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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
konečně je tady jaro. Velmi dlouhá zima a nedostatek slunečního svitu zanechaly na každém z nás
své stopy. Účty za topení také nikomu na náladě nepřidají. Ale nyní je všechno jinak. Sluníčko svítí,
zahrádka volá a hned je nám lépe. Zlepšuje se nálada a všichni se cítíme spokojenější.
Dny se prodlužují a začíná každoroční aktivita při údržbě nemovitostí i veřejných prostranství.
Důležitá je samozřejmě i nezbytná chuť pracovat.
V rámci rozpočtu obce jsou plánovány různé akce a pro jejich splnění vytvořeny patřičné podmínky.
Dostavba kina na víceúčelové zařízení, úprava venkovní zahrady za Klubem Bechlín, projektová
příprava vodní plochy v Předoníně a její případná realizace, generální oprava části komunikace
v Předoníně, to je jen stručný výčet několika akcí pro letošní rok. Samozřejmostí zůstává běžná údržba
veřejných ploch ve všech částech obce a v neposlední řadě také kulturní a společenský život. Všechny
záležitosti, které vedou ke spokojenějšímu životu naší obce, jsou samozřejmě vítány. Otázkou
ale zůstává dostatek finančních prostředků pro jejich realizaci. Současná doba není jednoduchá, mnoho
problémů má pravděpodobně každý z nás, ale je potřeba dívat se dopředu a těšit se z maličkostí
každodenního života. S dobrou náladou nám hned bude lépe.
Rok uběhne jako voda a za několik málo měsíců budeme hodnotit vše, co se podařilo nebo nepodařilo.
Jsem pevně přesvědčen, že rok 2013 bude pro naši obec úspěšný a že stanovené úkoly společně
splníme.
Rozvaha a uvážlivost, to jsou důležité aspekty hospodaření obce. Podařilo se vytvořit například dobré
odpadové hospodářství, kdy občané mohou sami ovlivnit množství svého odpadu a tím šetřit finanční
prostředky. Pro letošní rok budou mít i občané Předonína možnost ukládání odpadu ze zahrádek
do přistaveného kontejneru, což je další služba pro zlepšení našeho okolí. Jsou mezi námi ale i občané,
kteří si neváží téměř ničeho. V kontejnerech tříděného odpadu najdeme všechno možné i nemožné.
Vyházený odpad v okolí obce nestačíme uklízet, exkrementy našich domácích mazlíčků jsou v zelených
plochách pravidlem.
Ale dost stýskání. Jaro je tady a příroda i lidé se probouzejí k větší aktivitě. Přeji Vám krásné jarní dny.
Alexander Suchý, starosta obce
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V úterý 2. dubna od 17 hodin se v Klubu Bechlín uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce. Přítomno
bylo 9 z 11 zastupitelů, hlavním bodem programu byl rozpočet obce.
Rozpočet obce – zastupitelé schválili po rozpravě rozpočet obce pro rok 2013. Rozpočet je schválen jako
vyrovnaný. V letošním roce bude hlavní investiční akcí oprava místní komunikace v Předoníně, na níž
je v rozpočtu vyhrazena částka 1 milion korun. Bude opravena silnice u prodejny nábytku. Další
investiční akcí je dokončení rekonstrukce kina v Bechlíně v hodnotě 2 miliony korun. Za částku 300 tisíc
korun koupila obec osobní automobil. Dosavadní automobil je nyní využíván na rozvoz obědů
občanům. Rozpočet byl schválen osmi hlasy.
Rozpočtové opatření – v prvním rozpočtovém opatření zastupitelé schválili zvýšení příspěvků sborům
dobrovolných hasičů o 15 tisíc Kč pro SDH Bechlín a o 15 tisíc pro SDH Předonín. Příspěvek je určen
na pořádání soutěží.
Návrh na změnu územního plánu – zastupitelé zamítli žádost občana o změnu územního plánu
Předonína.
Věcné břemeno – zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene pro stavbu
plynové přípojky Elektrárny Mělník.
Dar pro SK stolní tenis Bechlín – zastupitelé schválili poskytnutí daru pro SK stolní tenis Bechlín
na úhradu herny ve Štětí.
Výpůjčka kontejnerů – zastupitelé dále schválili smlouvu o výpůjčce kontejnerů na tříděný odpad.
Souhlas s členstvím v honebním společenstvu – zastupitelé souhlasí s členstvím Obce Bechlín
v honebním společenstvu a udělili plnou moc zástupci mysliveckého sdružení pro jednání valné
hromady honebního společenstva.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Zdeňka Studená

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 29. dubna 2013 začíná letní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1 x za 14 dní.
Svozový den – ČTVRTEK, sudý týden
První vývoz – 2. května 2013

Svoz drobných nebezpečných odpadů
BEC odpady, s.r.o. Lovosice oznamuje, že 25. května 2013 bude provádět svoz 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.

Očkování vztekliny
MVDr. Jan Schoř oznamuje, že bude provádět plošné očkování vztekliny v obci Bechlín a Předonín.
v sobotu 11. května 2013
v Bechlíně od 9:00 hod. před budovou OÚ
v Předonín od 10:00 hod. před budovou OÚ
Cena očkování je 100,- Kč.
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Zpráva o hospodaření obce za období 1. 1. 2013 - 31. 3. 2013
Vážení čtenáři,
máme za sebou tři měsíce společné práce a opět bilancujeme. Pro Váš přehled o hospodaření obce
předkládám několik údajů.
Z výsledků pro letošní rok, které jsou součástí účetní závěrky k 31. 3. 2013, je zřejmé, že příjmy obce
jsou o 736 011,46 Kč vyšší než výdaje. Převaha příjmů nad výdaji byla způsobena zasláním celé
neinvestiční dotace na výkon správních činností obce pro letošní rok od Krajského úřadu Ústeckého
kraje. Ze strany finančního úřadu též došlo k mírnému nárůstu plnění daňové výtěžnosti. Hospodaření
obce probíhá plynule a hospodárně, v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem. Rozpočet
obce na rok 2013 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 2. 4. 2013, z tohoto důvodů není
rozpočet součástí výkazů k 31. 3. 2013.
Investiční činnost v prvním čtvrtletí roku 2013 proběhla podle plánu. Na budově kina bylo dosud
proinvestováno 204 188,00 Kč, to je cca 10% z celkové investice plánované pro letošní rok. Jiné investice
do konce prvního čtvrtletí zahájeny nebyly.
Kontrolní tabulky k plnění rozpočtu obce
Přehled celkových příjmů a výdajů k 31. 3. 2013 ve vztahu k bankovním účtům obce
PŘÍJMY
k 31. 03. 2013
DAŇOVÉ
NEDAŇOVÉ
KAPITÁLOVÉ
DOTACE
CELKEM

ROZPOČET
schválený

ROZPOČET VÝSLEDEK od
po změnách
počátku roku
2 923 758,58
154 573,54
1 710,00
277 400,00
3 357 442,12

ROZPOČET
schválený %

ROZPOČET
upravený %

VÝDAJE
k 31. 03. 2013
BĚŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
CELKEM

ROZPOČET
schválený

ROZPOČET VÝSLEDEK od
po změnách
počátku roku
2 413 242,66
208 188,00
2 621 430,66

ROZPOČET
schválený %

ROZPOČET
upravený %

KONTROLA účetnictví na finanční prostředky obce
Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce od 1. 1. 2013 a konečným stavem k 31. 3. 2013
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

736 011,46

Kontrolní tabulka správnosti účtování k 31. 3. 2013
PŘÍJEM OBCE

3 357 442,12 VYDÁNÍ OBCE

2 621 430,66

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 01.01 2013
ÚČTECH k 31.03 2013
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
591 392,97 Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
1 361 971,84
Stav účtu ČSOB
48 104,54 Stav účtu ČSOB
13 547,13
Stav účtu ČNB
-10,00
CELKEM
639 497,51 CELKEM
1 375 508,97
Příjem kontrolní číslo

3 996 939,63 Vydání kontrolní číslo

3 996 939,63

Rozdíl finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátečním stavem k 1. 1. 2013
a konečným stavem k 31. 3. 2013
ZMĚNA STAVU BANKOVNÍCH ÚČTŮ

736 011,46
Milena Koťová, účetní obce
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Novinky v placení daně z nemovitosti
Lhůta pro placení daně z nemovitosti končí v pátek 31. května 2013. Nepřesáhne-li výše daně
z nemovitosti částku 5 000 korun, je celá daň splatná najednou.
Nejpohodlnějším způsobem placení daně je bezhotovostní převod částky na bankovní účet finančního
úřadu nebo platba daně poštovní složenkou na kterékoliv poště. Složenky s potřebnými informacemi
jsou Finanční správou ČR expedovány tak, aby byly občanům doručeny postupně v průběhu dubna
a května, nejpozději však týden před koncem lhůty pro placení daně.
Finanční správa upozorňuje, že proti roku 2012 došlo ve správě nemovitostí k řadě změn, především
ke změně čísel bankovních účtů pro placení daně, proto je vhodné všem informacím na složence i její
alonži věnovat patřičnou pozornost. Na každé složence je uveden název a číslo bankovního účtu
místně příslušného finančního úřadu, kterému je nutno daň zaplatit. Na alonži složenky (nikoliv
na složence samotné) je uvedena celková výše daně z nemovitosti na rok 2013 splatná příslušnému
finančnímu úřadu, který má krajskou působnost. Daň z nemovitosti je sloučena do jedné částky
za všechny nemovitosti poplatníka, které se nachází na území příslušného kraje. Novým údajem
na alonži složenky je také název a adresa spravujícího územního pracoviště finančního úřadu,
kde má poplatník od roku 2013 uložen svůj daňový spis k dani z nemovitosti, a jehož prostřednictvím
komunikuje s finančním úřadem.
Má-li poplatník nemovitosti, které se nachází v ČR na území dvou nebo více krajů (tj. v obvodech
místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů), obdrží od finanční správy jednu obálku
a v ní budou vloženy složenky pro placení daně za všechny příslušné finanční úřady.
Poplatníkům daně z nemovitostí, u nichž na zdaňovací období roku 2013 došlo ke změně výše daně
oproti předcházejícímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně
příslušný finanční úřad novou výši daně hromadným předpisným seznamem, který vydává za celý
obvod své územní působnosti. Hromadný předpisný seznam pro Ústecký kraj bude zpřístupněn
od 26. 4. 2013 do 27. 5. 2013 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Ústecký kraj takto:
pondělí
8:00 – 17:00
úterý
8:00 – 13:30
středa
8:00 – 17:00
čtvrtek
8:00 – 13:30
pátek
8:00 – 13:30
Čísla účtů finančních úřadů, vzniklých od 1. 1. 2013, se liší od čísel účtů původních finančních
úřadů, existujících v roce 2012. Tuto skutečnost musí poplatník zohlednit, platí-li daň bezhotovostně,
např. trvalým platebním příkazem.
Čísla bankovních účtů pro placení daně z nemovitostí
Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Finanční úřad pro Ústecký kraj
Finanční úřad pro Liberecký kraj
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Finanční úřad pro Pardubický kraj
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Finanční úřad pro Zlínský kraj
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7755-77628031/0710
7755-77628111/0710
7755-77627231/0710
7755-77627311/0710
7755-77629341/0710
7755-77621411/0710
7755-77628461/0710
7755-77626511/0710
7755-77622561/0710
7755-67626681/0710
7755-77628621/0710
7755-47623811/0710
7755-77621761/0710
7755-47620661/0710
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Osmiboj
„Zdravotník volá velitele jedna!“ – „Velitel jedna, slyším!“ – „My jedeme na majáky, že se tak
ʻcourámeʻ?“ – „Ne, proč? Padají vám smaženky?“ – „No, my máme strach!“ – zněla humorná
konverzace přes vysílačku mezi kabinou a kupéčkem hasičského vozu. Tak začínalo ráno v sobotu
6. dubna, když se jednotka SDH Předonín přesouvala ve své Avii do Přestavlk na pátý hasičský
osmiboj. Jednotka od loňského roku prodělala velké organizační změny, a tak byla i přes všechnu
tu legraci trochu znát nervozita. Kluky čekal dost perný den. Po několika šprtacích školeních
v hasičárně a kontrole a údržbě veškerého vybavení jeli změřit své síly s konkurencí dalších deseti
jednotek včetně Litoměřic a Roudnice. V osmiboji je čekalo, jak jinak – osm krizových situací, které
museli umět řešit.
Při prezentaci vyfasovali jedničku, ale letos startovalo
víc družstev naráz. První disciplína byla prověřovací – kontrola
vercajku, značky, řidič Petr Voci musel ukázat i řidičák.
Pak vyrazili na první stanoviště. Přijeli k požáru diskotéky,
odkud pod velením Tomáše Dvóři vynesli čtyři zraněné.
Pro zdravotníka Zděndu – Řezyho to bylo lehounce zahřívací
kolo. O dvě disciplíny dál už předvedl rozhodčím hotové
školení při záchraně vybourané motocyklistky. Tam se jednotka
pořádně nadřela, protože musela zraněnou ženu vynést
do prudkého svahu na stanoviště pro vrtulník. A ke konci?
To už byl Řezy teprve ve formě, když se neváhal dohadovat
s rozhodčím o správném postupu při ošetřování dívky v kolejišti. Jeho jistota byla prostě znát a přispěl
velkým dílem ke skvělému výsledku jednotky.
Ne všechno šlo ale jako po másle. Pár těch trestných bodíků se nasbíralo skoro všude, kluci je přijímali
s potlačovanou nevolí. Doslova výprask v podobě 69 bodů pak dostali u nehody s únikem neznámé
chemické látky. „Co je to za látku, si najdeme v tabulkách,“ vysvětlil velitel jednotky, ale rozhodčí
opáčil – „ty si schovejte, co víte z hlavy?!“ A tak zatímco se čtyři členové jednotky marně potili
při zkoušce číselných označení nebezpečných látek a řešili teorii jak postupovat v případě jejich úniku,
Jarda Vocásek s Tomášem Klimentem – Bimbem vyfasovali v hasičárně testy z radioaktivity a dalších
šíleností. Rozhodčí klukům dohromady nasolil kupu bodů, ale hned je vyvedl z omylu, že jsou na tom
ve srovnání s ostatními ještě docela dobře.
Po cestě od disciplíny k disciplíně se konaly taktické
porady, jak se bude při dalším zásahu postupovat.
Kluci cestou hasili žízeň a když v Pístech u rybníka
došly ʻbramboryʻ, následovala rychlá zastávka
v budyňské večerce. Velitel zaskočil pro Colu a něco
na dochucení a jelo se dál. Zděnda vyvětral
promáčenou fusekli a cesta se tentokrát obešla
bez porady, protože se jelo na tajnou.
Voci zapíchl Avii u přejezdu a zvenku se ozval
hysterický řev „Dělejte! No tak dělejte!“
Vystresovaný chlap, svědek srážky vlaku
se skupinou několika mladých lidí, si nebral s hasiči
servítky a Bimbo ho musel zpacifikovat a uklidnit. Zbytek jednotky se honem pustil do bezpečnostních
opatření a záchrany raněných.
Další ošetřování přišlo na řadu v Budyni, kdy kluci vynášeli ze sklepa zraněné dítě. Tam Bimbo
na dvoře hasičárny vybojoval nula bodů při prověřování technických znalostí o mašině, zatímco Jarda
s Tomášem Fillerem a ostatními odpovídali na otázky týkající se bezpečnosti práce s motorovou pilou.
Rozhodčí prozradil, že i tady kluci v porovnání s ostatními zaváleli.
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Z poslední disciplíny, vyčerpávání studny, odjela jednotka jen s minimem bodů a do Přestavlk
se vrátila s očekáváním, zda to všechno bude stačit na první místo.
Makačka skončila, nervy opadly. U hospody se točila dvě selátka, pánové si konečně dali pivko
a následovala chvíle očekávání. Když se vrátily poslední dvě jednotky, po chvilce přišlo vyhodnocení.
Jméno Předonín se ozvalo až jako poslední a kluci převzali putovní pohár. Zase, už počtvrté
z dosavadních pěti závodů, ostatním vyfoukli vítězství. Možná o fous, ale zaslouženě. A pohár?
Ten teď bude svítit v hasičárně jako výzva na další rok!
Zdeňka Studená

Závod požární všestrannosti

20. dubna 2013 se ve Vědomicích konalo I. kolo celostátní
hry Plamen. Do Vědomic se sjely sbory z celého okresu.
Z našeho sboru se ho zúčastnily dvě pětičlenné hlídky
družstva mladších žáků, jedna, taktéž pětičlenná hlídka
starších žáků a dorostenci – jednotlivci, Karolína Macková,
Eliška Medáčková, Matěj Rajnoha a Jan Konfršt. Počasí nám
moc nepřálo, celý den bylo zataženo a foukal vítr.
Oproti předchozím ročníkům byla i náročnost trati větší.
Každá hlídka musí proběhnout označenou trať a splnit
úkoly na šesti jednotlivých stanovištích (střelba
ze vzduchovky, základy topografie, požární ochrana, uzlování, zdravověda a šplh). Dorostenci mají
obdobné úkoly, ale navíc se po části trati přesouvají pomocí
azimutu. Samotná soutěž probíhala bez komplikací a bez
zranění. Naši mladší žáci se tohoto závodu účastnili poprvé,
avšak troufám si říct, že úspěšně. Také starším žákům
a dorostencům se letos dařilo více než vloni.
ZPV je jen jednou z disciplín, se kterými se musí děti poprat.
Jak celá soutěž dopadne se dozvíme na konci května
(25. – 25. 5.) ve Štětí, kde se koná okresní vyhodnocení –
II. kolo Plamenu.
Michala Korpalová

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

Rozpačité jaro

Po měsíční odmlce podáváme další informace z činnosti SK Předonín. Nejdříve se zmíníme o stavu
v kádru družstev. Pokud se týká dospělých, měníme naši informaci z února. Současný stav
registračních průkazů s identifikačním kódem FAČR je již 29. Podařilo se doplnit kádr o hráče pro „B“
celek a dále pro „A“ celek o J. Hubeného ml. a K. Nebeského. Stále špatné je to s fotbalovou morálkou
hráčů, ať již přístupem k tréninku, zápasům, tak i ke své hlavní povinnosti – zaplatit příspěvek FAČR.
Jestliže počet hráčů pro dospělé se jeví jako dostačující, pak nám kalí radost ze založení družstva
přípravky postupný nezájem některých členů družstva pokračovat nejen na podzim, ale i na jaře.
Věříme, že vše dobře dopadne a všechny soutěže na jaře řádně dokončíme.
Dále přinášíme tradiční výsledkový servis, z něhož Vám bude jasné, proč „rozpačité jaro“.
Začneme u „A“ celku
Sobota 2. března 2013
Předonín – Budyně
1 : 2 (0 : 2)
- celý zápas v deseti hráčích, z nichž jedním z nich byl zapůjčený gólman soupeře. Přes menší počet
hráčů lze konstatovat – dobrý výkon.
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Sobota 9. března 2013
Předonín – Čížkovice
- po zisku vedení a střídání pouze remiza – průměrný výkon.
Tyto dva zápasy byly odehrány na umělé trávě v Roudnici n.L.

3 : 3 (2 : 0)

Sobota 16. března 2013
Jeviněves – Předonín
1 : 3 (0 : 3)
- prvně na trávě to nebylo špatné. O to špatné se svým přístupem postaral rozhodčí utkání. Takže –
lepší průměr.
A dále již jen mistrovská utkání. První jarní kolo Liběšice – Předonín odloženo na 1. května 2013.
Sobota 30. března 2013
Předonín – Lovosice „B“
0 : 5 (0 : 4)
- soupeř na nás vyrukoval s pěti hráči základu divizního celku a to bylo znát. Přesto nemusela být
porážka tak vysoká. Museli bychom vydržet hrát to, co prvních dvacet minut. To při vší snaze nebylo
možné. Zde se projevila kvalita naší přípravy – průměrný výkon.
Sobota 6. dubna 2013
Černiv – Předonín
1 : 0 (1 : 0)
- obavy před zápasem vzhledem k sestavě byly liché. Rozhodla jediná branka po výborném zásahu
našeho brankáře, ale nedostatečném pokrytí dorážejícího. Přitom jsme zahodili Červinkou dvě
„loženky“ - průměrný výkon – pochvala za snahu.
Sobota 13. dubna 2013
Předonín – Malé Žernoseky
2 : 2 (2 : 1)
- zbytečná ztráta dvou bodů, ale i dvou vyloučených. Takový zápas radši již ne - nepřesvědčivý výkon.
Středa 17. dubna 2013
Předonín – Černiv
3 : 3 (1 : 2) 3 : 4
- a znovu Černiv. Tentokrát v Čs. poháru, ale také lépe, než v mistrovském utkání. Co je to platné, když
nám unikne vítězství dvě minuty před koncem. Po vyrovnávací brance jsme nezvládli penalty. Z šesti
kopaných jsme třikrát zaváhali (Flodr, Červinka, Burda), soupeř pouze dvakrát. Takže případný soupeř
pro 8. května 2013 Proboštov pojede do Černiva - nadprůměrný výkon.
Sobota 20. dubna 2013
Třebenice – Předonín
0 : 4 (0 : 1)
- přesvědčivé vítězství nad oslabeným soupeřem. Zápasu zejména v první části chyběla „šťáva“
a především přesnost - průměrný výkon.
„B“ celek stručněji
Neděle 31. března 2013
Předonín „B“ – Račice
1 : 1 (0 : 1)
- brankářovo zaváhání „mám a neměl“ jsme z mnoha šancí pouze vyrovnali.
Neděle 7. dubna 2013
Budyně „B“ – Předonín „B“
- vítězství v poměrně vyrovnaném utkání.

3 : 5 (2 : 2)

Neděle 14. dubna 2013
Předonín „B“ – Podbradec
- debakl soupeře, který týden před tím porazil vedoucí Vrbici!

13 : 0 (3 : 0)

Neděle 21. dubna 2013
Přestavlky – Předonín „B“
- krutě pokřtěné „nové“ hřiště domácích. První zápas a tohle.

0 : 8 (0 : 4)

Výsledky těch nejmenších
Satelitní turnaj přípravek ze dne 21. dubna 2013 Předonín.

Předonín – Libochovice „B“
Předonín – Štětí
Předonín – Brozany „B“
Předonín – Roudnice

3:4
1 : 13
1:8
0 : 11

A závěrem jedna smutná zpráva. Našly se nenechavé ruce, které připravily náš klub o pár tisíc korun
v podobě vykradené pokladny ve stánku. Je smutné, že někdo si přisvojí výsledek snažení druhých,
kteří připravují zábavu ostatním. Okrást sportovní organizaci je to poslední, co mohl zloděj provést.
Další zpravodajství snad začneme veseleji a doufejme, že i úspěchy budou výraznější.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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VÝZNAMNÉ BUDOVY ……….

Škola Jana Nerudy
Bechlínská škola je podle dostupných dokumentů jednou z nejstarších v litoměřickém okrese. První
vyučování „normální školy“ se konalo 9. října 1786. Protože v obci v té době nebyla školní budova,
propůjčil místní farář p. Jan Staněk jeden pokoj na faře a zde sám vyučoval. V roce 1789 byl do Bechlína
dosazen první řádný učitel Josef Kuzebauch, jeho byt i učebna byly dočasně zřízeny v obecní chalupě
čp. 56. V roce 1794 byla postavena řádná školní budova (na místě nynějšího obecního úřadu) a roku
1800 k ní byla přistavěna jedna místnost jako byt pro učitele. Podle historických materiálů navštěvovali
bechlínskou školu i děti z Předonína, Horních Počapel a Libkovic, v roce 1790 bylo ke školní docházce
přihlášeno 83 žáků. V roce 1861 už to bylo 182 dětí a budova začala být nedostačující. Po dlouhých
jednáních byla v roce 1865 stará škola zbourána a na stejném místě postavena nová školní budova,
která byla vysvěcena 15. října 1865. Tato budova sloužila jako škola až do roku 1927, kdy byla
postavena škola nynější.
15. prosince 1926 byl v Obecné škole v Bechlíně
sepsán protokol o výsledku komisionálního šetření
okresního školního výboru o novostavbě školní
budovy. Místní školní rada předložila vítězný
projekt architekta J. Fröhlicha z Prahy. Školní
budova bude umístěna 19 metrů od ulice, za vilový
domek, v jehož přízemí bude byt řídícího učitele
s příslušenstvím a v podkroví pokoj pro dva učitele.
Školní budova je jednopatrová a obsahuje:
v přízemí a I. patře na straně do ulice čtyři učebny,
v I. patře ještě sborovnu a kabinet. Vchod do školy je v ose budovy otevřeným a krytým vestibulem,
kterým se vchází do podélné chodby, od níž na pravé straně směrem do dvora jsou záchody
s umyvadly v předsíních. Z přízemí vede do I. patra trojramenné schodiště. Nad přízemními záchody
jsou v I. patře stejné. Odborní znalci tento projekt uznali jako velmi výhodný a navrhli pouze několik
změn. Po schválení projektu okresním školním výborem byly zhotoveny podrobné plány a rozpočty.
Celkový stavební náklad činil přes 500 000 Kč. Se stavbou bylo započato na jaře 1927.
V neděli 26. srpna 1928 uspořádala místní školní rada a obecní zastupitelstvo slavnostní otevření nové
obecné školy s tímto pořadem: v 1.30 hod. odpoledne zahájení slavnosti pěveckým sdružením Hlahol
z Roudnice n.L. – slavnostní proslovy – státní hymna – odevzdání školy. V 2.30 hod. odpoledne průvod
s hudbou do zahrady T.J.Sokol, v níž byl uspořádán koncert hudebního sboru Jana Bedřicha Němce
z Vražkova. Večer v 7 hod. „Vínek“ v Dělnickém domě. V předvečer slavnostního otevření sehrálo
žactvo divadelní hru „Královnička Čechie“ v Dělnickém domě. Dělnická tělocvičná jednota propůjčila
pro oba dny sál, jeviště i světlo zdarma, místní holič pan Hlušička nalíčil zdarma žactvo a sdružení
místních hudebníků při divadle zdarma účinkovalo.
Na darech bylo sebráno 420 Kč a 300 vajec pro buffet,
výnos z dětského představení byl 246 Kč. Výtěžek
ze slavnosti činil 2 223,25 Kč a byl věnován na opatření
školních pomůcek. Tak započal školní rok 1928-1929
v nové bechlínské škole.
V době velikonočních prázdnin 1929 byl ke škole
pořízen betonový chodník a 31. srpna 1929 proběhla
superkolaudace, po které byly do dvou týdnů
odstraněny veškeré vady stavby.
13. května 1934 uspořádalo rodičovské sdružení „Nerudův večer“ v místní sokolovně. Po proslovu děti
předvedly pantomimu „Den a noc“ na motivy Písní kosmických, sborovou recitaci se zpěváckými
a tanečními vložkami a několik jednoaktových scének. Bechlínští ochotníci zahráli veselohru „Tenorova
maska“. 23. června 1934 bylo ve všech třídách vzpomenuto 100. výročí narození básníka Jana Nerudy.
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28. prosince 1937 vyhověla Zemská školní rada žádosti,
aby budova školy byla nazvána „Habrmanova škola“.
Slavnostní pojmenování se konalo v neděli 12. června 1938
a zúčastnilo se ho mnoho významných hostů včetně
manželky a dcery zesnulého ministra školství Gustava
Habrmana.
6. května 1951 byla škola slavnostně přejmenována
na „Školu Jana Nerudy“. Slavnost zahájil předseda MNV
Marek. Žáci školy přednesli ukázky Nerudovy tvorby,
program zpestřil ČSM budovatelskými písněmi a děti
předvedly své práce na školní výstavce.
V přízemí budovy sídlila i mateřská škola, která byla 1. února 1989 po třiceti letech přestěhována
do nově postavené budovy. Zároveň s mateřskou školou byla přemístěna i školní kuchyně a jídelna.
Školní družina byla zřízena nejprve v místní hasičské zbrojnici, v roce 1979 byla přemístěna
do opraveného domku před Dělnickým domem a v roce 1991 byla přestěhována zpět do školy.
Od počátku školního roku 1976 – 1977 byla zrušena škola v Předoníně a žáci nastoupili do Bechlína.
V budově předonínské školy se vyučoval druhý ročník pro obě obce.
Budova školy prošla za dobu své existence několika úpravami. V únoru 1935 byly s dobrým výsledkem
vyzkoušeny hromosvody a o prázdninách roku 1936 byly provedeny rozsáhlejší opravy budovy i bytu
řídícího učitele a postavena nová pumpa. Během prázdnin 1946 byly provedeny opravy všech lavic,
zasklena okna a přivezeny nové věšáky. 26. února 1957 byl do školy zaveden telefon. Na podzim 1963
byla v bývalé školní kuchyni a šatně mateřské školy vybudována nová školní vývařovna a jídelna.
2. října 1970 odpoledne se přes část obce, kde stojí škola, přehnala větrná smršť s prudkým deštěm.
V krátké době dokázala smést ze školní střechy asi 500 tašek a hřebenáčů, poškodila střechu kostela,
fary, JZD a přelomila asi 80 cm silnou vrbu u hasičské zbrojnice. Částečnou opravu provedli brigádníci
MNV, tašky byly použity ze školní kůlny, protože nové nebylo možno sehnat.
V únoru a březnu 1971 bylo ve škole konečně po velkých průtazích instalováno ústřední topení
a splachovací záchody. Během prázdnin 1988 došlo k opravám a bylo položeno nové lino v celé
budově. V roce 1995 se začalo vyučovat v nové družině, která vznikla úpravou prostorů po školní
vývařovně a jídelně. Ve stejném roce ministerstvo školství
rozhodlo o přiřazení 5. tříd k prvnímu stupni základních škol,
proto byla dokončena úprava 5. třídy. O prázdninách 1997
byla budova připojena na kanalizační síť a vodovod, včetně
rekonstrukce stávajících rozvodů a současně byl vybudován
nový chodník ke škole. Mimo jiné byl v posledních letech
změněn zdroj vytápění, proběhla rozsáhlá rekonstrukce
sociálního zařízení a výměna všech oken. Tyto úpravy
proběhly zároveň na rodinném domku v areálu školy.
Prvním řídícím učitelem v nové škole byl Josef Tümler, v roce 1936 se řídícím učitelem stal Václav
Slavík, který se neobyčejně zasloužil o rozkvět školy. Po jeho odchodu v roce 1945 ho ve funkci
nahradil František Týle. Školní rok 1948 – 1949 zahájil nový ředitel školy Jiří Malý a 1. září 1950 byl
ředitelem jmenován Jaroslav Bělohlav, kterého v roce 1963 nahradil František Dlouhý. Od 1. ledna 1984
došlo ke změně sboru, František Dlouhý požádal o uvolnění ze zdravotních důvodů a ředitelkou
se stala Věra Vávrová. Po ní nastoupila do funkce ředitelky v roce 1991 Jiřina Štěrbová. Od roku 1998
je ředitelkou zdejší školy Ilona Řejhová.
Od 1. ledna 2003 se stala naše škola příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Bechlín.
Její součástí jsou kromě základní školy také obě pracoviště mateřské školy v Bechlíně a v Předoníně
a školní jídelna.
Připravila Miluše Dvořáková
Zdroj: školní kronika
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….
SDH Bechlín Vás srdečně zve

30. dubna na tradiční pálení čarodějnic.
Oheň zažehneme v 18:30 hod. před hasičárnou.
K poslechu a tanci hraje DJ Kawa.
Běžný sortiment nápojů.

1. května na prvomájový turnaj v nohejbalu.
Využijte den pracovního volna a přijďte si s námi kopnout.
Sraz v 9:00 hod. u hasičské zbrojnice.
Běžný sortiment nápojů a občerstvení zajištěno!

12. května na domácí soutěž „O pohár starosty obce“
v rámci 3. ročníku Podřipské hasičské ligy.
Zahájení v 9:30 hod. na fotbalovém hřišti v Bechlíně.

Spočítali jste, jak stará byla váza v minulém čísle?
Pokud Vám vyšlo číslo 92, počítali jste správně.

INZERCE ……….
Pan Roček oznamuje,
že letos prodej sadby uskuteční ve dnech 1. května a 8. května od 14:00 hod. a 13. května od 17:00 hod.

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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