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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
odpadové hospodářství naší obce je složeno z několika možných způsobů legální likvidace
odpadů. V první řadě je to lístkový systém svozu popelnic. Množství komunálního odpadu
domácností má již několik let stejnou úroveň. Do tohoto způsobu likvidace odpadu se podařilo
zapojit téměř 100 % domácností, což je velmi dobře. Platba na občana, tzv. kapitační, neřeší
nutnost třídění odpadu a zastupitelstvo obce preferuje stávající způsob.
Další možností legální likvidace odpadů je tříděný sběr skla, papíru a plastů včetně nápojových
tetrapaků. V obou částech obce je umístěno celkem devět stanovišť kontejnerů. Smluvním vztahem
je zabezpečen vývoz těchto stanovišť a do rozpočtu obce se vrací finanční prostředky za třídění.
Bohužel mnozí z nás se ještě nechovají hospodárně a proto například plastovou láhev
nesešlápnou, papírovou krabici vhodí celou nebo používají tato stanoviště jako klasickou
popelnici. Přitom stačí opravdu málo a do kontejnerů se vejde více a to znamená i více financí
zpátky do rozpočtu obce.
Další kapitolou je velkoobjemný odpad, kdy obec přistavuje velkoobjemové kontejnery
pro potřeby občanů. V letošním roce bylo přistaveno již devět kontejnerů ve spolupráci
s Technickými službami Roudnice nad Labem. I v tomto systému jsou velké rezervy díky
některým občanům. Těžko lze chápat proč někdo v dnešní době neumí číst a vhazuje nebezpečný
odpad nebo pneumatiky. Velmi dobře se osvědčil systém sběru drobného nebezpečného odpadu.
V naší obci jsou podchyceny tři stanoviště a občané je dvakrát ročně plně využívají.
Biologicky rozložitelný odpad je samostatnou částí likvidace odpadu. Sběrné místo je plně
využíváno. V letošním roce již bylo odvezeno přes devadesát tun tohoto materiálu na centrální
kompostárku Čížkovice. Naše obec je členem Sdružení pro nakládání s odpady a je vázána
smluvním vztahem s povinností odevzdat 50 kg biologicky rozložitelného odpadu na jednoho
občana. Tato povinnost je pro letošní rok výrazně překročena.
Kompletní evidence všech odpadů se odevzdává na pověřený úřad a ministerstvo životního
prostředí. V současné době je projednávána změna sběru nebezpečných odpadů a o výsledcích
budou všichni občané včas informováni.
Tolik ve zkratce k odpadovému hospodářství. Samozřejmě připomínám všem občanům více
ekologického myšlení, lepší třídění a hlavně vytváření co nejmenšího množství odpadů v našem
okolí. Na skládce snad nikdo z nás žít nechce.
Alexander Suchý, starosta obce
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Zpráva o hospodaření obce za období 1. 1. 2014 – 30. 6. 2014
Přehled celkových příjmů a výdajů k 30.06.2014 ve vztahu k bankovním účtům obce – tabulka č. 1
(přílohy bankovní výpis KB a ČSOB)
PŘÍJMY k
30. 06. 2014
DAŇOVÉ
NEDAŇOVÉ
KAPITÁLOVÉ
DOTACE
CELKEM
Zůstatek
k 31.12.2013
PŘÍJMY PO
KONSOLIDACI

ROZPOČET ROZPOČET po VÝSLEDEK od
schválený
změnách
počátku roku
11 889 000,00
11 889 000,00
6 176 222,79
858 500,00
858 500,00
301 570,46
9 800,00
9 800,00
0,00
224 700,00
1 267 000,00
1 266 961,94
12 982 000,00
14 024 300,00
7 744 755,19
1 017 300,00
1 017 261,94

ROZPOČET
schválený %
51,95
35,13
0,00
563,85
59,66
0,00

ROZPOČET
upravený %
51,95
35,13
0,00
100,00
55,22
100,00

VÝDAJE k
30. 06. 2014
BĚŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
CELKEM
Převod do
Ostatního fondu
VÝDAJE PO
KONSOLIDACI

ROZPOČET ROZPOČET po VÝSLEDEK od
schválený
změnách
počátku roku
11 777 000,00
12 602 800,00
6 608 328,15
1 205 000,00
1 421 500,00
333 550,00
12 982 000,00
14 024 300,00
6 941 878,15
1 017 300,00
1 017 261,94

ROZPOČET
schválený %
56,11
27,68
53,47
0,00

ROZPOČET
upravený %
52,44
23,46
49,50
100,00

KONTROLA účetnictví na finanční prostředky obce:
Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce od 01.01.2014 a konečným stavem k 30.06.2014
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

802 877,04

Kontrolní tabulka správnosti účtování k 30.06.2014
PŘÍJEM OBCE

7 744 755,19

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 01.01 2014
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
1 590 812,40
Stav účtu ČSOB
29 046,08
Stav účtu ČNB
36 900,97
CELKEM
1 656 759,45
Příjem kontrolní číslo
9 401 514,64

VYDÁNÍ OBCE

6 941 878,15

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 30.06 2014
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
2 122 131,76
Stav účtu ČSOB
50 961,51
Stav účtu ČNB
286 543,22
CELKEM
2 459 636,49
Vydání kontrolní číslo
9 401 514,64

Rozdíl finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátečním stavem k 01.01.2014 a konečným
stavem k 30.06.2014
ZMĚNA STAVU BANKOVNÍCH ÚČTŮ

802 877,04

Rozpočet obce pro rok 2014 byl zpracován bez kladného zůstatku finančních prostředků roku 2013.
Do rozpočtu byly zahrnuty pouze předpokládané příjmy a výdaje roku 2014. Rozpočet byl schválen
dne 11.03.2014 jako vyrovnaný. Dne 16.04.2014 zastupitelstvo obce rozhodlo o převodu finančního
zůstatku obce z roku 2013 do Ostatního fondu obce.
Z výsledků letošního roku, které jsou součástí účetní závěrky k 30. 6. 2014, je zřejmé, že příjmy obce
jsou o 802 877,04 Kč vyšší než výdaje. Procentuální rozdíl mezi příjmy a výdaji je 5,72%. Převaha
příjmů nad výdaji je způsobena plynulou daňovou výtěžností ze strany finančního úřadu
a investicemi, které jsou dosud zrealizované z části.
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Do této doby se podařila oprava silnice v Předoníně. Fasáda včetně zateplení budovy kulturního domu
a rekonstrukce rybníka v Předoníně budou realizovány ve třetím čtvrtletí tohoto roku.
Běžné výdaje obce dosud proběhly na úrovni plánovaných neinvestičních nákladů. Drobné opravy,
údržba na obecních budovách a péče o veřejné prostranství probíhají průběžně. Hospodaření obce
za první pololetí probíhá v souladu se schváleným rozpočtem.
Milena Koťová, účetní obce

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Dne 30. června od 17 hodin se v Klubu Bechlín konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Přítomno
bylo deset členů zastupitelstva.
Hospodaření obce – nejdříve zastupitelé vzali na vědomí rozpočtová opatření č. 2 a 3 a schválili
Závěrečný účet obce za rok 2013 a Zprávu o hospodaření obce za I. čtvrtletí roku 2014.
Počet zastupitelů – dále zastupitelé schválili počet členů zastupitelstva pro další volební období.
Zastupitelstvo bude mít i nadále jedenáct členů.
Diskuse – zastupitel P. Carda se dotazoval na zpracování směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu. Tato směrnice se ještě zpracovává. Dále informoval zastupitel Mgr. Ing. J. Drobný
o jednání školské rady a navrhl využití bytu v kulturním domě pro učitele ZŠ.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři OÚ Bechlín.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

Uzavření mateřských škol o letních prázdninách 2014
uzavření MŠ Předonín
30.6.- 6.7.

7.7.- 13.7.

14.7.- 20.7.

21.7.- 27.7.

28.7.- 3.8.

4.8.- 10.8.

11.8.- 17.8.

18.8.- 24.8.

25.8.- 31.8.

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

7.7.- 13.7.

14.7.- 20.7.

21.7.- 27.7.

28.7.- 3.8.

4.8.- 10.8.

11.8.- 17.8.

30.6.- 6.7.

7.7.- 13.7.

14.7.- 20.7.

21.7.- 27.7.

28.7.- 3.8.

4.8.- 10.8.

11.8.- 17.8.

18.8.- 24.8.

25.8.- 31.8.

uzavření MŠ Bechlín
18.8.- 24.8.

25.8.- 31.8.

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

MUDr. Tylová oznamuje
V období 4. – 15. srpna 2014 a 15. – 19. září 2014 čerpá dovolenou.
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Letní soustředění SDH Bechlín – Ohárka 2014
Každý rok je to stejné. Konec školního roku, děti dostanou vysvědčení a odpoledne vyrážíme. Ani letos
tomu nebylo jinak. Po 16 hodině odjíždíme na Ohárku. Jakmile se děti ubytovaly ve stanech a chatě,
šli jsme – jak se říká – prozkoumat terén. K večeři byly tradiční párky.
Hned druhý den jsme všichni vyrazili na výlet
do Terezína, na dny Ohře. Kromě jiného
si tu děti zajely „DĚTSKOU TEREZÍNSKOU
REGATU“. Úspěch to byl veliký, jedno naše
čtyřčlenné družstvo se umístilo na třetím,
a druhé družstvo na čtvrtém místě.
V neděli jsme dopoledne hráli šipkovanou
a odpoledne byli na procházce v kempu
v Brozanech nad Ohří. Také to byl jediný den,
kdy jsme zmokli a část odpoledne trávili
zpíváním ve velkém stanu, který slouží nejen jako jídelna, ale i jako klubovna.
V pondělí nám kuchyně vyhlásila stávku! To proto, že děti, které měly noční hlídku, ztopily všechno
dřevo, které bylo připravené na topení pod kotli. Vyjednávací tým po chvíli bezúspěšného smlouvání
přišel s návrhem, že kolektiv připraví nové dřevo a udělá 50 dřepů. Chlapi z kuchyně jejich návrh
přijali pod podmínkou, že do oběda navrch tomu, co slíbili, ještě složí písničku. Stávka byla dočasně
odvolána a oběd se stihl včas. Děti si vzaly ponaučení a po zbytek týdne si před hlídkami připravovaly
vlastní dřevo.
V úterý starší děti vyrazily na výlet vlakem. Vyškrábaly
se na Lovoš a prošly celé Opárenské údolí. Prohlédly
si všechny místní pamětihodnosti, kromě hradu,
na který se jim už nechtělo. Do tábora se vrátily
až večer. Mladší děti se mezitím byly podívat
v Budyni nad Ohří. Na hradě hledaly skřítka
s pokladem, pak si daly točenou zmrzlinu, nakoupily
si nějaké mňamky a vyrazily zpět do tábora. Původní
plán byl, že zpáteční cestu absolvují pěšky. Nakonec jsme došli pouze do Píst a zbytek cesty se svezli
auty.
Ve středu dopoledne děti soutěžily v táborové lize a odpoledne jsme navštívili koňskou farmu
v Pístech. Kromě koní jsme tu viděli pštrosy a různá domácí zvířata, hlavně prasata, která se tu chovají
ve velkém. Večer přijel pan Petráček s kytarou. Za tohle příjemné zpestření večera u ohně
mu samozřejmě velmi děkujeme.
Ve čtvrtek odpoledne vyrazily do Budyně tentokrát starší děti. Ty maličké šly jen do Píst na zmrzlinu.
A než jsme se nadáli, byl tu pátek, poslední den. Dopoledne
jsme se chtěli podívat do kláštera v Doksanech. Bohužel
zde zrovna natáčeli film a odmítli nás pustit do areálu.
Dali jsme si tedy jen zmrzlinu a šli zpátky do tábora. Tady
našly děti nápovědu k večernímu programu – na nástěnce
viselo svatební oznámení. Obřad se konal v podvečer,
se všemi tradicemi a hodováním. „Šampaňské“ teklo
proudem, po chuťovkách a zákuscích se jen zaprášilo. Všechno
svatební veselí jsme završili tradičním ohňostrojem.
V sobotu po snídani jsme všechno sbalili a vyrazili zase domů.
Na závěr mi dovolte poděkovat kolektivu vedoucích. Všechno klapalo, i když nás letos bylo poměrně
málo. Největší poděkování však patří dětem, které se letošního soustředění zúčastnily, protože celý
týden se obešel bez potíží a bez nich bychom tam my byli zcela zbyteční.
Michala Korpalová
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Aktivita JSDH Bechlín

Za poslední měsíc byla naše jednotka hasičů třikrát volána k požáru. V prvním případě se jednalo
o zahoření bioskládky za hřbitovem. V případě druhém byl v nočních hodinách vyhlášen poplach kvůli
požáru kontejnerů, taktéž u hřbitova. Než se podařilo oheň uhasit, nezbylo z kontejnerů zhola nic,
kromě kovových částí. Doufejme tedy, že nové kontejnery tam vydrží bez úhony. Říká se do třetice
všeho dobrého. V tomto případě to neplatí.
V sobotu 26. července odpoledne se Bechlínem znovu rozezněla
siréna. Jednotka byla přivolána k požáru strniště u hájovny.
Současně s naší jednotkou přijeli i státní hasiči z Roudnice a policie.
Bohužel, požár se díky větru šířil takovou rychlostí, že nebylo
v jejich silách ho uhasit. Postupně přijížděly další jednotky hasičů.
Během pár minut oheň ohrožoval budovu vodárny, sad, les a blížil
se k obci. Štiplavý kouř se valil všude, byl vidět na několik
kilometrů a chvílemi vyháněl jednotky pryč. Jelikož pole končí asi metr od domů, musím pochválit
přihlížející kluky, kteří neváhali, natáhli ze hřiště hadice a prolévali pole pod domy vodou,
aby zabránili rozšíření ohně na budovy. Naštěstí se oheň podařilo zastavit v Kulindě, v místech,
kde stála chmelnice. Na jednom konci bojovaly
jednotky s plameny, které se draly do sadu,
na straně druhé zase hlídaly nové zahoření u lesa.
Vodu jezdily doplňovat do nádržky, u které část
naší jednotky obsluhovala čerpadla. Zhruba
hodinu od lokalizace požáru se podařilo dostat
oheň pod kontrolu. Poté zbývalo „jen“ uhasit
poslední plameny a hlídat, zda nevznikají nové.
Tentokrát jsme měli štěstí v neštěstí. Kromě
několika hektarů strniště se vše podařilo uchránit. Do lesa požár nepronikl, v sadě i u vodárny shořela
pouze suchá tráva, budova samotná nebyla nijak poškozená. Nedošlo k žádnému vážnému zranění,
pouze jeden z hasičů zkolaboval v důsledku dehydratace a nedostatku kyslíku. Zde je na místě
poděkovat všem jednotkám a vzít si ponaučení z toho, co vznikne od jedné malé jiskry. Zúčastnili
se státní hasiči z Roudnice, Štětí a Mělníka a jednotky dobrovolných hasičů z Bechlína (2x), Libkovic,
Horních Beřkovic, Roudnice (2x), Štětí (2x), Horních Počapel a Budyně nad Ohří. Naše jednotka
najezdila 5 km a spotřebovala zhruba 10 m3 vody.
Nebudu se rozepisovat o tom, jak je nebezpečné rozdělávat v tomto počasí táboráky, odhazovat
nedopalky atd. To ví – doufám – každý. Co mě ale překvapilo byl fakt, že spousta lidí neví,
jak se zachovat v případě, že k požáru – a je jedno jak – dojde.
V případě, že zjistíte, že někde hoří, nesnažte se požár sami uhasit. Ve většině případů to stejně není
ve vašich silách, prodlužujete čas dojezdu jednotky a hlavně je tu reálná hrozba zranění. Okamžitě
volejte linku 150 nebo 112. nahlaste své jméno a místo požáru, v případě, že neznáte přesnou adresu,
hlaste nějaký záchytný bod – hřbitov, kostel, hasičská nádrž atd. Nevolejte ani starostu, ani jednotlivé
členy sboru hasičů. V naší obci jsou dvě jednotky hasičů – JSDH Bechlín a JSDH Předonín. Obě tyto
jednotky jsou součástí IZS (integrovaný záchranný systém). Pokud tedy zavoláte tísňovou linku,
operátor okamžitě na oheň upozorní všechny členy jednotky najednou. Šetří se tím čas, který
je v případě požáru opravdu důležitý.
Dalším problémem, což se ukázalo i v Bechlíně, jsou takzvaní „čumilové“. Chápu, něco se děje
a všichni se chcete podívat. To samozřejmě můžete, ale musíte dodržovat bezpečnou vzdálenost
a NESMÍTE NIKDE PŘEKÁŽET. Když stojíte na cestě, po které přijíždějí cisterny, velmi tím
komplikujete práci hasičů. Totéž se týká i projíždějících aut. Ani to, že někdo stojí autem na jediné
příjezdové cestě, není neobvyklé. Nebuďte sobci a myslete na ostatní, na bezpečí vaše i hasičů, kteří
se vás snaží chránit, někteří naprosto dobrovolně. Neriskujte zdraví své, ani jejich. Díky.
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Michala Korpalová

NAŠE ŠKOLA ……….

Ohlasy dětí na školu v přírodě

Připravila Jana Weishäuplová, ZŠ Bechlín
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………. Z HISTORIE

Kdy vznikla obec Bechlín
V příštím roce uplyne 720 let od první písemné zmínky o Bechlíně. Podle archeologických vykopávek
je ale jisté, že území naší obce bylo osídleno o mnoho století dříve.
Když se roku 1857 zaváděla hlubší orba, byly na knížecím poli „nad Hačky“ dle výpovědi knížecího
hospodářského správce Josefa Jandouše nalezeny jakési „pekáčům podobné nádoby, poklice a střepy“.
Okolo roku 1860 František Šustr na své zahradě náhodou vykopal jámu kuželovitou jako vápenná pec,
nahoře s průměrem dva metry, stěny byly úplně vyhlazené. Kromě několika fůr popela ležela v ní popelnice
velikosti povidlového kotle. Na poli za Švagrovských statkem ke „Slápku“ vykopal majitel Josef Hádek
kameny přikryté nádoby s popelem. Kdykoli se v jižní polovici hraběcího dvora kopalo – jako roku 1864
po vyhoření starých chlévů – objevovaly se lidské kosti i celé kostry a lecjaké hrnky. Při zakládání panské
štěpnice roku 1877 byl knížecím štěpařem Josefem Sýkorou vykopán kamenný mlat a věnován školní sbírce.
Podobných větších mlatů a klínů se ve štěpnici nebo na okolních polích našlo několik. Mlatu s dírou
pro násadu říkal lid „hromový kámen“. V pašijovém týdnu před velikonoční nedělí roku 1881 bylo započato
kopáním základů pro nový větší panský ovčín ve statku čp. 20. Také zde se přišlo v nedotknuté zemi na části
koster ležících na pravé skráni obličejem k východu a na mnoho nádob na způsob baňatých hrnků, rendlíků
a šálků s jedním i dvěma uchy – vše z černavé hlíny. Když byl starý ovčín odstraněn a vyvážela se hlína
k prohloubení podlahy, uprostřed byla odkryta jáma asi jeden metr široká i hluboká, podobná tvaru kotle
na povidla, na jejíchž stěnách byly viditelné stopy prudkého nebo častého žáru, na dně pak popel a zvířecí
kosti. V polovině června 1882 dal pražský advokát dr. Vojtěch Fryč hledat ve dvoře chalupnické živnosti
vdovy Fillerové čp. 19, která se nacházela v sousedství právě stavěného ovčína. Byla zde vykopána kostra
muže asi 40-50letého a blíže k ovčínu kostra mladíka 25-30letého. U každé byly tři nádoby. Nedaleko byly
nalezeny části velké hliněné popelnice uvnitř načernalé, na povrchu jako cihla rezavé, zdobené hustými
žlábky, pravděpodobně udělané pouze prsty do měkké hlíny. Nádoby a lidské kosti se nacházely v půdě
už v hloubce 40 cm. Když se z jara 1886 kopaly základy domu č. 157, nalezl se také velký kus popelnice.
Roku 1887 při zakládání nového katolického hřbitova byly na farním poli objeveny dvě popelnice, z nichž
jedna byla dlouho uchovávána ve škole. Dvě podobné nádoby byly rozdrceny roku 1896 při rozorávání
vysoké meze panského pole „pod Hačky“ a jiné dvě uprostřed téhož pole.
Tyto nálezy porovnané a spojené s historií a úsudky znalců dokazují, že na obdélníkové ploše, která zaujímá
skoro celou jižní polovinu statku č. 20, většinu usedlosti č. 19 a kus dvora a zahrady č. 18, se prostíralo
pohřebiště, kde byli zemřelí ukládáni hlavou k jihu, obličejem k východu, nohama v kolenou ohnutýma,
pravou rukou pod pravou skrání a levou rukou od lokte namířenou vpřed. Před ústy měl každý zemřelý
menší hrneček, levice držela na dlani mělkou nádobku s jídlem, mezi levicí a koleny byl postaven větší
hrnek s pokrmem a nápojem.
Těla mrtvých zde byla také spalována. Do ohně byl házen i oděv, mnohé pozůstalosti zemřelého a také
drůbež a menší domácí zvířata jako oběť pozemským bohům. Okolo ohně muži a ženy tancovali
a prozpěvovali chvalozpěvy zesnulému. Taková pohřební slavnost se nazývala „tryzna“. Po jejím ukončení
byl zbylý popel shromážděn v popelnici, která se uschovala ve zvláštní hrobce. Menší jámu na našem
pohřebišti lze považovat za žároviště, ve kterém se oheň pálil, větší za hrobku určenou k uložení popelu
nebo popelnic. To všechno jsou znaky pohanského pohřebiště.
Celé jedenácté století trvalo než byli všichni Čechové pokřtěni, ale byli to křesťané jen podle matriky.
Všechno jejich počínání vycházelo z pohanských zásad zakořeněných již od pravěku, což odporovalo
křesťanskému zřízení. Apoštolští kněží se snažili získat důvěru věřících, vedle nich se ale snažili udržet
důvěru i pohanští věštci a hadači. Ještě na sklonku jedenáctého století se vyskytovaly u lidu dávno
pokřtěného obřady veskrze pohanské, posvátné háje i tryzny a Bechlín jistě nebyl výjimkou. Církvi se stále
nedařilo vymýtit pohanské nauky, proto kníže Břetislav II. dle usnesení sněmu svolaného ke dni sv. Václava
roku 1092 rozkázal, aby všichni čarodějové a hadači byli ze země vypuzení a posvátné háje aby byly
pokáceny a spáleny. Není pochybnosti, že tímto osudem byl po prohlášení zákona postižen i náš háj. Roku
1092 zde byly tedy pravděpodobně slaveny poslední tryzny a poté byl upraven prostor nad „Slapem“,
kde byli zesnulí pochováváni „po křesťansku“. Plocha, která vznikla zničením posvátného háje, byla

využita k založení poplužního dvora č. 20 a k vystavění obydlí hospodářů (č. 18 a 19).
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Z HISTORIE ..........
V průběhu několika století byla stará obydlí rozšiřována a upravována a při takových obnovách byla půda
rozrývána a množství koster bylo odstraněno. Protože ale bylo dokázáno, že jich ještě v zemi dost leží,
můžeme tvrdit, že na bechlínském pohanském pohřebišti v době jeho zrušení odpočívalo několik set
zemřelých. Bechlín byl obcí malou, tedy s malou úmrtností a přesto je tu pohřebiště s několika stovkami
mrtvol. Proto můžeme tvrdit, že zemřelí zde byli pohřbíváni dlouhou dobu a že Bechlín existoval již dávno
před jedenáctým stoletím.
Nalezené kamenné mlaty jsou svědectvím, že zde byli lidé již před devátým stoletím př.n.l., kdy se v našich
zemích rozšířilo používání železa. První Slované své mrtvé pálili. Nálezy u domů č. 20, 19 a 18 nám jasně
ukazují, že zde měli pohanští bechlíňané své pohřebiště, kde se těla pálila i ukládala do země. Nádoby
s popelem „nad i pod Hačky“, na poli Hádkově a na nynějším hřbitově jsou důkazem, že obec byla osídlena
již v době, kdy pochovávání na jednom místě nebylo ještě zvykem a že Bechlín patří mezi nejstarší Slovany
zalidněné dědiny v Čechách.
Miluše Dvořáková
Zdroj: Josef Novotný - „Historické památky Bechlína“

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

FK Bechlín – rozpis zápasů podzimní části sezóny 2014/2015

II. třída starších žáků sk. B – OP
sobota
6.9.2014
sobota
13.9.2014
sobota
20.9.2014
sobota
27.9.2014
sobota
4.10.2014
neděle
12.10.2014
sobota
18.10.2014

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

Podlusky - Bechlín
Bechlín – Straškov/Vodochody
Mšené lázně - Bechlín
Bechlín - Polepy
Hoštka - Bechlín
Rovné - Bechlín
Bechlín – SK Roudnice n.L.

II. třída dorostu sk. B – OP
neděle
7.9.2014
neděle
14.9.2014
neděle
21.9.2014
neděle
28.9.2014
neděle
5.10.2014
sobota
11.10.2014
neděle
19.10.2014

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

Podlusky - Bechlín
Bechlín – Straškov/Vodochody
Budyně n.O. - Bechlín
Bechlín - Vědomice
Hoštka - Bechlín
Bezděkov - Bechlín
Bechlín - Rovné

III. třída dospělých sk. B
sobota
23.8.2014
sobota
30.8.2014
sobota
6.9.2014
sobota
13.9.2014
sobota
20.9.2014
sobota
27.9.2014
sobota
4.10.2014
sobota
11.10.2014
sobota
18.10.2014
sobota
25.10.2014
sobota
1.11.2014
sobota
8.11.2014
sobota
15.11.2014

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

Liběšice B - Bechlín
Bechlín - Kleneč
Radouň - Bechlín
Bechlín – Lounky/Chodouny
Střížovice - Bechlín
Bechlín - Vědomice
Hoštka - Bechlín
Úštěk - Bechlín
Bechlín - Bříza
Mnetěš – Bechlín (hřiště Vražkov)
Bechlín - Račice
Dušníky - Bechlín
Bechlín - Židovice
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Iveta Svobodová, FK Bechlín

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

Nový ročník 2014 – 2015 se blíží,
v požárním sportu pokračuje souboj PS Předonín – SDH Hrobce

Za čtyři týdny zahajují nové soutěže okresu. Fotbalisté SK Předonín jsou jako tradičně v poklidu
bez jakéhokoliv vzrušení, což mrzí pouze funkcionáře. Kdy se konečně v družstvu najde pár těch, kteří
probudí ostatní a začnou plnit své povinnosti, ke kterým se dobrovolně upsali tím, že jsou členy a hráči
SK Předonín. Tak k probuzení seznam utkání pro podzim 2014.
Přípravné zápasy
čtvrtek
31.7.2014
sobota
9.8.2014
neděle
17.8.2014

18:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.

TJ Slovan Horní Beřkovice
TJ Sokol Račice
SK Štětí „B“

venku
venku
doma

Přehled zápasů – „A“ okresní přebor
kolo
termín
datum
výkop
soupeři
1.
sobota
23.8.2014
17:00
Předonín - Lukavec
ČP 1
středa
27.8.2014
17:30
Mšené-lázně – Předonín
2.
sobota
30.8.2014
17:00
Předonín – Třebenice
ČP 2
středa
3.9.2014
17:00
čtvrtfinále OP Litoměřice
3.
sobota
6.9.2014
17:00
Litoměřice „B“ – Předonín
4.
sobota
13.9.2014
17:00
Předonín - Křesín
ČP 3
středa
17.9.2014
16:30
semifinále OP Litoměřice
5.
sobota
20.9.2014
16:30
Radovesice - Předonín
6.
sobota
27.9.2014
16:30
Předonín - Brňany
7.
sobota
4.10.2014
16:00
Dobříň - Předonín
8.
sobota
11.10.2014
16:00
Předonín - Čížkovice
9.
sobota
18.10.2014
15:30
Polepy - Předonín
10.
sobota
25.10.2014
14:30
Předonín - Podlusky
11.
sobota
1.11.2014
14:00
Mšené-lázně - Předonín
12.
sobota
8.11.2014
14:00
Předonín – Budyně n.O.
13.
sobota
15.11.2014
13:30
Velké Žernoseky - Předonín
Případné změny budou řešeny průběžně
Přehled zápasů – „B“ IV. třída
kolo
termín
datum
1.
sobota
23.8.2014
2.
neděle
31.8.2014
3.
neděle
7.9.2014
4.
neděle
14.9.2014
5.
neděle
21.9.2014
6.
neděle
28.9.2014
7.
neděle
5.10.2014
8.
neděle
12.10.2014
9.
neděle
19.10.2014
10.
sobota
25.10.2014
11.
neděle
2.11.2014
12.
neděle
9.11.2014
13.
neděle
16.11.2014

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

soupeři
Vrbice/Vetlá – Předonín “B“
Libochovice „B“ – Předonín „B“
Předonín „B“ – Straškov „B“
Kostomlaty – Předonín „B“
Předonín „B“ – Mšené-lázně „B“
Předonín „B“ - Vražkov
Rovné „B“ – Předonín „B“
Předonín „“B“ - Račiněves
Podbradec – Předonín „B“
Předonín „B“ - Ctiněves
Budyně n.O. „B“ – Předonín „B“
Předonín „B“ - Přestavlky

Přípravka zahajuje mistrovskou sezónu 6. září 2014. Zatím není znám přesný program. Je zajišťován
turnaj na rozloučenou s prázdninami v sobotu 30. srpna 2014 v Předoníně. Sháníme sponzorskou
podporu pro turnaj 6-9letých fotbalistů na odměny zúčastněným kolektivům.
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ZE SPORTU ..........
Zatímco fotbalisté jsou v poklidu, požární sport je v plné zbroji v souboji s SDH Hrobce v rámci
Podřipské ligy. To nám potvrzují další dosažené výsledky.
Výsledky Podřipské ligy
místo
datum
družstvo
Dřemčice

5.7.2014

terče

6.7.2014

12.7.2014

umístění

19,57
19,83
28,35

1
2
6

16,58
16,71
28,58

1
2
8

18,86
19,87
23,56

1
2
5

17,01
16,47
26,92

2
1
9

26,50
23,20
25,65

6
3
5

20,44
20,42
20,39

5
4
3

19,03
19,11
27,73

1
2
7

17,13
15,85*
20,80

4
1
7

poznámka

ST
PS Předonín
SDH Hrobce
SDH Předonín

Lukavec

čas
2B ŘÍP

ST
PS Předonín
SDH Hrobce
SDH Předonín

Čížkovice

umístění

ST
PS Předonín
SDH Hrobce
SDH Předonín

Ctiněves

čas
3B TOP

19.7.2014

ST
PS Předonín
SDH Hrobce
SDH Předonín

* RL, RD

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

Pořadí družstev k 31.7.2014 – do konce soutěží zbývají čtyři závody
soutěž 3B TOP
1.
PS Předonín
2.
SDH Hrobce
5.
SDH Předonín
soutěž 2B ŘÍP
1.
SDH Hrobce
2.
PS Předonín
6.
SDH Předonín

118 bodů
104 bodů
68 bodů
112 bodů
107 bodů
62 bodů

To je vše z dění v SK Předonín v červenci. U fotbalistů pohoda, u požárního sportu soutěže.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

Předonínský Iron

Milí sousedé, přátelé sportu, zábavy a recese!
Dle inspirace slavným závodem fyzicky a duševně nezlomných mužů a žen známým pod názvem
Ironman, projednal Sbor dobrovolných hasičů Předonín na poslední valné hromadě možnost pořádání
závodu obdobné náplně a kvality, šitý na míru zdatnosti hasičů našeho spolku.
Původní Ironman se skládá z plavání na trati o délce 3,86 km, jízdy na kole 180,25 km a maratónského
běhu 42,2 km. Závod probíhá v uvedeném pořadí a bez jakékoli přestávky. Většina pořádaných závodů
Ironman má přísný 17hodinový časový limit pro dokončení závodu, kdy závod začíná v 7:00 a musí
být dokončen do půlnoci. Závod v tomto rozsahu by pro členy našeho SDH znamenal časovou zátěž
jednoho týdne letní dovolené až jednoho měsíce neplaceného volna, z tohoto důvodu jsme se rozhodli
závod uzpůsobit na místní poměry.
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………. ZE SPORTU
Námi plánovaný závod se skládá z těchto disciplín:
1. Start – plavání v místní pískovně v délce cca. 150 m
2. Běh od břehu pískovny po začátek tzv. pískařské cesty v délce cca. 1000 m
3. Jízda na kole po ulicích naší obce v délce cca. 2200 m – Cíl na místním hřišti.
Bližší podmínky zdolání jednotlivých disciplín:
I.
dle požadavku velitele SDH na zohlednění možnosti
startu neplavců, může každý závodník absolvovat
plaveckou část závodu s plaveckou pomůckou;
II.
pro běžeckou a jízdní část závodu není povolena
sportovní výstroj, naopak závodníci mohou být
oblečeni do zvoleného kostýmu;
III.
jízdní část závodu musí závodník absolvovat
na vlastním jízdním kole bez přehazovačky s min.
jednou funkční brzdou;
IV.
start závodu bude probíhat distanční metodou
dle vylosovaného pořadí;
V.
s ohledem na plaveckou část je min. věk závodníků
stanoven na 15 let;
VI.
závod bude rozdělen na kategorii žen a mužů.
trať triatlonu
Není důležité vyhrát, ale pobavit se.
Ceny: Hromadná foto do obecních listů pro všechny závodníky, vyhlášení závodníka s nejlepším
kostýmem.
Termín: 16.8.2014 od 15 hod, po ukončení dopolední hasičské soutěže. Zájemci mohou posílat své
přihlášky na predonin@centrum.cz, následně obdrží bližší informace o závodu.
Za přípravný výbor Jan Drobný

………. INZERCE
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….
Aktivní zálohy Krajského velitelství Ústí nad Labem zvou širokou veřejnost na

VZPOMÍNKOVOU AKCI
K STÉMU VÝROČÍ ZAHÁJENÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
v pátek 1. srpna 2014 od 19:00 hodin na hřbitově v Bechlíně
po ukončení této akce jste zváni do Klubu Bechlín na

VÝSTAVU S TÉMATIKOU LEGIÍ A PŮSOBENÍ PODŘIPSKÝCH JEDNOTEK
NA VŠECH FRONTÁCH 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
FK Bechlín si Vás dovoluje pozvat na

1. ročník turnaje v minikopané pro hráče nad 35 let

GOLD BEER CUP SENIOR

v sobotu 2. srpna 2014 od 10:00 hod. na fotbalovém hřišti v Bechlíně
občerstvení zajištěno

od 20:00 hod. POSEZENÍ S HUDBOU
Obec Bechlín Vás srdečně zve na

PRÁZDNINOVÉ ROZLOUČENÍ
v sobotu 23. srpna 2014 od 10:00 hod. na fotbalovém hřišti v Bechlíně
Program:

10:00
živá zvířátka a kouzelník
13:00
soutěže o ceny
15:00
sportovní a policejní kynologie
16:00
dětská diskotéka „DJ KAWA“
20:00
taneční zábava „ELEGANCE“
Po celý den: ukázky vojenské, policejní a požární techniky, ukázky auto a moto veteránů, projížďky
bojovou technikou, projížďky na koni, skákací hrad...
Bohaté občerstvení !
Vstupné dobrovolné !
Dovolujeme si tímto požádat naše příznivce a sponzory o zachování přízně.

Kontakty na Obecní úřad Bechlín

Úřední hodiny

Obecní úřad Bechlín, 411 86 Bechlín čp. 85
Tel: 416 844 000
Fax: 416 844 025
Id datové schránky: zwfatth
E-mail: ou.bechlin@tiscali.cz
Internetové stránky: www.bechlin.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

12:30 - 17:00
12:30 – 15:00
12:30 – 17:00
12:30 – 15:00

Vaše podněty, náměty, příspěvky, inzeráty, nabídky a pozvánky zasílejte přímo na e-mail ou.bechlin@tiscali.cz, případně
je předejte v kanceláři obecního úřadu nebo zastupiteli obce panu Hruškovi v Předoníně.
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