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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
čas letí jako bláznivý a první polovina letošního roku je za námi. V životě naší obce se daří
naplňovat úkoly stanovené zastupitelstvem celkem dobře. Plánované investice probíhají, podpora
spolkového dění taktéž. Dá se říci, že není nic mimořádného.
Běžné starosti se řeší průběžně a už se jistě všichni těšíme na zaslouženou dovolenou nebo
v případě dětí na prázdniny. A právě ty prázdniny jsou pro mnohé děti nebezpečné. Chci
upozornit hlavně na blízkost pískovny Dobříň. Již v minulosti došlo k několika úrazům i utonutím
v tomto prostoru. Ve spolupráci s vedoucími pracovníky pískovny se snažíme ochránit všechny
občany a hlavně děti před vstupem do prostoru těžby. I přes všechna varování a zákazy se najde
množství občanů, kteří nerespektují nebezpečnost takového počínání. Je třeba si uvědomit zásadní
skutečnost. Těžební prostor je průmyslovou zónou a je do ní přísný zákaz vstupu. Nebezpečná
vodní plocha, strmé srázy o výšce mnoha metrů, možné sesuvy dobývací hrany písku a mnohá
další úskalí ohrožují především naše děti. Mějme na paměti jejich bezpečnost a raději jeďme
na řádné koupaliště, kde jsou pod kontrolou dospělých lidí.
Nejen výše uvedené ohrožuje všechny, kteří tráví volný čas v tomto prostoru. Nezodpovědné
chování řidičů, kteří své plechové miláčky odstavují, kde se dá, nahrává například nemožnosti
průjezdu záchranných a hasičských vozidel. Dalším zásadním problémem je nepořádek v okrajích
cest a lesních porostů. Každý rok zde uklízíme hromady odpadků stejně jako podél komunikací.
Specifikem je také množství injekčních stříkaček v okolí pískovny. Není možné ochránit tuto
lokalitu dokonale. Žádný plot ani zábrany nebo cedule se zákazem neodradí koupáníchtivé
jedince. Není ale přece možné neustále činit preventivní opatření a utrácet finanční prostředky
proti lidské hlouposti. Každý je odpovědný sám za sebe, v případě našich dětí i za ně.
Nedopusťme, aby letošní prázdniny a volný čas přinesly nepříjemnosti a starosti.
Všem, kteří budou čerpat dovolenou, ať již doma nebo v zahraničí, přeji jenom to dobré. Načerpání
dalších sil do příštích náročných dnů je hlavním důvodem volna. Do druhé poloviny letošního
roku Vám všem přeji hodně elánu a chuti do života.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2013
Na základě § 17 a § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vypracovala
Obec Bechlín návrh Závěrečného účtu obce za rok 2013.
Plnění příjmů a výdajů za rok 2013 podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu FIN 2-12M
k 31.12.2013, který je součástí Závěrečného účtu.
Převaha příjmů nad výdaji pro rok 2013 činí +1 017 261,94 Kč dle výkazu FIN 2-12 M k 31.12.2013. Rozpočet
pro rok 2013 byl schválen jako vyrovnaný. Přebytek roku 2012 byl převeden do Ostatního fondu, který
zastupitelstvo obce na návrh finančního výboru dne 15.8.2013 usnesením č. 41/2013 zřídilo.
Účet 231 – základní běžný účet
Příjem obce

13 989 437,95

Vydání obce

Bankovní účty

Bankovní účty

Počáteční stav k 01.01.2013

Konečný stav k 31.12.2013

Stav účtu KB

591 392,97

ČSOB

Stav účtu KB

48 104,54

Celkem

639 497,51

Příjem kontrolní číslo

1 590 812,40

ČSOB

29 046,08

ČNB

36 900,97

Celkem

14 628 935,46

12 972 176,01

Vydání kontrolní číslo

1 656 759,45
14 628 935,46

Plnění příjmů a výdajů za rok 2013
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové
příjmy
Kapitálové
příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem
Výdaje
Běžně výdaje
Kapitálové
výdaje celkem
Výdaje

Schválený
Upravený
Skutečnost
Skutečnost %
11 764 000,00
11 879 400,00 11 873 746,67
99,95
802 000,00
822 200,00
818 119,77
99,50
73 600,00
75 708,49
74 880,00
98,91
477 400,00
1 222 691,51
1 222 691,51
100,00
13 117 000,00
14 000 000,00 13 989 437,95
99,92
Schválený
Upravený
Skutečnost
Skutečnost %
rozpočet
rozpočet
10 804 000,00
11 635 000,00 10 626 297,97
91,33
2 313 000,00
2 365 000,00
2 345 878,04
99,19
13 117 000,00
14 000 000,00 12 972 176,01
92,66

Zastupitelstvo obce v průběhu roku na svých zasedáních schválilo tři rozpočtová opatření. Na vědomí jich
vzalo sedm, celkem tedy projednalo deset rozpočtových změn.
V příjmové části byl rozpočet navýšen o 883 000,00 Kč. Navýšení bylo způsobeno zejména dotacemi
na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů. Dotaci též poskytlo Sdružení obcí pro nakládání s odpady.
K mírnému navýšení došlo také v oblasti daňové výtěžnosti a to z daně z přidané hodnoty. Dále navýšení
rozpočtu způsobil převod finančních prostředků z roku 2012 do Ostatního fondu obce.
Ve výdajové části došlo k navýšení rozpočtu o 883 000,00 Kč. Téměř 100% finančních prostředků bylo
vyčerpáno z oddílu dotací. Čerpání ostatních výdajových položek proběhlo v souladu se schváleným
rozpočtem, pouze oprava silnice v části obce Předonín byla z technických důvodů přesunuta na první
polovinu roku 2014. Nevyčerpáním tohoto oddílu rozpočtu vznikl obci přebytek finančních prostředků
na účtech bank. Procentuální rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 7,61 %. Toto je ukazatel, z kterého je patrné,
že finanční výbor obce pracoval velice zodpovědně a včas reagoval na všechny finanční změny v obci.
Výsledek hospodaření dle Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2013 je po zdanění -6 134 424,14 Kč.
Záporný hospodářský výsledek vznikl podílem odpisů při prodeji hmotného investičního majetku. Obec
Bechlín v roce 2001 podepsala kupní smlouvu se Severočeskou plynárenskou, a.s. na prodej plynárenského
zařízení v obci. V letech 2002-2013 došlo ze strany Severočeské plynárenské, a.s. k finančnímu plnění. V roce
2013 došlo k předání majetku plynárenské společnosti.
Odvod daně z příjmů právnických osob za obec: 0,00 Kč, hospodářská činnost obce nebyla realizována.
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Výsledek hospodaření je tvořen rozdílem výnosů a nákladů roku 2013
Výnosy 2013 – tvoří
Náklady 2013 - tvoří
Výnosy z činností obce
778 535,58 Náklady z činností obce (netvoří 20 262 360,74
výdaje na investice, tvoří podíl
odpisů HIM, NIM)
Finanční výnosy (úroky bank)
2 265,90 Finanční náklady (úroky bank)
0,00
Výnosy z daní a poplatků
11 975 751,67
Výnosy z prostředků státního rozpočtu
4 954 540,53 Náklady na prostředky
3 583 157,08
a rozpočtů územních samosprávných celků
rozpočtů ÚSC (dotace
(tvoří podíl transferů hmotného
na provoz školy, příspěvky
a nehmotného investičního majetku)
na činnost klubů, členské
příspěvky)
Výnosy celkem
17 711 093,68
23 845 517,82
Výsledek hospodaření 2013
-6 134 424,14
Hospodaření s majetkem obce 2013 - Výkaz rozvaha + výsledek inventarizace majetku k 31.12.2013.
Rozvaha - bilance 2013 je tvořena ze syntetických účtů, které dávají přehled o celkovém stavu aktiv
a pasiv v roce 2013
Aktiva 2013 – tvoří
Pasiva 2013 - tvoří
Stálá aktiva (majetek hmotný
Pasiva tvoří zdroje krytí - z toho:
+ majetek nehmotný +
72 522
35 934 755,88
majetek finanční) - z toho:
273,31
Dlouhodobý nehmotný
924 833,85 Vlastní kapitál
35 180 236,58
majetek
Odpisy DNM majetku
-217 300,85
Dlouhodobý hmotný majetek
71 587 439,46 Cizí zdroje - tvoří krátkodobé závazky vůči
754 519,30
dodavatelům, zaměstnancům, institucím
ZP a SP, FÚ, krajskému úřadu, pojišťovnám
Odpisy DHM majetku
-38 344 928,86
Dlouhodobý finanční majetek
10 000,00
Oběžná aktiva - z toho:
1 974 712,28
Zásoby
28 638,48
Krátkodobé pohledávky
289 314,35
Krátkodobý finanční majetek
1 656 759,45
(stav bankovních účtů
k 31.12.2013)
Aktiva celkem
35 934 755,88 Pasiva celkem
35 934 755,88
Starosta obce 14.10.2013 pověřil hlavní inventarizační komisi a vedoucí pracovníky, kteří jsou odpovědní
za jednotlivé objekty, k provedení inventarizace majetku obce za rok 2013. Hlavní inventarizační komise
nezjistila žádné závady ani žádné inventarizační rozdíly. Zápis byl zpracován dne 25.1.2014 a tímto úkonem
byla ukončena inventarizace majetku.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
Přezkoumání bylo provedeno na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s § 2 a § 3 zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Přezkoumání bylo provedeno ve dnech 4.11.2013 a 19.4.2014.
Závěr kontroly:
I. nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
II. nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly:
Podíl pohledávek na rozpočtu ÚSC 0,14%
Podíl závazků na rozpočtu ÚSC
4,08%
Podíl zastaveného majetku ÚSC
0,00%
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Vyúčtování finančních prostředků ke st. rozpočtu, st. fondům a rozpočtům krajů a dotace poskytnuté
Účel poskytované dotace ze státního rozpočtu Poskytnuto Skutečně
ÚZ
Vratka
čerpáno
2014
98008
Volba prezidenta
25 894,00
25 894,00
0,00
98071
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
35 000,00
19 904,00
15 096,00
14022
Účelová neinvestiční dotace jednotek sboru 232 000,00
211 701,80
20 298,20
dobrovolných hasičů
Neinvestiční transfer na provoz státní správy
221 400,00
221 400,00
0,00
Účel poskytované dotace z Krajského úřadu
Ústeckého kraje
14 004
Účelová neinvestiční dotace jednotek sboru
7 900,00
7 900,00
0,00
dobrovolných hasičů
Účel poskytované dotace od Sdružení obcí
61 000,00
61 000,00
0,00
pro nakládání s odpady
Dotace celkem
583 194,00
547 799,80
35 394,20
Hospodaření příspěvkových organizací
Obec Bechlín je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín. Ředitelka
příspěvkové organizace požádala o souhlas s převedením hospodářského výsledku roku 2013 ve výši
131 440,88 Kč do rezervního fondu organizace. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 16.4.2014
usnesením č. 23/2014 tento převod schválilo. Roční účetní závěrka roku 2013 a Zpráva o kontrole účetní
závěrky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín jsou součástí Závěrečného účtu
Obce Bechlín.
Tvorba a použití peněžních fondů
Dne 15.8.2013 zastupitelstvo obce svým usnesením č. 41/2013 zřídilo Ostatní fond obce, do kterého bylo
vloženo 639 497,51 Kč, čerpáno 0,00 Kč. Využití této finanční rezervy upravuje směrnice č. 20.
Přehled příspěvků a dotací poskytnutých obcí v roce 2013
Tělovýchovné kluby
Požární ochrana – dobrovolná část
Celkem
Příspěvek na žáka - školy Roudnice nad Labem
Celkem platby ostatním školám
PO ZŠ a MŠ Bechlín
Celkem platby vlastním školám
Sdružení obcí pro nakládání s odpadem
Celkem členské příspěvky
Celkem příspěvky a dotace

příspěvek na činnost
příspěvek na činnost
dotace na provoz
dotace na provoz
členský příspěvek

Přehled poskytnutých věcných a finančních darů
životním jubilea
věcné dary
vítání občánků
finanční dary
dětské dny
věcné dary
Celkem

156 500,00
25 000,00
181 500,00
95 348,00
95 348,00
3 257 000,00
3 257 000,00
12 570,00
12 570,00
3 546 418,00
59 933,00
10 500,00
26 239,08
96 672,08

Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
Mimorozpočtové zdroje Obec Bechlín nevyužila. Úvěrové zatížení závazků v roce 2013 bylo 0,00 Kč. Obec
Bechlín k tomuto datu vykazuje dle výpočtu dluhové služby koeficient dluhového zatížení 0,00.
Milena Koťová, účetní obce

Prázdninové rozloučení 2014
se bude konat v sobotu 23. srpna 2014 na fotbalovém hřišti v Bechlíně s podobným programem jako
v předešlých ročnících. Dovolujeme si tímto požádat naše příznivce a sponzory o zachování přízně.
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Uzavření mateřských škol o letních prázdninách 2014
uzavření MŠ Předonín
30.6.- 6.7.

7.7.- 13.7.

14.7.- 20.7.

21.7.- 27.7.

28.7.- 3.8.

4.8.- 10.8.

11.8.- 17.8.

18.8.- 24.8.

25.8.- 31.8.

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

7.7.- 13.7.

14.7.- 20.7.

21.7.- 27.7.

28.7.- 3.8.

4.8.- 10.8.

11.8.- 17.8.

30.6.- 6.7.

7.7.- 13.7.

14.7.- 20.7.

21.7.- 27.7.

28.7.- 3.8.

4.8.- 10.8.

11.8.- 17.8.

18.8.- 24.8.

25.8.- 31.8.

uzavření MŠ Bechlín
18.8.- 24.8.

25.8.- 31.8.

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

MUDr. Tylová oznamuje
V období 7. – 11. července 2014, 4. – 15. srpna 2014 a 15. – 19. září 2014 čerpá dovolenou.

.......... KULTURNÍ KOMISE

V naší obci jsme přivítali pět nových občánků
Sobota 21. června se stala slavnostním dnem pro rodiče a prarodiče našich nejmenších. V obřadní síni
Klubu Bechlín byli vítáni do obce nejmladší občánkové. Obřad začínal v 15 hodin, kdy se na místě
konání sešlo pět z šesti pozvaných rodin. Po úvodních verších si rodiče vyslechli krátký proslov
starosty obce a poslechli si básničky, které přišly přednést děti z naší obce. Poté se rodiče podepsali
do pamětní knihy, přijali gratulace starosty obce a členů
kulturní komise a dárky pro své maličké. Děti dostaly od obce
tisícikorunové vklady na nově založené účty a polštářky
s nápisem „občánek Bechlína“ nebo „občánek Předonína“.
Na závěr obřadu vložili rodiče své děti do kolébky, ke které
si přisedli na společné fotografování. Vítáni byli tito noví
občánkové naší obce:

Natálie Boušková, Jakub Drobný, Sebastián Hranička,
Nicol Olšová a Rozálie Vaverková.
Doufáme, že budou rodiče na vítání občánků rádi vzpomínat a dětem přejeme pevné zdraví, milující
rodinu a mnoho štěstí v životě, který na ně teprve čeká.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená, Kulturní komise Obce Bechlín

Nejlepší čtenářky

.......... KNIHOVNA

Jako každoročně jsme vyhlásili nejlepší čtenáře naší knihovny za rok 2013. Již tradičně tento titul
získala Lucka Tlustá, žákyně roudnické základní školy. Vyhlášení se zúčastnil pan starosta, který Lucce
předal dárek a popřál jí, aby i v budoucnu zůstala naší věrnou čtenářkou. Nejlepšími čtenářkami
z bechlínské základní školy se staly Martina Fůrová, těsně následovaná Barborou Hlaváčkovou.
Ty si převzaly dárky a blahopřání spolu s vysvědčením.
Knihovna bude otevřena celé prázdniny. Zveme dospělé i mládež, aby využili naši bohatou nabídku
a prázdniny a dovolenou si užili mimo jiné i s hezkou knížkou. Přejeme krásné počasí a spoustu
nových zážitků.
Miluše Dvořáková, knihovnice
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Ozdravný pobyt 2014
V pondělí 16. června 2014 se chlapci a děvčata ze Základní a Mateřské školy Bechlín vypravili v ranních
hodinách na ozdravný pobyt do malebné vesničky na Českomoravské vrchovině. Cesta autobusem
ubíhala jako voda a my jsme krátce po poledni s chutí vystoupili z autobusu v obci Radešín. Tato
vesnice se svými 115 obyvateli leží 12 km jižně od Nového Města na Moravě.
Zázemí jsme našli v Balónovém hotelu na břehu rybníka, který nese jméno Pivovarský. Po uvítacím
obědě jsme se ubytovali a vydali se vstříc dobrodružství obcí Radešín. Večer jsme unaveni vybalili naše
kufry, povečeřeli a vyčerpaní usnuli.
Každé ráno začínalo pyžamovou rozcvičkou s naším
cvičitelem Lukášem. Následoval úklid pokoje, ranní
hygiena a už jsme se těšili na snídani. Dopoledne
si děti potrápily hlavičky vzděláváním, procházely
se a poznávaly okolí hotelu. S chutí pak usedly
k obědu. Po obědě děti krátce odpočívaly.
Slunné úterní odpoledne patřilo pěší turistice do obce
Bobrová. Zde jsme se posilnili nanuky a různými
sladkostmi a vydali se na místní fotbalové hřiště,
abychom pořádně rozhýbali svá těla.
Na další den jsme se moc těšili. Byl naplánován celodenní výlet do Šiklova mlýna ve Zvoli
nad Pernštejnem. Nejstarší částí areálu je westernové městečko, jehož první budovy se začaly stavět
již v roce 1994. Westernové městečko napodobuje města z dob osídlování Amerického západu konce
19. století. Při příjezdu byl náš autobus přepaden šerifem, který po nás chtěl peníze nebo řízky.
V areálu jsme si prohlédli zoopark, místní stylové obchůdky, svezli se vláčkem, někteří z nás
si vyzkoušeli rýžování zlata, střílení z pušky, lukostřelbu, s animátorem si zazpívali písničky.
V přírodním amfiteátru jsme shlédli napínavou westernovou show.
Čtvrteční odpoledne jsme strávili ve městě Žďár nad Sázavou. Vystoupali jsme na Zelenou horu
a prohlédli si poutní kostel svatého Jana Nepomuckého. Dílo patří mezi nejvýznamnější stavby
barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Tento vrcholný Santiniho výtvor byl roku 1994
zařazen na seznam světových kulturních a přírodních památek UNESCO. Při výstupu na horu jsme
se unavili i vyhládli. Usadili jsme se do trávy a posvačili. Současně obdivovali město Žďár na Sázavou,
které bylo jako na dlani. Po svačině se dozvídáme, že nás čeká ještě jedno překvapení. S nadšením
spěcháme do Kulturního domu, který je sídlem obřího modelu kolejiště s námětem Vysočiny. Na ploše
55 metrů čtverečných nás přivítalo modelové kolejiště s délkou 28 m, šířkou 1,8 m. Modely vláčků
zde jezdí po celkové délce kolejí 600 m, v osmi nádražích je instalováno celkem 168 kusů výhybek.
Než jsme se nadáli, je tu pátek a my se
nacházíme na exkurzi na hradě Pernštejně.
Pernštejn je jedním z nejnavštěvovanějších
moravských hradů, který láká turisty
ze širokého okolí. Jak by také ne, na skále
nad městysem Nedvědice se tyčí bezmála osm
století a za celou svoji historii nebyl nikdy
dobyt. Takové sídlo přece stojí za shlédnutí.
Paní průvodkyně pro nás připravila
interaktivní prohlídku paláce s názvem
„Ztratila se Bílá paní“. V průběhu prohlídky
jsme hledali ve spolupráci s průvodkyní
indicie a plnili úkoly. Za odměnu se nám na konci prohlídky zjevila Bílá paní.
Páteční večer patřil balení věcí do kufrů. Vše jsme si ještě zpříjemnili večerní diskotékou. U ní nám naše
mažoretky Veronika Čermáková, Petra Laurichová, Tereza Macková, Tereza Kováčová, Eliška Cardová
a Kateřina Čvančarová předvedly krásné vystoupení.
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.......... NAŠE ŠKOLA
Rozdaly se diplomy a vyhodnotilo se, jak se nám děti staraly o úklid svého pokoje. Na prvním
a druhém místě se umístily se stejným počtem bodů dvě dvojice děvčat – Veronika Čermáková a Eliška
Poupětová, Martina Fůrová a Barbora Hlaváčková. Zahanbeni nezůstali ani kluci. Na třetím místě
se umístili Stanislav Pixa a Jiří Weishäupl. Objevili se mezi námi ovšem i někteří, kterým je úklid pokoje
cizí. Tato dvojice byla zvolena za Špindíru roku. Po krásné diskotéce plné hudby, smíchu, tance
a legrace jsme se odebrali do svých pelíšků.
Celý ozdravný pobyt se nám vydařil, počasí přálo, téměř celý týden nám svítilo sluníčko. Všichni jsme
rádi, že nikdo neonemocněl a nijak vážně se nezranil. Ubytování v hotelu bylo výborné, jídlo nám všem
chutnalo a okolí hotelu bylo perfektní.
Sobotní dopoledne patřilo odjezdu z hotelu, většina z nás se už těšila domů na své blízké. Některým
ovšem bylo líto, že pobyt už končí a s ním i naše dobrodružství. Odpoledne jsme všichni v pořádku
dorazili do Bechlína a přivítaly nás úsměvy a otevřené náruče našich sourozenců, rodičů, prarodičů
a kamarádů. Byl to opravdu krásně prožitý týden se spoustou zážitků, na které budeme všichni jistě
dlouho a rádi vzpomínat.

Jana Weishäuplová, ZŠ Bechlín

.......... MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Besídka MŠ Bechlín

V pondělí 26. května se v Mateřské škole v Bechlíně konala besídka.
V 15 hodin se v budově MŠ začali scházet rodiče, kteří se samozřejmě
na své děti přišli podívat. Nejprve nám všechny děti předvedly,
co se během roku naučily. Známé básničky a písničky, ale také takové,
z jejichž textu poznáte, o čem se děti během roku učí. A nechyběl
ani nějaký ten taneček. Poté se mladší děti posadily a řada přišla
na předškoláky. Většina z nich se celý školní rok učí hrát na flétnu, takže
samozřejmě museli ukázat, jaké udělali pokroky. Ti, co na flétnu
nehrají, jim do rytmu ťukali dřívky. Jako pyšná matka asi nemohu být
příliš objektivní, ale určitě se nespletu, když řeknu, jak moc se školce
vystoupení povedlo 
Jako každý rok se na této besídce loučili s předškoláky, kteří od září
zasednou do školních lavic. Letos to jsou Tomášek Knotek, Vaneska
Volná, Nikolka Korpalová, Martínek Bouška, Tomášek Komárek
a Pepíček Pospíšil.
Michala Korpalová
7

KULTURNÍ DŮM ……….

Slavnostní otevření kulturního domu
V sobotu 7. června 2014 byl slavnostně otevřen nový rekonstruovaný sál původního kina. Množství
návštěvníků zhodnotilo vnitřní úpravy, vybavení, využilo možnosti občerstvení a pak to začalo.
Starosta obce přítomné srdečně přivítal a popřál pěkné odpoledne. Záhy
nastoupily děti z naší základní školy a předvedly nám neskutečně bohatý
program, ve kterém bravurně zvládaly různé činnosti. Sál byl celý zaplněný a tak
řada rodinných příslušníků stála a sledovala své ratolesti. Děti nám zazpívaly,
zahrály na flétny, tančily, nechyběly pohybové kreace s obručemi. Daly do toho
naplno svoji obratnost, rychlost
spojily s rytmem a pohybem. To vše
si pro tento slavnostní den pro nás
připravily děti. A tak parkety v novém zařízení zažívaly
první zátěžovou zkoušku, celá budova ožila a ponořila
se do rozličných hudebních tónů, písní a smíchu.
Následoval
velmi
bohatý
program
doplněný
předtančením a dalšími osobnostmi až do pozdních hodin.
Jistě si všichni dovedeme představit, kolik je za tímto vystoupením času a práce. Velké poděkování
proto patří našim dětem, všem pedagogům, rodičům, kteří přišli podpořit svoje ratolesti a ostatním
pracovníkům, občanům, kteří se podíleli na této náročné přípravě. Nemalou měrou se o pohodové
odpoledne a večer zasloužil obsluhující personál, který zajistil dostatek tekutin, občerstvení a příjemný
úsměv dodával slavnostní atmosféru.
Výrazná pomoc a poděkování patří Pivovaru Svijany, který
nám dodal výčepní zařízení, sklo a další nezbytné potřeby.
Přispěl tak ke zdárnému slavnostnímu otevření a my děkujeme!
Svijanská 11° tekla proudem a všem chutnala. Vzájemná
spolupráce je dozajista zárukou kvality a spokojenosti
návštěvníků.
První zkouška ukázala menší nedostatky v akustice, které
budou postupně řešeny. V současné době zastupitelstvo obce
schválilo provozní řád budovy a nyní již nic nestojí v cestě
k obnovení tanečních zábav, plesů a tělovýchovné aktivitě.
Můžeme konstatovat, že se akce zdařila a bohatý program byl toho jen důkazem. Zařízení navštívilo
na 200 lidí. Kdo chtěl, tak přišel a užíval si tolik vytouženého kulturního zařízení.
Irena Škobisová

Sokolovna, kino, kulturní dům...
V sobotu 7. června byl po velké přestavbě z budovy kina otevřen kulturní dům. Máme tedy opět
možnost pořádat různá kulturní vystoupení, plesy, školní besídky a jiné akce. Ale pojďme se podívat
do historie této budovy a pozemku.
V roce 1919 byla v naší obci založena Tělocvičná jednota Sokol.
Zakoupila od pana Lobkovice parcelu vedle čp. 1 a jeden barák
ze zajateckého tábora v Terezíně, který v roce 1920 na parcele postavila
a zřídila v něm tělocvičnu. Ta byla používána nejen ke cvičení,
ale pořádaly se v ní i různé společenské akce.
Například 13. května 1934 byl v sokolovně pořádán slavnostní večer
k oslavě spisovatele Jana Nerudy, který v osmdesátých letech předminulého století Bechlín často
navštěvoval a složil zde básnickou sbírku Písně kosmické. 5. května 1935 se v sokolovně konala
slavnostní valná hromada spořitelního záložního spolku Kampelička k jeho pětadvacetiletému trvání.
Slavnostní projev přednesl Ing. Ferdinand Kundera, předseda Ústřední jednoty zemědělské v Praze.
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………. KULTURNÍ DŮM
Každý druhý rok se v sokolovně konal hasičský ples (střídal se s Dělnickým domem) a každoročně
se konal ples fotbalového klubu a Sokola. Na jaře 1937 členové Sokola rozbořili domek čp. 57
na pozemku připraveném pro stavbu nové budovy Kampeličky a získaný stavební materiál využili
v sokolovně. Po válce tělocvična chátrala, cvičit se chodilo do Dělnického domu a proto bylo
rozhodnuto budovu zbourat a na jejím místě postavit moderní širokoúhlé kino.
Projektovou dokumentaci kina vypracoval kolektiv zaměstnanců
projekčního střediska n.p. Benzina pod vedením Františka Bumby.
Vlastní stavba byla zahájena v květnu 1961 jako akce Z (značná
část pracovních hodin byla odpracována zdarma). Stavební
povolení bylo vydáno odborem výstavby ONV Litoměřice
30. ledna 1963. Stavba bez venkovních úprav byla dokončena
v lednu 1964, venkovní úpravy v květnu 1964. Na stavbě bylo
odpracováno celkem 28 000 brigádnických hodin, z toho
11 685 zdarma. Trvalý provoz zahájilo kino 20. února 1964.
Hrou se zpěvy „Sládci“ zahájil v březnu 1964 Divadelní soubor Bechlín svoje působení na novém jevišti
(dříve působil v Dělnickém domě). Hru uvedl znovu v červnu 1965. V květnu 1966 a znovu v červnu
1967 bylo uvedeno pásmo populárních písniček, hraných vtipů a veselých scének „Život není jen
náhoda aneb životaběh Michala Pápy“ za klavírního doprovodu F. Voborského. V roce 1970
nastudoval divadelní soubor lidovou operetu „Podskalák“. Zpěvy nastudoval pan Václav Kopecký.
V květnu 1971 byl k 26. výročí konce druhé světové války uveden „Strážní domek č. 17“ a na podzim
1971 hrál dětský soubor hru o lásce k domovu
„Zapomenutá studánka“. V únoru 1972 soubor
uvedl operetu „Nejlíp je u nás“ a 25. června 1972
ji zopakoval na přehlídce divadelních souborů.
V březnu 1973 se hrála komedie Otto Zelenky
„Košilka“, která byla opakována 21. června 1973
jako přehlídkové představení. V květnu 1975
k 30. výročí ukončení druhé světové války sehrál
divadelní soubor hru „Ploština v plamenech“.
Z pověření Krajského kulturního střediska, Krajského výboru Svazu českých divadelních ochotníků
a dalších orgánů uspořádal Divadelní soubor Bechlín v roce 1972 první a v roce 1973 druhou okresní
a krajskou přehlídku vesnických a zemědělských souborů. Zúčastnili se DS Dopkovice, DS Radonice,
DS Bechlín, DS Hejnice, DDS Kleneč a DS Malá Skála. Protože přehlídky měly úspěch a byla vysoce
hodnocena příprava i organizace, nabídly krajské orgány účast na dobudování a dovybavení
bechlínského kina potřebnou divadelní dostavbou a technikou, s možností pořádání pravidelných
přehlídek vesnických a zemědělských divadelních souborů v Bechlíně. Místní orgány tuto nabídku
nepřijaly.
Při jarních prudkých deštích v roce 1976 a následné velké vodě došlo k zatopení skladu kulis
a divadelního vybavení pod jevištěm a přes včasné vypumpování vody a okamžitý zásah se nepodařilo
zachránit ani staré dosluhující kulisy, ani žádné vybavení. Všechno bylo zničeno. Divadelní soubor
bez prostředků, dotací a podpory vedení obce dohrál.
4. května 1977 v půl páté odpoledne vypukl v půdním prostoru u komína při poledním zatopení požár,
a to ve chvíli, kdy místní hasiči pohřbívali svého zasloužilého člena pana Prejzu z Předonína. Hasit
požár v kině museli tedy jít rovnou ze hřbitova ve slavnostních stejnokrojích. Provoz v opraveném kině
byl opět zahájen až po třech měsících 6. srpna 1977.
Kino stále promítalo, ale návštěvníků bylo stále méně. Do vybavení domácností stále více patřila videa,
rozšiřovala se síť videopůjčoven a návštěvnost kin rychle klesala. V devadesátých letech bylo promítání
v bechlínském kině zrušeno a budova byla používána pouze na různé společenské akce, školní besídky,
mikulášské nadílky a další.
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KULTURNÍ DŮM ..........
Jednou z velkých akcí byl i slavnostní večer při oslavách 700 letého výročí první písemné zmínky o obci
Bechlín. Návštěva byla velká, zúčastnilo se i velké množství rodáků. Vedení obce spolu s místní školou,
členy bývalého divadelního souboru, k tomuto účelu vzniklým pěveckým sborem doprovázeným pány
Kopeckým a Černým, připravilo velký komponovaný program, který byl průřezem toho, co se v obci
dělo. Vystoupil školní sbor, škola i školka, které představily své aktivity s dětmi, pohádky, tanečky,
cvičení i recitaci. Pěvecký sbor předvedl klasické i národní písně a večer končil pásmem z operet
„Podskalák“, „Nejlíp je u nás“ a „Sládci“, které předvedli v kostýmech jak členové divadelního
souboru, tak i další účinkující tohoto večera.
Budova postupně stárla, stávala se nefunkční a když odešlo i topení, nebylo možné ji v zimě používat
vůbec. Po dlouholetých jednáních se podařilo v roce 2007 odkoupit pozemek pod budovou kina
od Podřipské župy sokolské a v roce 2010 zastupitelstvo obce rozhodlo přestavět budovu
na víceúčelové zařízení, které by sloužilo nejen pro obecní, ale i pro školní akce, plesy a další. Letos
bude dokončena fasáda, upraveno okolí budovy a naše obec bude mít opět zařízení, které nám dlouhou
dobu chybělo.
Miluše Dvořáková

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........

Chlapi SDH bojovali o medaile v krajském kole soutěže v požárním sportu

Začátkem května vybojovali chlapi z Bechlína postup do krajského kola v požárním sportu
a to už počtvrté v řadě. Krajské kolo proběhlo v příjemném prostředí atletického stadionu v Krupce.
Po počátečních problémech s přihlášením družstva se začíná kolotočem rozběhů. Pokus naší nejsilnější
štafety na 4 x 100 m byl neplatný, tak ji bravurně zastoupila druhá a první krůček k úspěchu byl
na světě. V rozbězích 100 m překážek jednotlivců se hned v prvním pokusu zranili Michal Vízner
(Kutil) a Matěj Rajnoha. Na chlapech bylo vidět, jak moc chtějí bojovat o medaile. Na úkor svých
zranění provedli i druhé pokusy a v součtu šesti časů jsme drželi třetí místo. Po konzultaci
se zraněnými a s novým vedoucím družstva Milošem Benešem Jindřich Konfršt jako rozhodčí a tichý
trenér přeházel celý požární útok. Někteří chlapi šli své posty úplně poprvé, s novým strojem
a bez jediného tréninku a ejhle, byl to nejlepší čas mezi prvními pokusy. Ve druhém pokusu
se nepodařilo čas ještě zlepšit a tak jsme klesli na třetí
místo. Při součtu všech tří disciplín byl pro nás výsledek
opět výborný. Medaile za třetí místo a pohár s cenami
nám už nikdo nevzal.
Jako vedoucí Okresní odborné rady velitelů děkuji všem
zúčastněným: Aleši Rybářovi a Lukáši Hofmanovi
z SDH Brozany, Josefu Gipflovi a Václavu Kouřilovi
z SDH Předonín, Jakubovi a Janu Konfrštovi, Michalu
Víznerovi, Matěji Rajnohovi a Jakubovi Šolcovi
z SDH Bechlín za vzornou reprezentaci okresu,
ale i svých obcí a mateřských sborů.
Také chci poděkovat Miloši Benešovi za vedení družstva. Pro něj to bylo také něco nového. Zraněným
chlapům přeji brzké uzdravení.
Jindřich Konfršt, SDH Bechlín
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Co se děje v trávě..... vlastně na trávě (nejen bechlínské.....)
Kopačky leží v koutě, píšťalky trenérů i rozhodčích visí na věšáku, hřiště osiřela. Ale fotbal i tak dál
vládne sportovnímu světu! Všichni aktivní i pasivní fotbalisté teď kvůli němu večer co večer usedají
ke svým obrazovkám. Mistrovství světa, které se koná letos v Brazílii, zemi fotbalu nejzaslíbenější,
je ale bohužel bez nás, bez Čechů. Tentokrát se to zase nepovedlo, ale věříme, že nový kouč Vrba
přinese do naší reprezentace nejen svěží vítr, ale i účast na příštích světových šampionátech.
Ani naše fotbalová sezóna letos nebyla zrovna hvězdná. Konečné 9. místo v tabulce sice není úplně
propadák, ale ani žádná fotbalová hitparáda.
Jistě jste si všimli, že místo našeho dlouholetého trenéra Petra Jeneše vídáte na lavičce místo něj
bývalého bechlínského kanonýra Martina Tichého. Petr Jeneš složil svou funkci z osobních důvodů
hned po konci podzimní sezóny. Týmu se k naší radosti ujal Martin, i když tušil, že to nebude zrovna
procházka růžovým sadem.
I on už bohužel poznal na vlastní kůži problémy trenéra vesnického týmu. Už dávno to není tak, jako
za dob našich otců a dědů. Dnes dá každý před fotbalem přednost práci, penězům a bohužel kolikrát
i lecčemu jinému..... doba si prostě žádá své. Téměř na každé vesnici je obrázek stejný. Nejsou peníze,
nejsou hráči, nejsou lidi, kteří by se aktivně zapojili. Klub tak táhne pár nadšenců, kteří kdyby skončili,
fotbal padne. Netrénuje se a v sobotu je pak trenér rád, že se mu sejde jedenáct hráčů do pole.
A ty zápasy podle toho také vypadají! Chybí fyzička, hra nemá systém. V životě jsem neodešla
z žádného zápasu předčasně, až letos z toho posledního v Ploskovicích. Že nás místní stará garda
vyklepe 9 : 3, to si před zápasem nepřipouštěl nikdo. Pravda, terén tam byl víc než nezpůsobilý. Těžko
byste tam totiž hledali zelenou trávu a kousek roviny, ale to neomlouvá. Osobně doufám, že to našeho
nového trenéra neodradí a vezme tým pod svá křídla i v příští sezóně.
Naštěstí, pokud jde o děti, je situace o poznání lepší. Mládež hraje, trénuje a pravidelně obsazuje přední
příčky tabulek. Funguje přípravka, jejíž tým se na podzim přelije do kategorie starších žáků a naproti
tomu tým starších žáků bude od podzimu kopat soutěž dorosteneckou. Takže vážení..... přibližně
po dvaceti letech bude mít náš klub zase dorostence a s nimi i naději, že bechlínský fotbal bude žít dál.
Dovolím si za nás všechny, i za děti, poděkovat všem trenérům, kteří do toho mají chuť. Práce s dětmi
a ještě k tomu zadarmo se v dnešní, počítačové a uspěchané době cení dvojnásob.
Jsem ráda, že jsme ani letos nepřerušili tradici Sportovních dnů pro děti, a že se nám tuto akci povedlo
opět 14. června uspořádat. I tady se potvrdilo, že pokud jde o děti, jsou lidé vstřícnější. Pomohli
fotbalisté, jejich přítelkyně i příbuzní, místní dobrovolníci. Sehnat sponzory, nakoupit odměny,
občerstvení, diplomy a medaile, vše připravit zvládne lidí pár, ale na obsazení všech disciplín a všech
doplňkových činností je jich potřeba třicet. My je na hřišti měli a touto cestou jim jménem FK Bechlín
děkuji a věřím, že nás nenechají ve štychu ani příště.
Za FK Bechlín děkuji i našim věrným sponzorům, kteří nám pomáhají buď finančně nebo věcnými
dary, OÚ Bechlín, že nám zapůjčil lavice a stoly a hasičům za zapůjčení pomůcek k soutěžím.
Sezóna je sice za námi, ale ani o prázdninách nebude hřiště tak úplně ležet ladem.
Na sobotu 12. července jsme naplánovali již 8. ročník turnaje v minikopané GOLD BEER CUP,
na který Vás všechny zveme. Ať již do řad soutěžících, diváků nebo jen účastníků večerního posezení,
které se bude konat ten samý den večer od 20 hodin.
Další akcí je již 3. přípravné soustředění mládeže, které je plánované na druhý týden v srpnu v Lázních
Libverda. Věřte, že je to pro všechny zúčastněné tvrdá dřina, žádné válení jako u moře. Trénuje se totiž
třífázově a kluci se s tím perou velmi statečně. Mezi námi..... chtěla bych vidět ty naše chlapy, kdyby
byli na jejich místě .
Přeji všem našim malým i velkým fotbalistům i fanouškům a jejich rodinám krásné léto a těším se zase
někdy na viděnou u nás na hřišti.
Iveta Svobodová, FK Bechlín
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Zápasy s „L“ 2 : 2
Požární sport vítězně a rekordně

Vysvětlení k nadpisu. Jedná se o výsledky „A“ družstva dospělých s družstvy z míst začínajících na L.
Vezmeme to pěkně po pořádku. V minulých Bechlínských listech bylo zaznamenáno vítězství
s Lukavcem a dále následuje:
„A“ dospělí
Sobota 31. května 2014
Liběšice – Předonín
3 : 1 (2 : 1)
- první porážka jara bez penaltového rozstřelu v utkání opět s minimálním počtem hráčů. Domácí byli
iniciativnější, dali dva slepené góly, my jsme neudrželi T. Mikynu, na němž se nakonec vyfauloval
Doležal, navíc se zranil Blín. V závěru při hře v deseti hráčích jsme obdrželi rozhodující gól.
Neděle 8. června 2014
Předonín – Libochovice
5 : 2 (2 : 0)
- hosté neprokázali snahu o zajištění prvního místa. Naopak my jsme rychlým gólem a dobrým
výkonem, jenž trochu zaskřípal v části druhého poločasu, prakticky „nahnali“ sebevědomého soupeře
do baráže o účast v I. B třídě.
Sobota 14. června 2014
Litoměřice „B“ – Předonín
4 : 3 PK (1 : 2)
- opět jsme šli brzy do vedení. Po chybě brankáře v konci poločasu jsme ztratili dvoubrankový náskok,
který jsme opět v druhé části získali, ale tragická závěrečná desetiminutovka, kdy se asi hráči již viděli
na dokopné, přinesla domácím vyrovnání a po laxním přístupu našich hráčů k rozstřelu i vítězství.
Škoda, ztratili jsme celkové čtvrté místo v soutěži.
„B“ dospělí
Neděle 1. června 2014
Předonín „B“ – Radouň
5 : 2 (3 : 1)
- v průměrném utkání zajistil vítězství čtyřmi góly J. Červinka.
Sobota 7. června 2014
Hoštka – Předonín „B“
3 : 6 (1 : 3)
- další utkání s družstvem ze spodu tabulky. Domácí se snažili, ale na lepší výsledek neměli. Porážku
jim znepříjemnil čtyřmi góly jejich bývalý hráč P. Tuček.
Neděle 15. června 2014
Předonín „B“ – Litoměřice „C“
4 : 10 (2 : 4)
- krutá porážka po předchozím „vynikajícím výkonu na dokopné“. S hosty jsme drželi vyrovnanou hru
do stavu 4 : 5 a pak už nic, pouze opětovné řečnění a jiné nesportovní chování. Za zmínku stojí špatný
výkon rozhodčího.
Přípravka
Pátek 30. května 2014
Předonín – Štětí „C“
17 : 4
- přátelský zápas s nastupující generací ze Štětí. U nás se do střelecké listiny zapsali nově D. Čechal
a D. Božík. Po pěkném vítězství následovala dokopná, kterou si užily děti, ale i rodiče.
Středa 11. června 2014
Hoštka – Předonín
1 : 19
- poslední zápas jarní části sezóny. Nyní pár tréninků a hurá na prázdniny. Věříme, že se opět všichni
setkáme v srpnu a budeme pokračovat v další činnosti.
Celkové umístění družstev v sezóně 2013/2014
záp
V
VP
PP
P
skóre
body
prav
„A“ dospělí – okresní přebor
5. SK Předonín
24
11
2
3
8
54 : 53
40
+4
„B“ dospělí – okresní soutěž
7. SK Předonín „B“
26
13
2
1
10
96 : 72
44
+5
Přípravka
11. místo z celkových 19 účastníků (bylo hráno turnajovým způsobem)
V – vítězství; VP – vítězství na penalty; PP – porážka na penalty; P – porážka

Na závěr jara 2014
„A“ – výborné jaro, stálé nedostatky v docházce, absence v tréninku, neukázněnost, úzký kádr hráčů.
„B“ – dobré umístění vlivem výpomoci „A“, jinak stejné problémy jako „A“.
Přípravka – nadále se lepší, je naděje, že na podzim 2014 budou dosahovány lepší výsledky.
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Z důvodů výše uvedených do soutěží 2014/2015 přihlašujeme:
„A“ dospělí – OP ; „B“ dospělí – IV. třída; mladší přípravka – okresní liga, okresní pohár
Mistrovské derby Předonín – Bechlín se v sezóně 2014/2015 konat nebude.
Zahájení soutěží: dospělí 16. – 17. 8. 2014, přípravka – září (pravděpodobně 1. týden).
Losování soutěží 8. 7. 2014 v Litoměřicích.
A nyní obraťme list na velmi úspěšný oddíl požárního sportu, který výborně reprezentuje obec.
Zatímco po soutěžích uvedených minule jsme zaostávali za Hrobcemi, po nyní absolvovaných
soutěžích jsme na čele Podřipské ligy. Poslední soutěže znamenaly 3 x vítězství 3B, 3 x vítězství 2B,
navíc rekordy ligy a drah dle záznamu v tabulce.
Přehled výsledků Podřipské ligy
místo
datum
družstvo
Hrobce
1.6.2014
PS Předonín
SDH Předonín
SDH Hrobce
Předonín 7.6.2014
PS Předonín
SDH Předonín
SDH Hrobce
Vraňany
21.6.2014
PS Předonín
SDH Předonín
SDH Hrobce
Sulejovice 22.6.2014
PS Předonín
SDH Předonín
SDH Hrobce

terče
ST

čas
3B TOP
18,69
21,65
18,41

umíst.
2
3
1

čas
2B ŘÍP
16,66
20,85
16,12

umíst.

pozn.

18,48
41,50
19,57

1
7
2

16,64
34,30
19,79

1
6
4

17,95 *
24,26
19,17

1
5
2

16,36 °
32,73
16,42

1
8
2

*RD, RL; °RD

18,16 *
24,74
36,15

1
4
9

16,00 *
29,12
17,56

1
8
3

*RD, RL

2
5
1

ST

ST

PT

ST – sklopné terče, PT – plnící terče, 3B – soutěž na vlastní stroj(3 hadice), 2B – soutěž na vlastní stroj (2 hadice),
RD – rekord dráhy, RL – rekord Podřipské ligy

Pořadí k 30.6.2014
Soutěž 3B TOP
1.
PS Předonín
2.
SDH Hrobce
4.
SDH Předonín

Soutěž 2B ŘÍP
1.
PS Předonín
2.
SDH Hrobce
5.
SDH Předonín

66 bodů
58 bodů
39 bodů

63 %
61 %
37 %

Závody v Krušnohorské lize se nekonaly.
Dětem přejeme příjemný vstup do prázdninového období a se všemi opět v červencových Bechlínských
listech.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

PS Předonín zve všechny na

Posezení s hudbou
sobota 12. července 2014 od 20:00 hod.
na hřišti SK Předonín
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Znáte Kočičí domov Sluníčko?
Prosím, seznamte se. Shání totiž spolehlivé dobrovolníky.

Majitelka Kočičího domova Sluníčko, obětavá Milana Petrásková, má s pomocí opuštěným, nemocným
a zraněným kočkám dlouholeté zkušenosti. Nemohla dále přehlížet špatnou situaci kočičích
bezdomovců, a tak se rozhodla zlepšit svět kolem sebe. Denně po příchodu z náročné práce (na plný
úvazek!), na ni čeká další směna – až do noci ji plně zaměstnává běžný chod Sluníčka, kde v tuto chvíli
čeká na nové domovy kolem 43 krásných koček.
Co podle paní Petráskové představuje největší problém? Přehlédneme-li opravdu otřesné případy
týrání, které se do Sluníčka dostanou, způsobuje útulku největší problémy fakt, že lidé nenechávají svá
zvířata kastrovat. Přestože je toto slovo zatíženo mnohými předsudky, pravdou zůstává, že kastrace
jsou prozatím jedinou nejúčinnější a nejbezpečnější metodou, jak předejít narození nových koťat. Jejich
osudy jsou totiž mnohdy tragické – od smrti utopením, pod koly aut, až po nemoci neslučitelné
s malým kočičím organismem.
Proč tedy kastrovat? Kromě blahodárného hlediska na zvíře samotné (např. předcházení úplnému
vyčerpání z časté říje, březosti a porodů) má tento zákrok nepřehlédnutelný význam etický. Nechat
svou kočku porodit koťata s tím, že se zájemci určitě najdou, je velmi krátkozraké. Útulky pro zvířata
doslova přetékají krásnými, zdravými a roztomilými koťátky, které jsou nabízeny k adopci odčervené,
zdravé a řádně naočkované. To je obrovská výhoda.
Kočičí domov Sluníčko v současné době nutně shání spolehlivé dobrovolníky, kteří by našli čas
na pravidelné docházení do útulku a pomohli při běžném úklidu a vymazlování kočiček. Samozřejmě
rád uvítá i finanční příspěvek či dary v podobě kvalitního krmiva a steliva.
Prosíme vážné zájemce o výpomoc, aby nám napsali na adresu info@nekupujadoptuj.cz, nebo zavolali
přímo do Sluníčka na tel. 607 245 648. Děkujeme.
Pro více informací o Kočičím domově navštivte, prosím, stránky www.kocicidomovslunicko.cz,
více informací o kastracích a nutnosti adopcí naleznete na stránkách Nekupuj.Adoptuj!
www.nekupujadoptuj.cz.
Pavlína Šmucerová

Jáchym – koťátko k adopci
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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