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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
letošní rok nám všem připravil perné chvíle v oblasti všeobecného zdražování, navyšování životních
nákladů a troufám si říci i snižování životní úrovně. Každý z nás musí více počítat, uvažovat
o nezbytných nákladech, rozhodovat se, co je pro nás důležité a co může počkat na lepší časy. Nejinak
je tomu i v hospodaření naší obce. Několikeré úvahy na toto téma otiskl i náš tisk v průběhu
předcházejících měsíců. Co ještě dodat k tolik probíraným tématům na položce šetření a úspor.
Skutečnost je taková, že naše obec zvládla nastalou situaci skutečně s čistým štítem, i když za cenu
přehodnocování priorit, zastavení investic a šetření téměř všude. Nadále zůstává beze změn předškolní
a školní vzdělávání, údržba a chod běžných záležitostí obce jako takové.
Snahou zastupitelstva obce je udržení všech vymožeností, které se v minulosti povedly, to znamená
například systém odpadového hospodářství, sociální program pro seniory, podpora sportu a kultury.
Není toho málo, co naše obec vlastní a spravuje, jaká jsou nastavena pravidla našeho společného
vlastnictví. Jsem velmi rád, že i přes potíže, kterými je zatížena celá republika, dokážeme připravit
a realizovat různé společenské akce, vytvořit třeba malou drobnost, která nás posune zase o kousek
dále. Zajímavou kapitolou tohoto výtisku je přehled hospodaření z dílny účetní obce. Sami občané
mohou na základě tohoto přehledu posoudit, jak vše probíhá a jaký je předpoklad do budoucna.
Jsem si vědom, že ne všichni jsou spokojeni se vším. Je mnoho těch, kterým se mnohé věci nelíbí
a určitě mají na věc odlišný názor. V první řadě je ovšem zapotřebí položit základní otázku: „ udělal
jsem já sám vše, co jsem mohl, pro zlepšení každodenního života?“ Odpovědět si musí každý sám.
Dovolte mi popřát Vám všem krásné prožití zbývajících prázdninových dnů, načerpání sil do dalších
povinností a věřte, že s úsměvem jde všechno lépe.
Alexander Suchý, starosta obce
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Zpráva o hospodaření obce za období 1. 1. 2012 - 30. 6. 2012
Vážení čtenáři,
máme za sebou první pololetí roku 2012 a opět hodnotíme naši společnou práci. Pro Vaši představu
si dovoluji předložit několik tabulek, které jsou důležité pro vytvoření přehledu o finančním hospodaření
naší obce.
Z výsledků pro letošní rok, které jsou součástí účetní závěrky k 30. 6. 2012, je naprosto zřetelné, že plnění
příjmové části hospodaření obce je mírně zvýšené oproti plnění části výdajové, a to o 5,64 %. Plnění příjmové
části je 56,69 %, plnění výdajové části je 51,05 %. Převaha příjmů nad výdaji byla způsobena zasláním celé
dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje (KÚÚK) na krytí výdajů na výkon státní správy pro rok 2012.
Hospodaření obce probíhá v souladu se schváleným rozpočtem.
Investiční činnost za první pololetí roku 2012 byla zaměřena pouze na dostavbu budovy kina. Tato akce
je nejdůležitější součástí rozpočtu roku 2012. Do konce prvního pololetí bylo na budově proinvestováno
celkem 5 715 544,00 Kč, z toho za první pololetí 858 293,00 Kč. V současné době je tato investice z nedostatku
finančních prostředků pozastavena. Starosta obce společně s předsedou finančního výboru požádal KÚÚK
o investiční dotaci na jeho dokončení. Pokud by bylo naší žádosti vyhověno, byla by tato investice z 95 %
dokončena. Na příští rok by zbývalo objekt zateplit, zhotovit fasádu, vybavit nábytkem, upravit okolí
a vysázet zeleň.
Kontrolní tabulky k plnění rozpočtu obce
Účet 231 – základní běžný účet
PŘÍJMY k
ROZPOČET ROZPOČET po VÝSLEDEK od
30. 06. 2012
schválený
změnách
počátku roku
DAŇOVÉ
9 386 797,00
9 382 797,00
5 301 863,08
NEDAŇOVÉ
653 003,00
683 16100
366 229,28
KAPITÁLOVÉ
99 000,00
99 000,00
24 000,00
DOTACE
548 200,00
742 042,00
491 042,00
CELKEM
10 687 000,00
10 907 000,00
6 183 134,36

ROZPOČET
schválený %
56,48
56,08
24,24
89,57
57,86

ROZPOČET
upravený %
56,51
53,61
24,24
66,17
56,69

VÝDAJE k
30. 06. 2012
BĚŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
CELKEM

ROZPOČET
schválený %
47,49
114,72
52,06

ROZPOČET
upravený %
47,05
98,63
51,05

ROZPOČET ROZPOČET po VÝSLEDEK od
schválený
změnách
počátku roku
10 523 000,00
10 519 000,00
4 949 608,14
760 000,00
884 000,00
871 893,00
11 183 000,00
11 403 000,00
5 821 501,14

Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce od 1. 1. 2012 a konečným stavem do 30. 6. 2012
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
361 633,22
Kontrolní tabulka správnosti účtování k 30. 6. 2012
PŘÍJEM OBCE
6 183 134,36 VYDÁNÍ OBCE

5 821 501,14

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 01. 01. 2012
ÚČTECH k 30. 06. 2012
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
377 293,90 Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
856 626,14
Stav účtu ČSOB
118 211,42 Stav účtu ČSOB
512,40
CELKEM
Příjem kontrolní číslo

495 505,32 CELKEM
6 678 639,68 Vydání kontrolní číslo

857 138,54
6 678 639,68

Rozdíl finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátečním stavem k 1. 1. 2012 a konečným
stavem k 30. 6. 2012
ZMĚNA STAVU BANKOVNÍCH ÚČTŮ

361 633,22
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Zároveň jsem pro Vaše srovnání vypracovala tabulku s grafem vývoje daňového plnění ze strany státu
za první pololetí let 2008 až 2012. Údaje jsou vedeny v tisících.

Období do 30. 6.
Daň

2008
868

2009
846

2010
881

2011
916

2012
960

Podle grafu má tato daň mírně stoupající tendenci, ale tento ukazatel je zavádějící. Od roku 2008 finanční úřad
přerozděluje podíl daně fyzických osob na úkor daně z nemovitosti. Důvodem tohoto rozhodnutí je velké množství
vrácené daně fyzickým osobám při ročním zúčtování. Tímto postupem finančního úřadu dochází ke zkreslení údajů.
Odvod daně od roku 2008 nemá stoupající tendenci, ba právě naopak. Od roku 2008 se na odvodech daně neprojevilo
ani opatření Ministerstva financí České republiky, kdy se základ na odvody počítá ze superhrubé mzdy, to je hrubá +
odvody soc. a zdr. pojištění. Vývoj této daně ukazuje na stagnující mzdové ohodnocení a na malou zaměstnanost
fyzických osob.

Období do 30. 6.
Daň

2008
545

2009
370

2010
185

2011
133

2012
145

Daň z příjmů fyzických osob z podnikání vypovídá o nedobrých ekonomických podmínkách pro drobné živnostníky.
Snížení kupní síly obyvatel , nárůst daně z přidané hodnoty, nárůst odvodů daně za zaměstnance, zvýšená vstupní režie
a jiné náklady, má za následek velký úbytek drobných podnikatelů.

Období do 30. 6.
Daň

2008
71

2009
73

2010
74

2011
75

2012
103

Tuto daň odvádějí fyzické osoby, které investují mimo běžné bankovní účty. I přes mírné navýšení odvodů je zřejmé,
že občanů, kteří se pouštějí do kapitálových investic, je v naší obci velmi málo.

Období do 30. 6
2008
2009
2010
2011
2012
Daň
1 058
1 090
1 154
913
1 136
Z tohoto grafu a z mírného nárůstu odvodů daně je viditelné, že počet právnických osob, které mají sídlo na území obce
se stabilizoval a do budoucna si musíme pouze přát, aby se tato situace negativně nezměnila.
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Období do 30. 6.
Daň

2008
433

2009
0

2010
0

2011
0

2012
248

Toto je daň, kterou si obec ze své činnosti za účetní období vypočítá, přizná finančnímu úřadu, ale neodvádí do státního
rozpočtu. Celý odvod této daně zůstane v rozpočtu obce. Obec je zároveň plátce i příjemce, tudíž výše této daně
neovlivní plnění rozpočtu.

Období do 30. 6.
Daň

2008
1 815

2009
1 834

2010
2 013

2011
2 109

2012
1 878

Nárůst daně z přidané hodnoty i přes neustálé její zvyšování není v celkovém podílu odvodů nijak zřetelný. Naopak
v letošním roce se již projevují ekonomická opatření z důvodů šetření, která musíme všichni, včetně právnických osob,
realizovat.

Období do 30. 6.
Daň

2008
455

2009
296

2010
664

2011
155

2012
776

Daň z nemovitosti i přes skutečnost, že její výtěžnost je stoprocentním podílem rozpočtu obce, nemá ani přes zákonné
navýšení koeficientů při stanovení výše výpočtu daně stoupající tendenci. Letošní mírné zvýšení bylo způsobeno
platbou nedoplatků na daních z let minulých. Jak už jsem uvedla při plnění daně fyzických osob ze závislé činnosti,
je odvod daně z nemovitosti krácen ve prospěch daně fyzických osob. Zároveň podle vyjádření pracovníků finančního
úřadu, má tato daň stále velké procento neplatičů a její vymáhání je velice zdlouhavé.

Období do 30. 6.
Daň

2008
36

2009
55

2010
51

2011
45

2012
56

Tyto daně jsou stoprocentním plněním rozpočtu obce. Jedná se o správní poplatky, místní poplatky a ostatní
platby. Plnění těchto daní je stabilní a téměř neměnné. Zastupitelé obce ve schválené vyhlášce o místních poplatcích
a ve stanovení výše poplatků respektují možnosti našich občanů.
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Období do 30. 6.
Daně celkem

2008
5 281

2009
4 564

2010
5 022

2011
4 346

2012
5 302

Tímto malým přehledem, který jsem pro Vás vypracovala, reaguji na článek v Bechlínských listech 10/2011
s názvem „Rozpočtové určení daní – světlé zítřky nebo bublina?“. Mnozí z Vás si určitě obsah tohoto článku
připomenou a možná i v tuto chvíli ocení předvídavost zastupitelstva obce, především členů finančního
výboru, starosty a zaměstnanců obce, při tvorbě rozpočtu na rok 2012. Bystrý čtenář si okamžitě
po zhlédnutí posledního grafu daně celkem spočítal rozdíl celkové výše daně mezi lety 2012 a 2008.
Prostým matematickým výpočtem zjistil, že rozdíl mezi těmito obdobími je 21 tisíc Kč. Vzhledem
ke skutečnosti, že obce letošním rokem počínaje dostávají podíl odvodu výnosů z hracích přístrojů, který
byl za první čtvrtletí 11 tisíc Kč, nárůst daňového plnění a výnosy balíčků vládních úspor činí 10 tisíc Kč.
Současně si tedy položme otázku. Skutečně je toto to pravé ořechové? Tudy vede cesta? Odpověď na tyto
otázky znáte sami. Z tohoto malého rozboru čísel je patrné, že zastupitelé obce i v této nelehké době vedou
naší obec dobře a troufám si říci, že hospodářský výsledek letošního roku bude opět v kladných číslech.
Doufám, že jsem Vás příliš neunavila a těším se na další setkání s Vámi na téma „obec a její hospodaření“.
Milena Koťová, účetní obce

Uzavření mateřských škol o letních prázdninách 2012
uzavření MŠ Předonín
2.7.- 8.7.

9.7.- 15.7.

16.7.- 22.7.

23.7.- 29.7.

2.7.- 8.7.

9.7.- 15.7.

16.7.- 22.7.

23.7.- 29.7.

2.7.- 8.7.

9.7.- 15.7.

16.7.- 22.7.

23.7.- 29.7.

30.7.- 5.8.

6.8.- 12.8.

13.8.- 19.8.

20.8.- 26.8.

27.8.- 2.9.

30.7.- 5.8.

6.8.- 12.8.

13.8.- 19.8.

20.8.- 26.8.

27.8.- 2.9.

30.7.- 5.8.

6.8.- 12.8.

uzavřeny obě MŠ i ŠJ
uzavření MŠ Bechlín
13.8.- 19.8.

20.8.- 26.8.

27.8.- 2.9.

Po dohodě s ředitelkou ZŠ a MŠ a starostou obce Bechlín Vám předkládáme termín uzavření obou MŠ
a školní jídelny. Rodiče se mohli k tomuto tématu vyjádřit do konce prosince 2011, návrhy uzavírky
byly vyvěšeny v obou MŠ na nástěnkách a projednávaly se na třídních schůzkách. Vše proběhlo
bez připomínek. Zohlednili jsme zde podněty některých rodičů, aby se MŠ během letních prázdnin
částečně vykryly v péči o děti.
Jak můžete vidět ve výše uvedeném náhledu, uzavírky obou MŠ se překrývají tři týdny, což je o týden
méně, než tomu bylo v minulosti. Zároveň se zkracuje o jeden týden i uzavření ŠJ.
Od 2.7. do 20.7.2012 mohou děti z obou MŠ docházet do Bechlína, pak bude třítýdenní uzavírka
a od 13.8. do 31.8.2012 mohou děti zase navštěvovat MŠ Předonín. Samozřejmě, že kapacita ani jedné
MŠ není taková, abychom sem mohli umístit úplně všechny děti, ale z našich zkušeností vyplývá,
že během letních prázdnin některé z dětí do MŠ nedocházejí, takže nebude problém zařadit všechny
děti, jejichž rodiče nemají jinou možnost. Platba za školné bude opět krácena na polovinu v červenci
i srpnu.
Libuše Ruchová, MŠ Bechlín

MUDr. Tylová oznamuje

že v termínu 30. 7. – 10. 8. 2012 čerpá dovolenou.
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Konec školního roku v naší škole
Jaký byl konec školního roku v naší škole? Jako každoročně – velice pestrý na různé akce.
Posuďte sami.
V pondělí 4. 6. 2012 jsme odjeli na ozdravný pobyt do Kytlice, nedaleko České Kamenice a Nového
Boru. I tam nás čekal bohatý program – turistika po okolí, vyšli jsme na rozhledny, navštívili muzeum
skla, obdivovali jsme Panskou skálu neboli Kamenné varhany, uskutečnili jsme sportovní olympiádu,
v rámci našeho vesmírného projektu jsme vytvářeli vesmírné oděvy, vozidla, vlajky a další... Chybět
nesměla samozřejmě diskotéka a opékání vuřtů. Týden uběhl jako voda, my jsme si náš pobyt užili
a některým z nás se ani nechtělo domů. Po návratu – v sobotu 9. 6. 2012, jsme se ještě věnovali ve škole
učivu (shrnutí a opakování učiva a poslední možnosti vylepšení známek).
Přiblížil se den našeho školního výletu – strávili jsme den mezi indiány v Indiánské vesničce v Růžové
u Děčína.
Další, již tradiční akcí byl společný pobyt „páťáků“ s paní učitelkou na chatě v Pístech. Zavzpomínali si
na společné roky ve škole, navštívili zámek v Libochovicích, shlédli školní akademii na nádvoří
vodního hradu v Budyni nad Ohří, poseděli u táboráku... určitě i na toto své „rozloučení“ budou rádi
vzpomínat.
A nadešel poslední školní týden: čtvrťáci a páťáci se jeli podívat do spádových škol v Roudnici n.L.
Další dny se již vše chystalo na „rozloučení se
školou“ – stanování na školní zahradě. Ve středu
27. 6. kolem 17 hodiny začali na školní zahradu
přicházet rodiče s dětmi a začalo hromadné stavění
stanů. Stany rostly jako houby po dešti – od těch
nejmenších až po ty velké. Po „zabydlení“
proběhla diskotéka a soutěže za vydatné pomoci
„dýdžeje Milana“, který se postaral o výbornou
hudbu a vše potřebné zařídil. Nesmělo chybět
opékání vuřtů a posezení u táboráku. A již za deště
proběhla očekávaná stezka odvahy.
Ráno nás probudilo sluníčko a Lukáš si neodpustil ranní rozcvičku. Po vydatné snídani „pod širým
nebem“ jsme prožili opět velice zábavný den plný her a soutěží, které si pro nás připravili „páťáci“
na rozloučenou. Byli vyhodnoceni a odměněni nejlepší a nejaktivnější sběrači papíru za celý školní rok
a vydařené a slunečné dopoledne jsme zakončili „pasováním čtvrťáků na páťáky“.
A nadešel ten již dlouho očekávaný poslední den – rozdání vysvědčení. Slavnostně oblečeni,
s kytičkami v ruce a troškou obav, jak to vše dopadlo, přicházíme do té naší školičky, abychom se
vzápětí s ní na dva dlouhé měsíce rozloučili...
Nezbývá nic jiného, než popřát všem žákům, rodičům i učitelům báječně prožité prázdniny a mnoho sil
do nového školního roku 2012/2013.

Na všechny fotografie z našich akcí se podívejte do Fotogalerie 2012 – www.skola-bechlin.cz
Milena Pordeová, ZŠ Bechlín
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Mistrovství ČR dorostu 2012

Letošní celorepublikové kolo hry Plamen a mistrovství dorostu se konalo první týden v červenci
v Sokolově na stadionu FK Baník Sokolov. Oproti předchozímu roku měl letos Ústecký kraj bohaté
zastoupení. MČR se zúčastnili dvě jednotlivkyně (SDH Hrobce – Klára Čulíková, SDH Předonín –
Tereza Mysíková), dva jednotlivci (SDH Terezín – Kryštof Šeda, SDH Bechlín – Vojta Rajnoha),
družstvo chlapců z Koštic a družstvo dívek z Mojžíře.
Prezence dorostu ústeckého kraje byla naplánována na 7. 8., 7:45 hod., proto jsme vyrazili, společně
s hasiči z Terezína, už po čtvrté hodině ranní. Cestu do Sokolova jsme zvládli poměrně rychle
a po počátečních potížích s hledáním stadionu jsme prezentaci stihli včas. Vyřídili jsme formality
a jelikož první chlapecká disciplína byla plánována až po 16. hod., užívali jsme si sledování
probíhajících soutěží a tréninků, které začaly ihned po slavnostním nástupu. Naší pozornosti neunikla
dívčí část disciplíny běhu na 100 m s překážkami. S napětím jsme očekávali v jakém čase doběhnou
naše jednotlivkyně. Kláře se stovka moc nepovedla. Ani ona sama nebyla se svým výkonem zcela
spokojená. Terezku potkala smůla již na první překážce, spadla z kladiny a kvůli zraněné noze
ji odvezla sanitka do sokolovské nemocnice. Naštěstí zranění nebylo až tak vážné jak vypadalo a Terka
se vrátila s berlemi na stadion. Bohužel tím pro ni soutěž skončila. Ihned po ukončení dívčí části
disciplíny, bez zbytečných průtahů přišla na řadu část chlapecká.
Vojta startoval s číslem 20. I přes drobné zaváhání na rozdělovači se mu
první stovka povedla. Druhý pokus měl rozběhnutý mnohem lépe,
bohužel se mu v cíli zamotala proudnice do startovního čísla a tak svůj
čas nezlepšil. Kryštof si na prvním pokusu zranil kotník při sbíhání
z kladiny, přesto pokus doběhl, a musím říct, že ve velmi pěkném čase.
Na druhý pokus již nenastoupil. Sobotní soutěž byla tímto ukončena
a my odjeli do nedaleké školy, kde jsme byli ubytovaní.
V neděli ihned po snídani jsme se vraceli zpět na stadion a sledovali
disciplínu družstev – štafetu 4 x 100 m. Roli favorita zde potvrdilo
družstvo chlapců ze Zbožnova, vítěz loňského MČR. Jako jediní celou štafetu zvládli pod minutu.
Žádná změna nenastala ani v kategorii dívek. Této disciplíně kralovala děvčata z SDH Poniklá, taktéž
loňský vítěz. Chlapci z Koštic skončili v této disciplíně předposlední, dívky z Mojžíře poslední.
V průběhu této disciplíny se jednotlivci „utkali“ v testu požární ochrany. Smůlou pro nás bylo, že Vojta
v tomto testu udělal chybu a tím se zařadil na konec výsledkové listiny. I přes tento fakt ale bojoval dál.
Ještě před obědem proběhla poslední disciplína jednotlivců – dvojboj. Vojta se umístil na 28. místě
a věřte, že v konkurenci atletů, kteří se věnují výhradně tomuto sportu je to velký úspěch. Kryštof i přes
potíže s kotníkem odběhl aspoň jeden pokus a i když byl pouze o jedinou vteřinu pomalejší než Vojta,
umístil se až na 36. místě. Z tohoto faktu si můžete udělat obrázek o tom, jak vyrovnané výkony
soutěžících na této soutěži jsou. Rozhodují setiny. Klárka se umístila na 25. místě. Společně s touto
disciplínou pro nás soutěž skončila. Poté jsme jen sledovali pokusy družstev v královské disciplíně –
požárním útoku.
Po jejím ukončení následoval slavnostní nástup a vyhodnocení soutěže. Vojta se kvůli zmiňované
chybě v testu celkově umístil na 38. místě. Kryštof na 36., Klára na 25. a Terezka na 39. místě. Družstvo
z SDH Koštice získalo 14. místo, družstvo SDH Mojžíř 15. místo. Jak v kategorii dívek, tak chlapců
se celkovými vítězi a nositeli titulu mistři republiky stali loňští vítězové, dívky z SDH Poniklá – kraj
Liberecký a chlapci z SDH Zbožnov – kraj Pardubický. Celkové výsledky si můžete prohlédnout
na www.dh.cz.
Nyní pro nás nastává období klidu, protože děti o prázdninách netrénují. V září začíná nová sezóna,
a já doufám, že se všichni zase sejdeme, a třeba přivítáme i některé nové členy do dětského kolektivu.
Na závěr mi dovolte poděkovat firmě Biatec s.r.o. za sponzorský dar, díky kterému jsme měli možnost
koupit nové vybavení, konkrétně sadu hadic pro disciplínu běh na 100 m s překážkami a tretry
pro dorostence.
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Michala Korpalová, SDH Bechlín

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ……….

Jubilejní Letní soustředění hasičů
Ano, letos je to již potřicáté, co SDH
Bechlín uspořádal Letní soustředění hasičů
v Pístech. Jako v předchozích letech, tak
i letos jsem navštívila hasičskou mládež.
Dozvěděla jsem se, že letošní ročník není
příliš věkově rozdílný, proto příprava
aktivit nebude tak složitá.
Děti
se
zrovna
vraceli
z Doksan,
kde se byly podívat na práci sochařů.
Podělily se o své zážitky a prozradily,
že je nejvíce zaujala z pískovcového kamene vytesaná ještěrka a orel skalní. Děvčata mi krásně
zazpívala u bazénu a další rozhovor směřoval k jejich dovednostem. Děti mi také prozradily, že včerejší
večer byl zpestřen vystoupením kouzelníka, kterého představoval Láďa Husák a odpoledne je ještě
čeká výlet na pštrosí farmu do Židovic.
Zastavila jsem se také v kuchyni. Dnešní gulášovou polévku vařili „Kádoš,
Saša a Bejk“. Parta v tomto složení se stará o nádobí, úklid a další přípravy.
Bramborová kaše, sekaná a kyselá okurka na sebe také nenechaly dlouho
čekat. Vše rychle mizelo a nášupů bylo také dost. Venku zkrátka dobře
chutná.
Jaroslav Macek, vedoucí kuchyně, mi sdělil, že nikoho nenutí, aby jedl
polévky, ale že všem stejně chutná všechno. Prozradila jsem mu, že u dětí
nejvíce vedou špagety. Pozici vedoucího kuchaře si Jaroslav Macek drží
celých 30 let. Možná by mohl svůj fikaný recept „jak na to“ prozradit
politikům.
Jubilejní číslo si vysloveně žádá netradiční či zvláštní překvapení. Připravuje se Štědrý den.
Třicet let je dlouhá doba, která prověří každého víc než dost. Ovšem bez patřičné lásky k této aktivitě
by to nešlo. Jde o dlouhý hasičský řetěz, kde každý spojený článek znamená lásku, pohodu, hory
smíchu, překonávání překážek, důvěru, zážitky, výchovu mladých hasičů a předávání zkušeností svým
nástupcům, a to je jenom dobře.
Děkujeme Vám za toto třicetileté období a přejeme Vám další přibývající články hasičského řetězu.
Irena Škobisová

ZE SPORTU ……….

Co nového ve fotbale v Předoníně

V návaznosti na zpravodaj z června doplňujeme výsledek „A“ celku z turnaje v Hoříně ze dne 23. 6. ,
kdy jsme obsadili 3. místo po výsledcích: Hořín „A“ – Předonín 3 : 2, Hořín „B“ – Předonín 1 : 4.
V současné době zahajujeme tréninky. Tuto část přípravy doplníme i zápasy jako přípravu
na podzimní boje. Sobota 28. 7. 2012 v 17:00 hod. Horní Počaply – Předonín a dále pak až do prvního
mistrovského utkání tradiční letos již pátý letní ročník Putovního poháru v Předoníně s následujícím
programem:
sobota 4. 8. 2012
neděle 5. 8. 2012
sobota 11. 8. 2012

15:00 hod.
17:00 hod.
15:00 hod.
17:00 hod.
15:00 hod.
17:00 hod.

SK Mondi Štětí „B“
SK Předonín
SK Předonín
SK Mondi Štětí „B“
Chemička Dobříň
SK Předonín
8

-

FK Viktorie Čížkovice
Chemička Dobříň
FK Viktorie Čížkovice
Chemička Dobříň
FK Viktorie Čížkovice
SK Mondi Štětí „B“

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

Podzimní mistrovský program:
skupina „A“ – okresní přebor
so 18. 8.
so 25. 8.
ne 2. 9.
út 4. 9.
so 8. 9.
st 12. 9.
so 15. 9.
so 22. 9.
so 29. 9.
so 6. 10.
so 13. 10.
ne 21. 10.
so 27. 10.
so 3. 11.
so 10. 11.

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

skupina „B“ – IV. třída

Mšené lázně
- Předonín
Předonín
- Liběšice
ne 26. 8. 17:00
Lovosice „B“
- Předonín
ne 2. 9. 17:00
Štětí / Lounky
- Předonín (okresní Čs. pohár)
Předonín
- Černiv
ne 9. 9. 17:00
Krajský pohár – 1. kolo (los po 1. 8.)
Malé Žernoseky - Předonín
ne 16. 9. 16:30
Předonín
- Třebenice
ne 23. 9. 16:30
Libochovice
- Předonín
ne 30. 9. 16:30
Předonín
- Dobříň
ne 7. 10. 16:00
Předonín
- Libochovany
ne 14. 10. 16:00
Terezín
- Předonín
ne 21. 10. 15:30
Předonín
- Podlusky
ne 28. 10. 14:30
Lukavec
- Předonín
ne 4. 11. 14:00
Předonín
- Polepy

Předonín „B“ - Libkovice p.Ř.
Račice
- Předonín „B“
Předonín „B“ - Račice
Podbradec
Předonín „B“
Vrbice
Předonín „B“
Předonín „B“
Ctiněves
Předonín „B“
Račiněves

-

Předonín „B“
Přestavlky
Předonín „B“
Straškov „B“
Dušníky „B“
Předonín „B“
Vražkov „B“
Předonín „B“

A zbývá nám nově založená přípravka, která bude hrát satelitní turnaje a má velmi těžké soupeře. Skupinu
tvoří celky: SJ Roudnice n.L., SK Roudnice n.L., SK Mondi Štětí, SK Předonín. Pravděpodobné zahájení –
sobota 8. 9. 2012, rozlosování bude známo začátkem srpna – uvedeme příště.
Pro novou sezónu se vrátil J. Červinka, který se stal naším miláčkem, naopak odešel na půlroční hostování
do S Robeč N. Doležal.
Pro toto číslo zpravodaje je to vše a příště další informace.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

Zelené stoly
Záchrana letos přišla až v posledním kole. Několik zápasů jsme prohráli nejtěsnějším rozdílem, kde body
Jana Macka a Milana Cedrycha nestačily na výhry. Bylo znát, že nám nehraje druhý hráč oddílu Tomáš
Cedrych. Toho operace kolene vyřadila z celé sezóny.
Příjemně v závěru soutěže překvapili Miloš Vavro a Pavel Barcal, kteří velkou bojovností získali důležité
body v rozhodujících zápasech a pomohli družstvu k výhrám. Pavel dokonce porazil i Fandu Plicku, našeho
dlouholetého hráče a kamaráda, který dnes hraje za Roudnici nad Labem a patří k nejlepším hráčům okresu.
V oddíle by se mohlo blýskat i na lepší časy, jelikož do herny zavítali i první žáci a žačky. Mezi žáky
se zalíbili Vojtíšek Barcal a Jíří Mareš. Mezi žákyněmi Kačenka Čvančarová, u které se dostavil první úspěch,
i když ne sportovní, ale spíše společenský. Kačenka se stala Miss Malenkou ČR 2012.
#

Mužstvo

U

V R

P K

Sety

Zápasy Body

1

SK Štětí D

22 18 1

3

0

869:627

249:147

59

2

SK Štětí C

22 15 4

3

0

844:685

230:166

56

3

TTC Roudnice C

22 15 2

5

0

885:647

250:146

54

4

TTC KBO Litoměřice E 22 13 3

6

0

922:576

256:140

51

5

TTC KBO Litoměřice D 22 14 1

7

0

814:684

226:170

51

6

TTC Roudnice D

22 12 3

7

0

822:691

227:169

49

7

Sokol Třebívlice A

22

9

2 11 0

723:772

186:210

42

8

Sokol Terezín B

22

8

2 12 0

725:762

188:208

40

9

Sokol Bohušovice A

22

6

5 11 0

776:738

202:194

39

10 Sokol Terezín A

22

5

3 14 0

719:760

182:214

35

11 SK Techn. Bechlí A

22

3

2 17 0

490:940

116:280

30

12 Sokol Libochovic B

22

0

0 22 0 358:1065

64:332

22

Milan Cedrych, SK stolní tenis Bechlín
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Bechlínští žáci válí !

Tým starších žáků dokázal v uplynulé sezóně 2011/2012 při svém premiérovém startu na velkém hřišti
zvítězit ve III. třídě okresního přeboru starších žáků.
Na začátku všeho bylo nelehké rozhodnutí. Máme znovu přihlásit soutěž mladších žáků do 12 let nebo nově
starších žáků do 14 let? Věkově bližší by byla kategorie mladší, kde jsme měli nejsilnější věkové zastoupení.
Ale co s těmi, kteří se tam již věkově nevejdou? Půjdou hrát jinam nebo rovnou skončí s fotbalem? To přece
nechceme! Chceme udržet celý tým, celou tu rodící se fotbalovou partu. Volba tedy byla jasná! Riskneme to
a po roce stráveném v kategorii mladší, hrající ještě na půlce hřiště, se vrhneme do kategorie starších žáků
a bojovat budeme už na klasickém hřišti.
Spolu s Honzou Pískem, který se mnou tým už dva roky trénuje, se nám hlavou honily pochyby, jestli nás
bude opravdu dost na trénincích i na zápasech, jestli ti mladší budou fyzicky stačit a nebudou se bát starších
a urostlejších protihráčů. Nakonec se podařilo vše skloubit a na posledních dvou trénincích jsme napočítali
13 chlapců a 1 dívku.
Před ostrým startem jsme ještě stihli přípravný zápas s Horními Počaply, který nám umožnil vyzkoušet
si sestavu a hlavně hru na velkém hřišti. Přípravu jsme zvládli, zvítězili 6 : 3 a odstartovali tak velmi
úspěšnou podzimní část sezóny, ve které jsme získali 27 bodů z 30 možných při skóre 66 : 15. Podlehli jsme
jen lídrovi podzimu z Velemína 5 : 2 a to ještě v neúplné sestavě bez klíčových hráčů. 9 výher, 1 prohra
a 15 plusových bodů v tabulce pravdy se po podzimu rovnalo 2. místu a ztrátě jen 3 bodů na prvního.
Již během podzimu se k trenérskému tandemu přidal ještě Petr Matoušek mladší, který sebou přinesl
na tréninky i zápasy tolik potřebný čerstvý vítr. Ukázal klukům, jak se trénuje v týmech hrajících divizi
a výš. Nesmím také zapomenout na místního J. Komárka a D. Šupa, kteří vypomohli na trénincích vždy,
když některý z trenérů nemohl.
Zimní přípravu jsme absolvovali od začátku ledna do konce února v hale v Horních Počaplech a zakončili
ji doma přípravným zápasem s Cítovem 2 : 3. Posílili jsme také kádr o dva nové hráče, kteří okamžitě
zapadli do týmu. Nezbývalo tedy než na jaře navázat na podzimní herní vzestup.
Jaro jsme začali na vítězné vlně a čtyřmi výhrami v řadě jsme dotáhli na rozdíl jediného bodu za vedoucí
tým Velemína, který hned na úvod doma jen remizoval. Jediný zápas, který se nám nepovedl, byl domácí
zápas s Budyní, který jsme po chybách v obraně a neproměněných šancích prohráli 4 : 6. Oklepali jsme se
z toho hned v dalším zápase v Lovečkovicích, kde jsme zvítězili vysoko 9 : 2. A pak to přišlo! Zápas, na který
se všichni těšili. Něco jako derby Sparta – Slavie nebo Bechlín – Předonín :-). Přijel vedoucí tým soutěže
z Velemína, který stačil ztratit další body a v případě prohry by se odsunul z čela tabulky právě za Bechlín.
Kluci odehráli zápas jako tým, bojovali jeden za druhého, Velemín k ničemu nepustili a zaslouženě zvítězili
3 : 1. Pro mě, jako pro trenéra, se však top zápasem stal hned ten další, ve Bříze. Kluci ho celý i v 10 hráčích
odmakali, sáhli si až na dno svých fyzických sil a těsně před koncem vstřelili jedinou vítěznou branku
zápasu. Udělali tak důležitý krok k celkovému vítězství v soutěži. Poslední dva zápasy, doma s Křešicemi
3 : 0 a venku v Polepech 0 : 16, tým zvládl a mohl tak slavit 1. místo. Sami sobě hráči dokázali, že pokud mají
chuť trénovat, chtějí se zlepšovat a mají i kus fotbalového štěstí, výsledek se dostaví. Udělali tak radost nejen
sami sobě, ale i všem sponzorům, rodičům a fanouškům, kteří nás během sezóny podporovali a stali
se nedílnou součástí týmu.
Závěrem mi dovolte představit
vítězný tým a poděkovat mu
za
výbornou reprezentaci obce
a
hlavně fotbalového klubu Bechlín,
který příští rok oslaví
80. výročí
od založení.
Spodní řada zleva:
R. Hakl, M. Barák, M. Martan, trenér
P. Matoušek, T. Tajč, trenér P. Carda,
V. Schoř, trenér J. Písek, V. Macek,
M. Máša, V. Pocner
Horní řada zleva: P. Suchý, J. Oplt, J. Balšánek, J. Korpala, D. Fiala, T. Horváth, M. Kovács, P. Tomík, T. Opltová
Pavel Carda, FK Bechlín
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Předonínské puntíky vítězí !
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Ve dnech 14. – 15. července 2012 proběhl na ranchi El Paso ve Svojeticích (u Říčan) IX. ročník CZECH
APPALOOSA SHOW, který je tradičně konaný pod hlavičkou amerického Appaloosa Horse Clubu.
Rozhodčí celých závodů byla tentokrát Rakušanka, paní Silvia Katschker. Tohoto Mistrovství ČR
se zúčastnila opět Simona Opltová se svou 3-letou Appaloosa klisnou VICTORIÍ FLOWERBARON.
Startovaly v disciplínách:
Haltr 3-letých klisen: zde se posuzuje exteriér koně, celkový vzhled, osvalení, stavba těla... Kůň je předváděn
ze země na haltrové ohlávce (kožená, zdobená stříbrem).
Most Colorful at Halter: zde se posuzuje hlavně barva koně, jelikož Appaloosy mají pestrou škálu barev...
Také se předvádí ze země na haltrové ohlávce.
Hunter in Hand klisen: disciplína v anglickém stylu, kde je kůň předváděn také ze země, na anglické uzdečce.
Dvojice musí obejít okolo kuželů ve tvaru menšího trojúhelníku pro krok a většího trojúhelníku pro klus.
Titul RESERVE CHAMPION znamená druhá nejlepší klisna ze všech
klisen, které se zúčastnily Haltru v různých věkových kategoriích.
První nejlepší klisna získala titul Grand Champion.
A zde jsou výsledky: Haltr 3-letých klisen: 1. místo
RESERVE CHAMPION KLISEN
Most Colorful (barevnost koně), tř. Open: 1. místo
Most Colorful, tř. Non Pro: 1. místo
Hunter in Hand klisen, Non Pro: 1. místo
Hunter in Hand klisen, Open: 2. místo
Simona Opltová, www.appaloosa-os.cz, foto: Věra Marková, www.veramarkova.com

………. KALENDÁŘ

Letní olympijské hry 2012 v Londýně
Hry XXX. Olympiády byly slavnostně zahájeny 27. července a budou ukončeny 12. srpna. Ve 26 sportech,
které zahrnují 39 disciplín, by mělo být rozdáno na 302 sad medailí. Od 29. srpna do 9. září se v Londýně
budou již tradičně konat i paralympijské hry. Olympijské hry byly pořádány již ve starověku. Konaly
se v řecké Olympii každé čtyři roky, vždy v srpnu nebo v září k poctě boha Dia. První olympijské hry,
o kterých se dochovaly zprávy, se konaly v roce 776 př.n.l., poslední v roce 393. Novodobé olympijské hry
byly obnoveny na návrh barona Pierra de Coubertina, který přednesl v roce 1894 na mezinárodním
Kongresu pro obnovení olympijských her. Kongres s návrhem souhlasil a zároveň ustanovil Mezinárodní
olympijský výbor, jehož generálním tajemníkem se stal právě P. de Coubeertin. První novodobé olympijské
hry se konaly roku 1896 v Athénách.

21. srpen 1968 – invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa
Vojska zemí Varšavské smlouvy vtrhla 21. srpna 1968 do země, aby zabránila dalším reformám, které
provádělo nové reformní vedení KSČ v čele s A. Dubčekem. Obyvatelstvo kladlo odpor masovým
nenásilným protestem, čímž se předešlo velkému krveprolití. Brežněv chtěl ospravedlnit invazi
tzv. Brežněvovou doktrínou, podle níž jednotlivé socialistické státy měly jen omezenou suverenitu.
Existovalo právo zasáhnout v těch socialistických zemích, kde politický vývoj ohrožoval socialismus.
Postavení komunistické strany v politickém systému bylo nedotknutelné. Představitelé státu mimo
prezidenta Svobody byli zatčeni a odvezeni do Moskvy. Vedení státu postupně převzali protireformní
komunisté v čele s G. Husákem. Okupační vojska na našem území zůstala a jednání o jejich odchodu začala
teprve po sametové revoluci v listopadu 1989.
22. srpen 1891 – zemřel Jan Neruda, jeden z našich největších básníků, spisovatel, novinář, fejetonista,
redaktor deníků Čas, Hlas, Národní listy a časopisů Obrazy života, Rodinná kronika, Květy a Lumír.
Naši obec navštěvoval velmi často, léto trávíval u svých přátel Švagrovských v jejich vile. Zde také vznikla
jedna z jeho sbírek básní Písně kosmické. Ve vile byl v roce 1978 otevřen Památník Jana Nerudy a Písní
kosmických, který byl hojně navštěvován. Po restituci nový majitel vily požadoval uvolnění celého objektu,
proto byly sbírky i všechno zařízení odvezeno do litoměřického muzea.
Miluše Dvořáková
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Obec Bechlín Vás srdečně zve na

Prázdninové rozloučení 2012

v sobotu 25. srpna 2012 v 10:00 hodin na fotbalovém hřišti v Bechlíně
Jubilejní 10. ročník proběhne s podobným programem jako v minulých letech, připraveno
je i překvapení. Odpoledne se děti můžou těšit na diskotéku, na které jim zahraje DJ KAWA, večer
se přijďte pobavit na taneční zábavu se skupinou ELEGANCE BAND.
Připraveno je bohaté občerstvení, vstupné dobrovolné.

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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