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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
léto je v plném proudu a tropické dny nás nutí k dodržování pitného režimu a zásad pobytu na slunci.
Mnozí z nás čerpají zaslouženou dovolenou. Ti z nás, kteří dovolenou nemají a jsou zapojeni
do pracovního procesu, jistě těm šťastnějším dovolenkářům závidí. Bez zabezpečení všech povinností
a služeb se nikdo z nás neobejde. Nejinak je tomu i u pracovníků naší obce. Základní potřeby je nutno
plnit a zabezpečit řádný chod obce.
Je za námi více než polovina roku 2013. Úkoly a záležitosti stanovené zastupitelstvem obce se v rámci
schváleného rozpočtu daří plnit dobře. Povodně, které naši zemi v měsíci červnu zaskočily, posunuly
některé záležitosti na dobu pozdější. Neočekávané události dostávají přednost před plánovanými
akcemi a je nutné přizpůsobit časovou linii pro další dny a měsíce.
Cítím povinnost poděkovat všem členům hasičských sborů naší obce za velmi aktivní přístup k plnění
základní myšlenky hasičiny, to znamená pomáhat potřebným. Sami hasiči mají ve svých záznamech
časovou osu pomoci na všech místech. Pro Vaši informaci uvádím jenom základní informace. Výrazná
pomoc SDH Předonín v sousední obci Račice s potřebnou technikou. SDH Bechlín – čerpání vody
ve Štětí a Terezíně. Díky zkušenostem z povodní v roce 2002 byla pomoc i technické vybavení nasazeny
mnohem efektivněji a prospěšněji.
Pro technické pracovníky ve školství jsou prázdniny naopak tím nejzásadnějším pracovním obdobím.
Udělat všechny nezbytné opravy a úpravy, vymalovat všechna zařízení, připravit jak mateřské školy,
tak i základní školu a kuchyň s jídelnou na stávající školní rok, to je neskutečně mnoho práce pro velmi
krátké časové období.
Druhá polovina roku 2013 bude pro nás všechny velmi náročná. Je zapotřebí splnit dané úkoly tak,
jak jsou plánovány rozpočtem obce. Čeká nás dokončení společenského sálu, generální oprava části
komunikace v Předoníně a mnohé další neméně důležité záležitosti života naší obce.
Je mi někdy líto kritických hlasů některých občanů, kteří sami nic neudělají, ale na ostatních vidí jen
chyby a nedostatky. Hospodaření obce je stejné jako hospodaření v rodině. Ať každý z rádoby kritiků
začne sám u sebe. Mám opravenou nemovitost? Chovám se slušně k ostatním? Jsem oblíben? Pomáhám
druhým? Přináším nápad a myšlenku? Jsem aktivní v rámci obce či sportovního spolku nebo sdružení?
Je na každém z nás, zda žijeme s čistým svědomím a plníme zásadní myšlenku „Chovej se tak,
jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě“.
V příštím vydání našeho listu se můžete těšit na úvodní slovo místostarosty obce a úhel jeho pohledu
na celkovou úroveň života a hospodaření obce Bechlín.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Zpráva o hospodaření obce za období 1. 1. 2013 - 30. 6. 2013
Vážení čtenáři,
máme za sebou první polovinu roku a opět bilancujeme. Pro Váš přehled o hospodaření obce
předkládám několik údajů.
Z výsledků pro letošní rok, které jsou součástí účetní závěrky k 30. 6. 2013, je zřejmé, že příjmy obce
jsou o 740 342,57 Kč vyšší než výdaje. Procentuální rozdíl mezi příjmy a výdaji je 5,63 %. Převaha
příjmů nad výdaji byla způsobena zasláním celé neinvestiční dotace na výkon správních činností obce
pro letošní rok od Krajského úřadu Ústeckého kraje. V prvním pololetí byla též zaznamenaná plynulá
daňová výtěžnost ze strany finančního úřadu. K vyššímu příjmu také došlo v oddíle odvodů z úhrad
dobývacích prostorů. Na katastrálním území obce probíhá stejně jako v loňském roce zvýšená těžba
písku. Hospodaření obce je plynulé v souladu se schváleným rozpočtem. Výdaje obce oproti
schválenému rozpočtu činí 44,18 %. Rozpočet obce na rok 2013 byl schválen na zasedání zastupitelstva
obce dne 2. 4. 2013. Investiční činnost v prvním pololetí roku 2013 probíhá podle plánu. Na budově
kina bylo letos proinvestováno 842 091,00 Kč, to je 41,83 % z celkové investice plánované pro letošní
rok. Jiné investice do konce prvního pololetí zahájeny nebyly.
Kontrolní tabulky k plnění rozpočtu obce
Přehled celkových příjmů a výdajů k 30. 06. 2013 ve vztahu k bankovním účtům obce
PŘÍJMY k
30. 06. 2013
DAŇOVÉ
NEDAŇOVÉ
KAPITÁLOVÉ
DOTACE
CELKEM

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

ROZPOČET po
změnách
11 739 000,00
865 000,00
73 600,00
477 400,00
13 155 000,00

VÝSLEDEK od
počátku roku
5 789 651,58
483 520,53
1 710,00
277 400,00
6 552 282,11

ROZPOČET
schválený %
49,21
60,29
2,32
58,11
49,95

ROZPOČET
upravený %
49,32
55,90
2,32
58,11
49,81

VÝDAJE k
30. 06. 2013
BĚŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
CELKEM

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

ROZPOČET po
změnách
10 837 000,00
2 318 000,00
13 155 000,00

VÝSLEDEK od
počátku roku
4 667 848,54
1 144 091,00
5 811 939,54

ROZPOČET
schválený %
43,20
49,46
44,31

ROZPOČET
upravený %
43,07
49,66
44,18

KONTROLA účetnictví na finanční prostředky obce:
Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce od 01. 01. 2013 a konečným stavem k 30. 06. 2013
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
740 342,57
Kontrolní tabulka správnosti účtování k 30. 06. 2013
PŘÍJEM OBCE

6 552 282,11 VYDÁNÍ OBCE

5 811 939,54

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 01. 01. 2013
ÚČTECH k 30. 06. 2013
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
591 392,97 Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
1 324 471,01
Stav účtu ČSOB
48 104,54 Stav účtu ČSOB
53 410,44
Stav účtu ČNB
1 958,63
CELKEM
639 497,51 CELKEM
1 379 840,08
Příjem kontrolní číslo

7 191 779,62 Vydání kontrolní číslo

7 191 779,62

Rozdíl finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátečním stavem k 01. 01. 2013 a konečným
stavem k 30. 06. 2013
ZMĚNA STAVU BANKOVNÍCH ÚČTŮ

740 342,57

Milena Koťová, účetní obce

MUDr. Tylová oznamuje
12. – 23. srpna 2013 čerpá dovolenou.
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………. NAŠE ŠKOLA

Závěr školního roku v naší škole
Prázdniny jsou v plném proudu, užíváme si volna, pokud svítí, tak i sluníčka, koupání, prostě všeho,
co nám počasí dovolí a dopřeje. Přesto mi ale dovolte malé ohlédnutí za právě uplynulým školním
rokem, po jehož závěru, plném akcí, právě ty vytoužené prázdniny začaly.
Vrátím se do poloviny května, odtud už pak akce následovaly v rychlém sledu. V květnu totiž školu
navštívila Česká školní inspekce, a dlužno se pochlubit, inspekce dopadla dobře, v mnohém došlo
i na pochvaly. S dobrými pocity jsme se pak mohli věnovat přípravě dlouho očekávaného ozdravného
pobytu.
Tentokrát jsme se 8. června vydali přímo za Krakonošem do Harrachova. Tady jsme v hotelu Lovecká
Mumlava strávili opravdu báječný týden. Vydařilo se počasí, pěkné ubytování, výborné bylo jídlo
od příjemného kuchaře, velice pěkný byl bohatý program. S podrobnostmi našeho pobytu jste se jistě
se zájmem seznámili již v minulém čísle novin.
Po návratu jsme museli zaměřit své síly na zdárné ukončení vzdělávacího procesu – probrané učivo
řádně zopakovat, pokud to šlo, trochu známky vylepšit a nadešel poslední školní týden. Tady jedna
akce stíhala další, příjemně strávené dny ubíhaly přímo šíleným tempem.
Páťáci se jeli podívat do spádové školy v Roudnici n.L., aby se porozhlédli, jak to vypadá v jejich
novém působišti. Členové kroužků „Pohybová výchova“ a „Turistický“ si zajeli s p. uč. Kölblovou,
Dvořákovou a Lukášem na Mělník do cukrárny na pohár či na pizzu jako odměnu za celoroční snažení
a práci.
V pondělí 24. června jsme strávili velice zajímavý den na Letišti Václava Havla v Praze mezi
opravdovými letadly. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o chodu letiště a při jízdě letištním
autobusem s odborným výkladem jsme viděli další zařízení, takže jsme si mohli udělat obrázek o tom,
co nás čeká, až jednou poletíme do dalekých krajin.
Na páťáky pak čekalo rozloučení v podobě pobytu na chatě v Pístech,
kde si s paní učitelkou společně připomněli roky strávené ve škole
v Bechlíně. Sice nám počasí nepřálo, pršelo, ba i lilo,ale přesto jsme sem
dojeli, ubytovali se, vydali se na výlet do Libochovic, navštívili jsme
zámek, něco jsme tam i utratili a večer jsme si i opekli vuřty, sice
na grilu na terase, ale byli jsme venku a spokojeni. Po návratu
do Bechlína druhý den jsme si zašli domů pro jiné vybavení a vrátili
jsme se do školy – loučili jsme se, jako každoročně, se školou. Stany
se
sice
nestavěly,
ale vuřty se přece jen
opekly a pak – čekalo nás
překvapení:
opravdová
„Disco show“ s živou hudbou – přišli nám k tanci, zpěvu
i poslechu zahrát členové kapely NEON BAND. To byla
paráda! Rozjařeni a pak i unaveni jsme si ustlali ve školní
družině, shlédli pohádku a ... spali a spali. Ráno byla
opět, jako vždy, vydatná snídaně, po ní následovalo
pásmo her a soutěží, které připravili páťáci. Poté přišlo
na program pasování čtvrťáků na páťáky, opět byli aktéry
páťáci. I přes nepřízeň počasí se dopoledne vydařilo.
A přišel pátek, závěr školního roku. Slavnostně oblečeni, s kytičkami i drobnými dárečky v rukách,
jsme šli do školy, trochu napjati, jak to skutečně na tom vysvědčení bude vypadat. Dopadlo
to samozřejmě dobře, tak, jak si všichni zasloužili. A na dlouhé dva měsíce jsme se rozloučili.
Přejeme tedy všem žákům, rodičům, učitelům – učitelkám i všem, kteří se na chodu školy podílejí,
příjemné, báječně prožité prázdniny a 2. září opět nashledanou.
Milena Kölblová, ZŠ Bechlín
Fotografie ze všech jmenovaných akcí najdete ve fotogalerii 2013 na www.skola-bechlin.cz
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Nové školní hřiště
Fenoménem dnešní doby jsou projekty. A protože i naše škola je součástí moderní doby, využili jsme
tohoto fenoménu i my, a jak se ukázalo, udělali jsme dobře.
Využili jsme nabídky vyhlášené podnikem HOLCIM Česko a.s. a zapojili jsme se do soutěže „Sportem
a hrou ke zdraví“. Vypracovali jsme projekt na zlepšení či doplnění školního hřiště tak, aby sloužilo
současným požadavkům na rozvíjení sportovního vyžití dětí, případně širší občanské veřejnosti v obci.
Projekt byl společností HOLCIM přijat a škola získala za úspěch v soutěži podporu ve výši 30 000,- Kč
plus materiální výpomoc. Ocenění převzala dne 19. října 2012 paní ředitelka spolu s panem M. Fialou,
který se realizace projektu velice aktivně ujal. A tak se práce mohla rozběhnout.
Za účinné a aktivní spolupráce všech zainteresovaných se za školou postupně rýsovalo nové hřiště,
na které se všichni těšili. Bylo provedeno vybetonování plochy hřiště, zde bychom chtěli poděkovat
dobrovolníkům, kteří za vedení p. Fialy tuto náročnou práci dne 8. června provedli. Dík tedy patří
p. L’ubomíru Prchlíkovi, Romanu Komárkovi, Miroslavu Štikovi, Milanu Mazancovi, Pavlu Barcalovi,
Janu Opltovi, Lukáši Opltovi, Jiřímu Nickovi, Petru Točínovi, Ladislavu Točínovi ml. a Alexanderu
Suchému. A těmto lidem energii v podobě
dobrého guláše dodala p. Jaroslava Černá,
díky.
Nové prostředí bylo dále doplněno
kouzelnými lavičkami, které přímo zvou
k odpočinku po aktivním pohybu, který nové
hřiště
poskytuje.
Zájemcům
poslouží
betonový stůl na stolní tenis (možná,
že se už v něčí hlavě rýsuje vyhlášení turnaje
či sportovní kroužek, který by mohl vychovat
nové mistry, kdo ví?).
Na závěr tedy můžeme s uspokojením říci slovy klasika: „Dobrá věc se podařila“, poděkovat všem,
kteří se realizaci projektu věnovali s plným nasazením sil a popřát nám všem, aby výsledek této
náročné práce sloužil k velké radosti a prospěchu nás všech.
Milena Kölblová, ZŠ Bechlín
Na fotky našeho nového školního hřiště se podívejte do naší fotogalerie 2013 na www.skola-bechlin.cz

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........

Letní soustředění mladých hasičů

Letos poprvé, aspoň co já si pamatuji, jsme se dlouho rozmýšleli, zda máme s dětmi vyrazit na Ohárku.
Důvodem našich pochyb bylo to, že se náš kuchař a kamarád potýkal se zdravotními problémy, stejně
tak, jako další vedoucí, se kterou bylo počítáno. Termín odjezdu se nezadržitelně blížil a nám
docházelo, že se musíme rozhodnout, zda jsme schopni, a zda vůbec chceme tábor zvládnout
v tak omezeném počtu lidí. Nakonec jsme usoudili, že poprat se s tím bude nejlepší řešení. Proto se,
jako každý rok, hned o vysvědčení vyrazilo.
Dětí letos bylo poskrovnu, pouze dvacet. Věkově ale byly skvěle vyrovnané. S počasím to nebylo nic
moc, cesta do tábora byla stále plná kaluží a komplikovala nám plánované aktivity. Za pár dní ji
sluníčko vysušilo a my už se dostali všude, kam jsme potřebovali. Naštěstí ale nebyla velká vedra,
protože místo u řeky, kam se normálně chodíme s dětmi koupat, bylo po povodních stále znečištěné.
Pro jistotu byl pro děti připravený bazén. Využily ho pouze jediný den.
A co napsat k činnosti? Každé ráno jsme zahajovali rozcvičkou, které se ujala Lenka. Tančila s dětmi
zumbu a určitě sklidila větší úspěch, než kdybychom je nutili dřepovat. Takhle většinou
ani nepostřehly, že vlastně cvičí.
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V sobotu dopoledne jsme dělali táborovou ligu – jednotlivé úkoly, za které děti sbíraly body. Přijel se
na nás podívat Jarouš, zkontroloval kuchyň a poradil nám, co bylo třeba. Odpoledne jsme šli do Píst na
zmrzlinu.
V neděli jsme hráli šipkovanou směrem do dušnického lesa. Starší děti šly napřed a připravovaly cestu
a úkoly pro ty mladší. V lese jsme si pak všichni dali sváču
a nakrmili i mravence.
V pondělí starší děti vyrazily autobusem a vlakem
do Ústí nad Labem. V plánu měly vyjet lanovkou
na Větruši, projít dvě bludiště a pak se pěšky přesunout
k Vaňovskému vodopádu. Bohužel jsme nevybrali dobrý
den. Každé první pondělí v měsíci totiž na lanovce probíhá
údržba. No, nemusím psát, jak nadšeně se děti škrábaly
do
kopce.
Vytoužený
cíl
se blížil a ejhle,
i bludiště jsou v pondělí zavřená. Nezbývalo nic jiného, než
se spoléhat na to, že vodopád nevyschl. Naštěstí ne, takže
se všichni mohli osvěžit před zpáteční cestou. Mladší děti,
které zůstaly v táboře, se dopoledne bavily tím, že sledovaly
práškovací letadlo, které létalo nad vedlejším polem a stavěly
domečky ze všeho, co našly. Jen co si trošku odpočinuly po
obědě, šli jsme do „slepáče“ na ryby. No a po svačině jsme
je odvezli do Budyně. Vypustili jsme je na nádvoří hradu
a když je to přestalo bavit, zašli jsme si na zmrzlinu.
V úterý nás svou přítomností potěšil pan P. Petráček,
který nám celý večer hrál na kytaru. Bylo hezké si jen
tak posedět u ohně a zpívat táborové písničky. Ještě
jednou moc děkujeme, a doufáme, že si to v dalších
letech budeme moci zopakovat.
Ve středu ráno trochu zapršelo. Jelikož půda byla
stále nasáklá vodou, začaly se po táboře tvořit kaluže.
Děti si tedy zahrály pár her ve velkém stanu. Během
odpoledne se voda vsákla a mohli jsme řádit dál.
V plánu byla soutěž pevnost Boyard. Pro každého byl
připravený jeden úkol, za jehož splnění družstvo
získalo jedno písmenko a číslo, podle kterého se určilo, na které místo v slově písmeno patří. Protože
děti známe, úkoly byly šité na míru. Je jasné, že naší snahou bylo, aby děti získaly poklad, ale aby
to neměly úplně snadné. Musely lézt po žebříku, který byl položený přes bazén a hledat správný obal.
Některé byly totiž prázdné. Lahůdkou byly indicie schované ve sklenicích se šneky, řídkým želé,
vajíčky a blátem. Šplh, tunel, pití tekutiny metr dlouhým brčkem, nošení vody, střelba, běh
s pneumatikou u nohy, hledání ve tmě a jiné pikantnosti ale děti neodradily. Obě družstva tajenku
uhodla a dostala klíč od pokladu, který se na ně po odemčení zámku vysypal ze stromu.
Ve čtvrtek dopoledne už bylo sucho i na cestě, tak děti mohly odběhnout „braňák“. Společně jsme došli
k řece, odkud jednotlivě běhaly zpět do tábora. Po cestě dostávaly otázky ze zdravovědy,
vlastivědy atd. Odpoledne se do Budyně podívaly starší děti. Byly o něco statečnější a šly pěšky.
Ani ty nejmladší nebyly o zmrzlinu ochuzené, jen si pro ni došly o něco blíž, na jez.
Pátek byl jako každý rok ve znamení balení a závěrečné večerní zábavy. Vloni byly Vánoce, takže letos
jsme zvolili Silvestr. Děti ozdobily hřiště řetězy z krepáku a připravily stoly. My jim připravili
pohoštění, chuťovky, brambůrky, zákusky, ovoce... Vše, nač by si mohly „na konci roku“ pomyslet.
Na to vše plácly ještě zmrzlinu, kterou jim dovezli Mackovi. Nechyběl samozřejmě ani přípitek
šampaňským, i když pravda, o něco dřív než o půlnoci.
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Zřejmě všichni mají kachní žaludky, nikomu špatně nebylo. Ohňostroj, který máme každý rok, letos
zapadl do programu opravdu skvěle.

Musím říct, že přes naše počáteční obavy se Ohárka povedla. Bejček, Kádoš a Saša, kteří se ujali
kuchyně, měli nelehký úkol, ale obstáli s noblesou. Za ta léta už věděli co, jak, kde a proč. V řadách
vedoucích nám hodně pomohli – jak my říkáme – „mlaďasové“. Rok uběhne jako voda a všichni
doufáme, že se zase sejdeme první týden v červenci a v plném počtu.
Michala Korpalová

Mistrovství ČR dorostu a krajské kolo v požárním sportu

Letošní kolo MČR dorostu se konalo 6. a 7. července v Jablonci nad Nisou. Z našeho sboru
se ho zúčastnil Honza Konfršt a Předonín zastupovala Tereza Mysíková. Do města jsme přijeli v 7 hod.
a stadion našli bez problémů. Po prezentaci ústeckého kraje jsme měli prakticky celý den
na prozkoumání terénu. První disciplína pro jednotlivce byl běh na 100 m s překážkami. Protože tuto
disciplínu mají družstva i jednotlivci společnou, celkem se jí zúčastnilo 144 dorostenců
a 145 dorostenek. Co psát a neopakovat se? V obou sborech je to několikátá účast na této soutěži. Naše
očekávání ani výsledky se neliší od těch předchozích ročníků. Ano, doufáme. Ale jsme realisté a víme,
že zde rozhodují setiny. Honza i Terka si na stovkách vedli dobře. Oba si výsledný čas zapsali
z prvního pokusu. Honza se umístil na 110. místě a Terka na 109. místě. Vezmeme-li pouze jednotlivce,
umístili se oba shodně na 36. místě. Tím pro všechny sobotní část soutěže skončila. V neděli ráno čekal
na všechny test požární ochrany. Důležité je neudělat žádnou chybu, což se oběma podařilo.
Po štafetách družstev už na ně čekala poslední disciplína, dvojboj. Honza odběhl oba pokusy a zapsal
si čas 18,71 s. Terka v prvním pokusu doběhla s časem 21,77 s. Druhý pokus kvůli bolavé noze
neběžela. Umístili se, opět shodně, na 38. místě. Po sečtení bodů v jednotlivých kategoriích se ukázalo,
že ani letos se výsledky nebudou lišit od těch v předchozích letech. Honza se celkově umístil
na 36. místě. Terčin součet bodů stačil na 37. místo. Může se zdát, že nejsme spokojeni, ale věřte,
že jsme. Jsme skutečně rádi, že se mládež z našich sborů účastní takto vysokých soutěží a pyšní na to,
jak bojují.
13. července se ve Štětí konalo krajské kolo v požární sportu. Naši muži si vzali na pomoc kluky
z Nových Dvorů, Brozan a Předonína. V kategorii žen za litoměřický okres soutěžily holky z Hrobec.
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I ony měly pomocnice z jiných sborů, konkrétně z Bechlína, Předonína a Terezína. V rámci okresu
je to zřejmě zcela běžná věc, protože v ostatních sborech tomu nebylo jinak.
V kategorii mužů kromě našich soutěžili Velký Šenov, Slavětín a Lhenice. V kategorii žen pak Mojžíř
a Obora. Soutěžilo se v disciplínách štafeta 4 x 100 m, běh na 100 m s překážkami a požární útok. Kluci
si vedli celkem dobře, ale bohužel výsledky z jednotlivých disciplín nestačily na jiné místo,
než poslední. To holky na tom byly o dost lépe. Při pohledu na průběžné výsledky před útoky již bylo
jasné, že vyhrají. Ale ani tak nepolevily, a urvaly si v této disciplíně první místo. V současné době
se připravují na Mistrovství ČR v požárním sportu, které se koná 23. – 25. srpna v Mladé Boleslavi.
Michala Korpalová

………. ZE SPORTU

Ze života mladé veslařky

Anička Macková se již několik let aktivně věnuje veslování
a když se dívám na její výsledky, musím říct, že velmi úspěšně.
V podstatě ve všech závodech, kterých se letos zúčastnila, získala
místo na bedně. Prvního závodu se kvůli zranění nemohla zúčastnit,
ale na těch ostatních to rozhodně dohnala. 28. – 30. června
se v Račicích konalo Mistrovství ČR 2013 žactva a dorostu. V pátek,
kvůli velkému počtu účastníků, musely Anička spolu s parťačkou
Luckou jet tzv. časovky. Z 35 posádek dvojskifů dojely deváté.
Na skifu si Anička s časem 4,12 min. dojela pro 1. místo. V sobotu
při dalších rozjížďkách se na skifu umístila na 2. místě a na dvojskifu
na místě prvním. Z webových stránek jejího domovského veslařského klubu jsem vyčetla, že výsledky
finále předčily očekávání. Na dvojskifu mají za čas 3,57 min. bronzové medaile. Na skifu si Anička
pro sebe urvala stříbro.
Svými výsledky určitě dělá radost nejen svým rodičům a trenérovi, ale snad i sama sobě. Úsilí, které
věnuje tréninku, se vyplácí. Může být pyšná na to, co prozatím dokázala a my ostatní jí můžeme přát,
aby i nadále byla tak úspěšná jak do teď.
Výsledky ostatních závodů:
Závody

skif

Neratovice 4. 5.
Neratovice 5. 5.
Ústecká zatáčka 11. 5.
Ústecká zatáčka 12. 5.
Regata s mezinárodní účastí – Hodonín 25. 5.
Regata s mezinárodní účastí – Hodonín 26. 5.
Lysá nad Labem 1. 6.
Lysá nad Labem 2. 6.
100. Pražské Primátorky
Mistrovství oblasti Labe (Ústí nad Labem)

dvojskif

párovka

1. místo
2. místo
1. místo
3. místo
1. místo
1. místo
3. místo
2. místo
zrušeno - povodně
kvůli povodním přesunuto na září
zrušeno – povodně

3. místo
2. místo
2. místo
3. místo
3. místo
1. místo

Michala Korpalová

Fotbalový podzim 2013 připraven
Ani o prázdninách není ve fotbalových oddílech klid. Již 9. července 2013 se rozhodlo, co čeká
jednotlivá družstva na podzim. Ještě předtím je samozřejmě nutná příprava. Nám se letos nepodařilo
zajistit další ročník putovního poháru a to vlivem toho, že tradiční účastníci hrají s námi mistrovská
utkání (Štětí B, Dobříň) a kolektivy z Mělnicka (Borek, Hořín, Liběchov) mají jiný program
a u případných nových kolektivů jsme nenašli odezvu.
7

ZE SPORTU ……….
A tak kromě tréninků (úterý, čtvrtek zatím od 18:00 hod.) sehrajeme přípravná utkání:
sobota 27. 7. 2013
11:00
Brňany – Předonín
venku
sobota 3. 8. 2013
17:00
Předonín – Černuc
doma
neděle 4. 8. 2013
17:30
Předonín – Velký Borek doma
sobota 10. 8. 2013
17:00
Vrbice – Předonín
venku
Další zajímavosti:
Do kolektivu se vrátil z hostování P. Tuček, aktivní činnost hodlá ukončit M. Kušpál, a hráč, který neví,
kde by hrál J. Červinka.
Znovu se obracíme na děti mladší 8 let. Pomozte nám udržet dětský fotbal – je nás málo. Zahájení
přípravy poslední týden v srpnu – bližší informace J. Hubený.
Mistrovské zápasy přípravky: soboty od 7. 9. 2013, rozlosování není zatím známo.
A poslední připomínka před rozpisem podzimní sezóny. Derby Předonín – Bechlín v neděli 8. 9. 2013
od 14:00 hod. v Předoníně.
V příštím vydání BL přineseme již první výsledky mistrovského podzimu.
Přehled zápasů
„A“ – okresní přebor
kolo
termín
datum
výkop
Soupeři
13
1
1 ČP
2
2 ČP
3
4
3 ČP
5
6
7
8
9
10
11
12

neděle
sobota
středa
neděle
úterý
sobota
neděle
středa
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota

„B“ – III. třída
kolo

termín

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

sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle

18. 8. 2013
24. 8. 2013
28. 8. 2013
1. 9. 2013
3. 9. 2013
7. 9. 2013
15. 9. 2013
18. 9. 2013
21. 9. 2013
28. 9. 2013
5. 10. 2013
12.10. 2013
20. 10. 2013
26. 10. 2013
3. 11. 2013
9. 11. 2013

datum
17. 8. 2013
25. 8. 2013
31. 8. 2013
8. 9. 2013
14. 9. 2013
22. 9. 2013
29. 9. 2013
6. 10. 2013
13.10. 2013
19. 10. 2013
27. 10. 2013
2. 11. 2013
10. 11. 2013

17:00
17:00
17:30
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00
14:00

výkop
17:00
14:00
17:00
14:00
17:00
13:30
16:30
13:00
13:00
15:30
11:30
14:00
11:00

Předonín – Litoměřice B
Podlusky - Předonín
Bříza/Dobříň – Předonín
Předonín – Travčice B
2. kolo Čs. poháru
Polepy – Předonín
Předonín – Mšené-lázně
Semifinále Čs. poháru
Štětí B – Předonín
Předonín – Budyně
Třebenice – Předonín
Dobříň – Předonín
Předonín – Üštěk
Lukavec – Předonín
Předonín – Liběšice
Libochovice - Předonín

Soupeři
Litoměřice C – Předonín B
Předonín B - Kleneč
Židovice – Předonín B
Předonín B – Bechlín
Ploskovice – Předonín B
Předonín B – Bříza
Rovné B – Předonín B
Předonín B – Lounky
Předonín B - Radovesice
Dušníky – Předonín B
Předonín B – Vědomice
Radouň – Předonín B
Předonín B – Hoštka
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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Sportovní den na druhý pokus
Původně zamýšlený termín uskutečnění sportovního dne jsme museli letos pro nepřízeň počasí
přesunout ze soboty 1. 6. na čtvrtek 27. 6.
V sobotu, kdy měly oficiálně všechny děti svátek, totiž pršelo bez přestávky celý den. Protože jsme
ale měli připravené brambory na naše tradiční bramboráky, péct se muselo i za deště. Naštěstí tedy pod
střechou v kabinách. Od 13 až do 20 hodin se jen peklo, peklo a peklo. Při té příležitosti jsme
nezapomněli ani na ty, kteří jsou našemu klubu příznivě nakloněni. Ti dostali bramboráky s dovážkou
zdarma přímo domů na stůl i s poděkováním za podporu.
Čtvrtek byl jako náhradní termín zvolen spíše z nouze, protože
plánovaná škola v přírodě a soutěže hasičů nám jiné termíny
oprávněně převálcovaly. Pojali jsme to tedy spíše jako rozloučení se
školním rokem a doufali, že ani všední den děti a jejich rodiče
neodradí. A světe div se, přišlo jich ještě víc, než v minulých letech!
Přes stovku dětí se v termínu registrovalo u vchodu a zároveň
obdrželo poukázku na bezplatné občerstvení a los do tomboly. Děti
si zasoutěžily s chutí a nadšením a zaslouženě si odnesly domů
sladkosti a drobné hračky. Některé z nich i medaile a diplomy.
Jedinou stinnou stránkou bylo tradičně počasí. Jeden jediný deštivý mrak v celé republice zakryl celé
hřiště v Bechlíně a pršelo a pršelo. Malí hasiči z Plamínku i mažoretky ze skupiny Baby Lixies museli
počkat, až se dosytosti vyřádí a odpluje zase dál. Celý program byl tak zhruba o hodinu opožděn.
Kdo však zůstal, rozhodně neprohloupil.
Téměř na každého pak čekal nějaký milý, malý dáreček v tombole. Hlavní cenu, velký model traktoru,
věnoval T. Gottwald za firmu Moreau agri. Kluci byli natěšení, ale ....... vyhrála ho dívka. Jedinou živou
cenu věnoval M. Suchý, a to želvu Andulu. Ta udělala největší radost Nikče Korpalové, která si ji pyšně
odnesla domů. Snad byla z výhry nadšená i její maminka :-).
Všem výhercům gratulujeme a těšíme se opět za rok nashledanou.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci sportovního dne podíleli, dále všem, kteří věnovali věcné nebo
finanční dary, K. Suché i H. Cardové, že s námi pekly letos hned dvakrát a dvakrát také brambory,
věnované P. Točínovou připravovala V. Komárková. Vendulko děkujeme!
Ostatní sponzoři akce: manželé Petráskovi, manželé Cardovi, P. Točín, L. Hlaváček, samoobsluha
U Tomáše, J. Kordač st., V. Čeliš, P. Petráček a prodejna Billa Roudnice n.L.
I. Svobodová, V. Suchá, FK Bechlín

Gold beer cup aneb boj o bechlínskou salátovou mísu
Přesně takhle je přezdíváno putovnímu poháru, který tak trochu
připomíná Daviscupovou tenisovou mísu a o který se na hřišti
bojovalo v sobotu 13. 7. již v sedmém ročníku tradičního
minifotbalového turnaje.
Letos se bojů zúčastnilo osm týmů, čtyři místní a čtyři přespolní.
Pravidla jsme zachovali stejná jako loni, hrál tedy každý s každým
2 x 10 minut. Vše proběhlo v klidu a jak se říká „na pohodu“,
dokonce i počasí bylo tak akorát fotbalové.
Největší ambice měl loňský vítěz, tým P. Cardy s názvem JINEJ GANG. Mladé, nadupané fotbalisty
doplňovali ti trochu starší, ale o to zkušenější matadoři. Vše vypadalo dóóóst nadějně.....
Ale stejně tak tomu bylo i v týmu BOJKOVICE BROD, který vedl M. Mazanec a který byl věkově
asi nejmladší. Oba týmy proplouvaly turnajem bez ztráty kytičky. Všem bylo jasné, že jejich vzájemný
zápas bude bojem na život a na smrt. Kdo vyhraje – má mísu!
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Fanoušci fandili, hráči na hřišti potili krev..... a byl to boj až do konce! Remíza 4 : 4 nahrávala více
Bojkovicím, které měly lepší skóre a staly se tak vítězi turnaje. O tom, že to všichni brali vážně
a s důležitostí, svědčilo zklamání a dokonce snad i slzy ve tvářích poražených.Když emoce opadly,
zbývalo už jen předat ceny vítězům a poraženým alespoň cenu útěchy v podobě poukázky na pivo.
Rychlé špunty bouchaly, foťáky cvakaly, tradiční pití z mísy i soudek dobrého piva vítězům...
to všechno k tomu patří. A teď si konečně v klidu dát pivko a klobásu a posedět u příjemné hudby,
kterou nám tradičně mixoval DJ Kawa.
Domů už odcházeli všichni klidní a bez emocí a se slovy chvály na rtech se loučili pozdravem:
„Tak chlapi... zase za rok, bylo to super, díky!“ A to my rádi slyšíme :-).
Pro fanoušky a znalce ještě uvádíme pořadí týmů:
1. Bojkovice Brod
2. Jinej Gang
3. Podřipan Rovné C
4. BSC Hertha
5. 1. FC Vysmrk máslo
6. Tichý Suchaři
7. Blue Hammer
8. Lemplové
I. Svobodová, FK Bechlín

Rozpis zápasů podzimní části sezóny 2013/2014

III. třída muži sk. „A“
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

17. 8. 2013
24. 8. 2013
31. 8. 2013
8. 9. 2013
14. 9. 2013
21. 9. 2013
28. 9. 2013
5. 10. 2013
12. 10. 2013
19. 10. 2013
26. 10. 2013
2. 11. 2013
9. 11. 2013

15:00
17:00
17:00
14:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00
14:00

Bechlín – Ploskovice
Bříza – Bechlín
Bechlín – Rovné B
Předonín B - Bechlín
Bechlín – Radovesice
Dušníky – Bechlín
Bechlín – Vědomice
Radouň – Bechlín
Bechlín – Hoštka
Litoměřice C – Bechlín (hřiště Mlékojedy)
Bechlín – Kleneč
Židovice – Bechlín
Lounky/Chodouny - Bechlín

II. třída OP starší žáci sk. „B“
sobota
31. 8. 2013
sobota
7. 9. 2013
sobota
14. 9. 2013
sobota
21. 9. 2013
sobota
28. 9. 2013
sobota
12. 10. 2013
sobota
19. 10. 2013
sobota
26. 10. 2013

10:00
10:00
10:00
13:30
10:00
10:00
10:00
10:00

Budyně n.O. - Bechlín
Mšené-lázně - Bechlín
Bechlín – Hoštka
Rovné – Bechlín
Bechlín – Roudnice n.L. B
Bechlín – Bezděkov
Polepy – Bechlín
Bechlín – Straškov
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Obecní úřad – bývalá škola
Budova byla postavena v roce 1865 na místě, kde stála stará škola. Ta byla vybudována v roce 1794
na farním pozemku. Byl to dům bez patra, s taškovou střechou, zevnějškem vypadal jako dosavadní
fara. Neširoká chodba s kuchyňkou od sebe dělily školní světnici a nepříliš prostorný pokoj pro učitele.
Protože počet žáků stále narůstal - v roce 1861 jich bylo už 182, začala být budova nedostačující.
Po dlouhých jednáních bylo rozhodnuto o vybudování nové
dvoutřídní školy. V květnu 1865 se začalo s kopáním základů
a bouráním staré školy, ve druhé polovině září byla stavba hotova
a 15. října 1865 bylo vykonáno vysvěcení školy a započato
s vyučováním. Budova sloužila jako škola až do roku 1928, kdy byla
otevřena nová Obecná škola –
dnes Škola Jana Nerudy.
V bývalé škole byla zřízena nová úřadovna obecního úřadu – do té
doby veškerou agendu starostové vyřizovali doma. Do poschodí
byl z čp. 119 přestěhován poštovní úřad a byl zřízen byt
pro poštovní zaměstnance. V roce 1933 byla budova Okresní školní
radou předána obci s podmínkou, že zde musí být uvolněn byt
pro ženatého učitele anebo dva svobodné. Obecní zastupitelstvo
souhlasilo s tím, že byt bude uvolněn 1. září 1934, aby si listonoš
pan Václav Dvořák mohl opatřit nové bydlení. Dům byl převeden
do majetku obce v roce 1936.
Postupem času se budova zaplňovala. V přízemí vedle úřadovny místního národního výboru byla
vybudována dětská poradna, kam dojížděla 1 x měsíčně dětská lékařka. V poschodí vedle pošty byla
zřízena pobočka České spořitelny.
Na začátku devadesátých let minulého století byly při malování a běžných opravách zjištěny velké
problémy s elektroinstalací a ztrouchnivělými stropy. Podle zjištěných závad hrozilo v dětské poradně
probíjení elektřiny a na poště a v pobočce spořitelny proboření stropů pod trezory. V roce 1992 tedy
došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy. Nejdříve bylo opraveno přízemí a pošta se spořitelnou byly
přestěhovány dolů. V poschodí byly opraveny podlahy a místo pošty a spořitelny tu byly vybudovány
kanceláře obecního úřadu a opraven služební byt. Po rozhodnutí České spořitelny o zrušení malých
poboček bylo přízemí znovu částečně zrekonstruováno. Dětská poradna byla zrušena a do jejích
prostor byla přestěhována obecní knihovna. Do bývalé úřadovny spořitelny byla přemístěna pošta.
Velké prostory v průčelí budovy byly změněny na ordinaci jak obvodního, tak dětského lékaře
a čekárnu pro pacienty. Jako všechny obecní
budovy byla i tato napojena na vodovod
a kanalizaci a v průběhu plynofikace obce bylo
topení změněno na plynové. V roce 2004 byl zrušen
služební byt v poschodí a došlo k rozšíření kanceláří
obecního úřadu.
,

Miluše Dvořáková

.......... INZERCE
Prodám dveře vchodové plastové bílé a zlatý dub. Dále plechové dveře do stávající zárubně
a kompletní oplocení – bránu, branku a pletivo. Nové z neuskutečněné stavby. Dopravu zajistím.
Tel. 777 106 709
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….
Prodejní dílna lidové tradice Bechlín si Vás dovoluje pozvat na výtvarné dílny

Prázdninové tvoření
Kdy:

20. 8. 2013 10:00 – 18:00 hod.
21. 8. 2013 10:00 – 14:00 hod.
Kde: Prodejní dílna lidové tradice, Bechlín 227
Lektoři: Miloslava Zatloukalová – titul Nositel tradice
výrobky ze slámy
Jana Šubrtová – mistr v oboru fajánskové malby na keramiku
Habánská a Tupeská majolika
Cenu upřesníme dle přihlášených osob
Přihlášky hlaste na e-mail sustrovaj@seznam.cz nebo na tel. 416 838 267

Obec Bechlín Vás srdečně zve na

Prázdninové rozloučení
v sobotu 24. srpna 2013 od 10:00 hod. na fotbalovém hřišti v Bechlíně
Program: 10:00 - živá zvířátka a kouzelník
12:00 - vystoupení mažoretek
13:00 - soutěže o ceny
15:00 - sportovní a policejní kynologie
16:00 - dětská diskotéka „DJ Kawa“
20:00 - taneční zábava „Elegance band“
Po celý den: ukázky vojenské, policejní a požární techniky, projížďky bojovou technikou,
projížďky na koni, skákací hrad ...
Bohaté občerstvení !
Vstupné dobrovolné !
Dovolujeme si tímto požádat naše příznivce a sponzory o zachování přízně.

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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