiž zvolil jednoho ze svých kmetů (sedláků), který
od něj přijímal rozkazy a oznamoval je svým druhům, urovnával veškeré spory a neshody mezi nimi,
stíhal jakýkoli pych, trestal přestupky a tak pečoval o zachování veřejného pořádku. Vůbec ve věcech
spadajících do oboru „místní policie“ měl rozhodující právo a moc, ač ne vždy zcela bez vlivu panoše.
Také působil ve stíhání těžce provinilých a zločinců, jejichž souzení a trestání však z jeho pravomocí
bylo vyloučeno. Tento prostředník mezi pánem a jeho poddanými se nazýval obecní rychtář.
Úřadem rychtářským pověřený přijal své „právo“ neboli „palici“. Právo bylo
zevnějším viditelným znamením rychtářské moci – jako rychtářské žezlo –
asi 60 cm dlouhé, ztuha, tvrdě a pevně upletené z kožených pásků a řemínků,
tvarem se podobalo palici v kuchyni používané ke tření máku. Poutkem na konci
rukověti mohlo se pověsit, na palicovitém konci vyčnívaly tři konečky řemínků.
Rychtář při úředním jednání, nejčastěji když zasedl jako soudce, právo před sebe
položil. Tímto obřadem se jednání zahájilo. Jestliže v krčmě při tanci nebo podobné
zábavě vznikla různice, vytasil rychtář právo a všechen lomoz přestal. Složil-li svůj
úřad dobrovolně nebo po předchozím vyzvání, odevzdal právo vrchnosti, ta pak jeho nástupci. Měla-li
se sejít obecní schůze, konala se „obecní palice“, jenž musela být nesena. Rychtář dal právo neboli
„palici“ nejbližšímu sousedu. Ten, bydlel-li druhý vedle, podal nebo třeba hodil ji přes plot, bydlel-li
nejbližší dále, došel až k jeho domu, zabouchal palicí na vrata a nečekaje někdy ani, až se někdo objevil,
prostě ji strčil do dvora nebo položil do síně. Palici nikdo nesměl zbytečně držet u sebe, každý byl
povinen ji bez průtahu zaslat dále. Od posledního byla zase donesena na rychtu. Když zobecněla
znalost písma, připevňovalo se rychtářovo písemné oznámení na obecní palici hřebíčkem.
Protože Bechlín byl podle panství rozdělen na tři části, byli tu také trojí poddaní a tudíž tři rychtářové.
Od časů Radslava z Šebířova, který koupí získal dvě třetiny dědiny, potom dva rychtářové. Od těch
dob byl rychtář knížecí vždy považován za správce celé obce, kterou zastupoval a také odpovídal
za obecní hospodářství. Kdykoli se jednalo o potřeby, příjmy, vydání a prospěch všeho obyvatelstva,
svolával k poradě své konšely (radní) i rychtáře s konšely panství druhého - hraběcího, někdy i veškeré
obyvatelstvo, a potom byl vykonavatelem jejich usnesení. Každý z rychtářů obstarával a hájil zájmy
a práva své vrchnosti i poddaných téhož panství, jedině od své vrchnosti přijímal nařízení a potřebná
pověření. Kvůli tomu zpravidla alespoň jednou týdně se rychtáři dostavili do kanceláře – knížecí
v Dolních Beřkovicích, hraběcí v Horních Beřkovicích.
Dne 9. prosince 1788 bylo usneseno, že „kdo kromě sousedů chová husy, bude za staré husy platit
ročně 10 krejcarů, z každého housete 4 krejcary, kdo choval více než jeden kus hovězího dobytka
ročně jeden zlatý“. Toto ustanovení podepsali oba rychtáři, většina sousedů, ač ne všichni vlastnoručně
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a mezi nimi Franc Plicka – obecník a Václav Jiránek – obecník mladší. Obecník byl soused, jemuž byl
svěřen finanční odbor obecního hospodářství, přijímal a vydával peněžité i naturální dávky a vedl
o nich řádné účty. Obyčejně býval obecník jeden, někdy i dva. Úřad těchto osob byl bezplatný, čestný,
stejně jako rychtářství a konšelství.
Obec mívala také své služebníky, které bylo nutno odměňovat. Za starodávna byl nepochybně jediným
slouha čili obecní pastýř, vedle toho od neznámé doby také polní hlídač a ponocný. Polní hlídku někdy
vykonával ponocný, jindy obě služby vykonávaly dvě rozličné osoby. Obecní posílky konali domkáři
z roboty. Odměny slouhovi, hlídači a ponocnému, od roku 1789 též učiteli, se platily z obecních
důchodů.
Příjmy obce byly dílem peněžité, dílem obilní. Peněžité byly hlavně příjem z obecních dílců
i z pozemků odstoupených na stavby k rozšíření dvorů, pak poplatek z dobytka a husí, k naturáliím
patřilo hlavně žito. Pšenice a ječmen se sypaly hlavně pro slouhu. Peněžité i obilní dávky byly rychtě
odváděny třikrát do roka – v dubnu, červenci a listopadu, jak se říkalo při svatém Jiří, svatém Jakubě
a svatém Ondřeji, nebo také „sejpka jarní, prostřední a poslední“. K sejpce se dostavil každý platem
nebo sejpkou povinný, s tím rozdílem, že domkaři zaplatili určený obnos a odešli, sedláci však zůstali
a někdy až do bílého rána si při společném hovoru a hře v karty pochutnávali na pivu koupeném
z přebývajících peněz. Kolik jednotliví majitelé dobytka mají odvést v penězích i v obilí se zjistilo
pokaždé předchozí kontrolou. Několik dní před sejpkou vyslal rychtář obecníka s jedním konšelem,
aby vroubkovali. Šli po staveních a protože neuměli psát, vyřezáváním vroubků do dřeva
poznamenávali kolik druhů dobytka našli.
Podle starých spisů byli v Bechlíně:
rychtáři knížecí: 1554 – Brouk (čd.59); 1704 – Nosek Jan (čd.59); 1722 – Čubrta Jan (čd.16);
1759-65 – Čubrta Václav (čd.50); 1766-67 – Kabriel Jan (čd.59); 1776 – Šašek Václav (čd.27);
1786-1811 – Kabriel Mates (čd.59); 1828 – Kabriel Jan (čd.59); 1830-31 – Kabriel Tomáš (čd.3);
1835 – Plicka Pavel (čd.50); 1837-47 – Arazim Josef (čd.45); 1847-50 – Broft Jan (čd.44),
rychtáři hraběcí: 1765 – Stuj Jan (čd.60); 1784-1802 – Kabriel Václav (čd.4); 1812 – Mrdáček Josef (čd.58);
1815-22 – Pátek František (čd.60); 1828-31 – Linek Václav (čd.52); 1835 – Mrdáček Josef (čd.58);
1840 – Šára Jan (čd.17); do roku 1848 – Kavina Jan (čd. 17).
Říšský zákon ze dne 7. září 1848 vyvrátil potud líčené starobylé obecní zřízení. Namísto obou rychtářů
byl postaven do čela obce jediný představený. Tuto hodnost – protože ještě nebyl volební řád – ne již
z moci vrchnosti, ale ve jménu státu úřadující justiciár (vrchnostenský úředník) v Dolních Beřkovicích
Bayer vznesl na posledního knížecího rychtáře Jan Brofta. Ten nechtěl čestný úřad přijmout, odebral
se proto do Dolních Beřkovic, kde odevzdal „právo“ a žádal, aby úřad byl svěřen jinému. Bayer
se na něj osopil, jak dosud činíval na poddané, Broft však maje na mysli odstoupení císaře Ferdinanda
Dobrotivého, které se v této době událo, pravil justiciárovi: „může-li vládu odevzdati císař a král,
tím spíše může úřad složiti vesnický rychtář“. Na to Bayer mluvil vlídněji a vysvětlováním, že je to jen
na krátko a zatímně, brzy že si občané sami budou volit, pohnul ho k vytrvání.
Dnem 1. února 1850 zahájil svou činnost Podkrajský úřad v Mělníku, jemuž byl Bechlín v politickém
ohledu přidělen. Dne 3. července 1850 začal úřadovat Okresní soud roudnický.
Obecní správa byla po roce 1848 upravena Prozatímním zákonem obecním ze dne 17. března 1849,
kterým dostalo obyvatelstvo právo volit si svobodně své zástupce pro správu obecních záležitostí.
V roce 1850 se změnilo jméno „rychtář“ na obecního představeného či starostu a „konšel“ na radního.
Správu obce řídil „obecní výbor“ (zastupitelstvo) a „představenstvo“ (rada). Obecní výbor volený
všemi občany ze svého středu volil představenstvo v čele s obecním představeným – starostou.
Na základě tohoto zákona byla v Bechlíně poprvé v létě 1850 vykonána volba obecního zastupitelstva
v domě Neustadtlově (čp. 59), kde se nalézaly nejvhodnější místnosti. Každý volič ústně jmenoval
devět členů zastupitelstva.
O zvolených představených Bechlína od roku 1850 v příštím čísle.
Miluše Dvořáková
zdroj: Jiří Novotný – „Historické památky Bechlína“
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V jarních odvetách se daří
V prvních čtyřech mistrovských zápasech „A“ celku jsme získali plný bodový zisk. Je to o bod více než
za celý podzim. Stručně k jednotlivým utkáním z měsíce dubna.
„A“
Neděle 6. dubna 2014
Předonín – Polepy
3 : 0 (1 : 0)
- tradičnímu soupeři jsme vrátili porážku z podzimu. Při lepším zakončení mohlo být vítězství vyšší.
Na našem kontě je i neproměněná penalta.
Sobota 12. dubna 2014
Mšené–lázně – Předonín
1 : 4 (1 : 2)
- v oslabené sestavě jsme díky bojovnosti a střelecké potenci St. Blína (3 góly) dosáhli překvapivé,
ale zasloužené vítězství.
Neděle 20. dubna 2014
Předonín – Štětí „B“
2 : 1 (1 : 0)
- pěkné počasí, hojná divácká návštěva orámovala dlouho očekávaný zápas, na který se těšili fanoušci,
ale i hráči obou oddílů. Náš celek v ideální sestavě se nenechal štětskou rezervou zatlačit a využil
T. Flodrem možnost k zisku vedení. V dalším průběhu vyrovnaná hra s dramatickým koncem. Na naše
navýšení vedení za přispění hostujícího brankaře soupeř ihned odpověděl. Vše v posledních deseti
minutách utkání. Závěrečná snaha hostů o vyrovnání nevyšla a tak po konečném hvizdu vypukla
všeobecná radost.
„B“
Sobota 29. března 2014
Předonín „B“ – Židovice
2 : 0 (0 : 0)
- vítězství nad dobře hrajícím soupeřem se rodilo poměrně těžko, ale tři body zůstaly nakonec doma.
Sobota 5. dubna 2014
Bechlín – Předonín „B“
5 : 3 (4 : 1)
- obecní derby bylo ovlivněno naším špatným výkonem v obranné fázi v první části, čehož domácí
využili k zisku tříbrankového náskoku. To bojovně a s nadšením hrajícímu domácímu kolektivu stačilo
i pro druhý poločas, i když v něm jsme měli více ze hry díky provedeným změnám v sestavě. Domácí
dosáhli zasloužené vítězství.
Neděle 13. dubna 2014
Předonín „B“ – Ploskovice
5 : 0 (1 : 0)
- hosté, technicky vyspělé družstvo starších hráčů, vydrželi se silami pouze poločas a navíc dohrávali
bez vyloučeného hráče Horkého. Oplatili jsme soupeři vysokou porážku 1 : 6 z podzimu.
Sobota 19. dubna 2014
Bříza – Předonín „B“
2 : 1 (1 : 0)
- pouze jedenáct hráčů k utkání. Zbytečná porážka díky herní nedisciplinovanosti a neplnění taktických
úkolů. Domácího náhradního brankaře jsme prakticky neohrozili, což vyústilo v to, že jsme z Břízy
odjeli bez bodového zisku.
Přípravka
Čtvrtek 17. dubna 2014
Dobříň – Předonín
15 : 1
- utkání hrané 4 x 10 minut. Naše první vystoupení v roce 2014. Proti herně vyspělejšímu soupeři jsme
jediný čestný gól zaznamenali v závěru. Střelcem byl F. Hubený.
Tolik o fotbalu a níže o požárním sportu.
SK Požární sport děkuje všem aktivním občanům a firmám za výraznou pomoc při rozšíření
požárního zázemí na hřišti v Předoníně.
Zemní práce Balšánek, odborná pokládka dlažby pan Hubený a pan Soušek, přípravné a dokončovací
práce kolektiv závodníků požárního sportu. V neposlední řadě materiálová podpora firmy Smola
Stavby, s.r.o.
Během krátké doby vzniklo zázemí pro požární sport, které v kontextu s celým prostorem hřiště nám
závidí celá organizace Krušnohorské ligy. Výrazným činitelem celého dění je pan Pavel Balšánek, který
odvádí velký organizační podíl práce i finančních prostředků k zajištění této zájmové činnosti. Více
takto aktivních obyvatel potřebuje každá obec. Za vše mu vyjadřujeme velký dík.
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Požární sport je po úpravě startovací plochy v plné přípravě na dvě dlouhodobé soutěže roku 2014.
Krušnohorská liga
sobota 10.5.2014
sobota 24.5.2014
sobota 31.5.2014
sobota 19.7.2014
sobota 9.8.2014
neděle 10.8.2014
sobota 6.9.2014
neděle 7.9.2014
sobota 13.9.2014
sobota 20.9.2014
sobota 27.9.2014
neděle 5.10.2014

Podřipská liga

Štrbice
Klášterec n.O.
Hrobce
Bříza
Srbice
Chrášťany
Předonín
Postoloprty
Křešice
Jimlín
Duchcov
Lhenice

neděle 25.5.2014
neděle 1.6.2014
sobota 7.6.2014
sobota 21.6.2014
neděle 22.6.2014
sobota 28.6.2014
sobota 5.7.2014
neděle 6.7.2014
sobota 12.7.2014
sobota 19.7.2014
sobota 2.8.2014
sobota 16.8.2014
sobota 23.8.2014
sobota 30.8.2014

Štětí
Hrobce
Předonín
Vraňany
Sulejovice
Brozany
Dřemčice
Ctiněves
Čížkovice
Lukavec
Děčany
Předonín
Černuc
Nové Dvory
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

.......... SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM
Podřipská nemocnice s poliklinikou Vás srdečně zve na

Veletrh Podřipské nemocnice a Služeb sociální péče
v pátek 16. května 2014 od 7:00 do 12:00 hod.
na parkovišti před lékárnou PNsP
v případě nepříznivého počasí ve vestibulu PNsP
Hudební vystoupení, malé občerstvení, měření tlaku a cukru (zdarma), prodej zdravotních
a rehabilitačních pomůcek, ukázka resuscitace, prezentace a ukázka práce lékařů a zdravotních sester,
canisterapie, prodej výrobků klientů Denního stacionáře a egroterapie LDN, módní přehlídka a další
překvapení.

Podřipská nemocnice s poliklinikou – Úsek služby sociální péče
nabízí seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi tyto služby:
Terénní pečovatelská služba – běžné nákupy, praní a žehlení prádla, doprovod k lékaři, dovoz obědů,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Denní stacionář – sociálně terapeutické činnosti, dovoz obědů, odpočinek, setkávání s vrstevníky,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně atd.
Centrum technické pomoci – výpůjčky kompenzačních pomůcek (chodítko, invalidní vozík, toaletní
křeslo, nástavec na WC, antidekubitní matrace, vanová sedačka a zvedák, postel nemocniční
s postranicemi a hrazdou, schodolez atd.)
Pokud se chcete na něco zeptat, neváhejte nás kontaktovat.
Bc. Lenka Hajná, vedoucí Služeb sociální péče – tel. 416 858 457, 606 685 793, email: lenkahajna@pnsp.cz
Bohdana Kutilová, DiS – tel. 416 858 456, 602 424 301, email: bohdana.kutilova@pnsp.cz
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SDH Bechlín Vás zve na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

ve středu 30. dubna 2014, zažehnutí ohně v 18:30 hod.
k poslechu a tanci hraje DJ KAWA
V nabídce běžný sortiment nápojů, buřty vlastní!
SK Předonín Vás srdečně zve na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
ve středu 30. dubna 2014 v 18:30 hod.
na hřišti v Předoníně

Müllerova farma Vás srdečně zve na

COUNTRY BÁL „pod širým nebem“
v sobotu 17. května 2014 od 20:00 hodin u kravína v Předoníně
hrají: POHODÁŘI
vstup: 50 Kč
info: 602 627 938, 721 800 798

INZERCE ……….
Pan Roček oznamuje,
že prodej sadby uskuteční ve dnech 1. května, 8. května a 15. května vždy od 14:00 do 15:00 hodin.

Čištění interiéru vozidel
Provádíme ruční a strojní čištění interiéru vozidel suchou, mokrou a parní technologií...
- kompletní důkladné luxování, čištění, údržba a konzervace plastových a pryžových částí, tepování sedadel,
stropního čalounění, zavazadlového prostoru, dveřních textilií a koberců, leštění skel a zrcátek, ošetření
kožených částí, čištění mezidveřních prostorů, praní textilních prvků interiéru
- desinfekce klimatizace
- renovace a konzervace laku karoserie
Výše uvedené služby lze volit jednotlivě, případně kombinovat dle přání zákazníka. Ceny jednotlivých
programů čištění již od 480,- Kč vč. DPH.
MILLIX s.r.o. Libkovice p.Ř. kontakt: Martin Broft, tel.: 608 262 629, email: millix@email.cz, www.millix.cz
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.
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