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………. SLOVO STAROSTY

Dětská hřiště – radost nebo starost?
Dnešní zamyšlení nad radostí či starostí je vlastně nikdy nekončící téma. Moderní doba si žádá zařízení
sloužící našim nejmenším pro jejich pohybovou zdatnost a šikovnost. Nemalé prostředky na pořízení
hracích prvků, úpravu ploch a nezbytnou údržbu vyžadují plánování dlouhodobého charakteru. Naší
snahou bylo, a nadále je, zlepšovat jak veřejná prostranství, tak i hřiště pro naše nejmenší. Jakým
překvapením potom je poničení hracích prvků, zamotané houpačky, převrácené lavičky, povolené
nebo zničené kotvící prvky. Je velikým štěstím, že dětská hřiště jsou umístěna v areálech mateřských
škol. Šlápota do psích exkrementů v těchto prostorách nehrozí, na rozdíl od veřejné zeleně ve všech
částech obce. Ale ani v prostorách určených pro naše děti se nevyhneme odpadkovému ráji. Spousta
odhozených papírků nebo plechovek od pití sice patří do zde umístěných odpadkových košů,
ale pro mnohé je pohodlnější odhodit je kamkoli. Udržovat pořádek na veřejném hřišti, stejně jako
na území celé obce či kdekoli v přírodě je věcí rodičů a doprovodu dětí. Bohužel opak je pravdou.
Vše začíná výchovou. Tak, jak se chovají mnozí dospěláci, tak stejně se chovají i děti. Toto téma
se v naší obci opakuje neustále. Neničme věci společné, važme si vybudovaného, neobtěžujme své
sousedy, prostě chovejme se slušně. Stačí se občas podívat do rozpočtu obce, kolik je třeba vydat
každoročně finančních prostředků na revize hracích prvků, na údržbu a nutné opravy, které se neustále
opakují.
Nám starším v našem dětském věku stačil les, travnaté stráně, fotbalové hřiště, potok s letními
bouřkami. Doba je ale jiná a žádá nové věci nejen pro rozvoj mládeže. V poslední době se začínají
objevovat i hřiště pro starší a pokročilé. Je velmi pěkné potkávat seniory a seniorky při pohybových
aktivitách. Stálo by za úvahu vybudovat takovou hrací plochu pro naše občany. Někdo může namítat,
že tělocviku na zahrádkách a dvorcích mají dost a takové zařízení není potřeba. Ale dnešní doba, která
je velmi rychlá a neustále nás žene kupředu, přináší i jiný životní styl. Aktivity ve vzdělání, zájmových
činnostech, ale i zdravé stravování a pohyb jiného druhu, než je motyčka v rukách, to je dnešní trend.
Je potřeba myslet i na starší občany a neinvestovat jenom do mládeže, která také jednou zestárne.
Vždyť společnost je mnohovrstvá a je důležité využít možností všeho druhu ke zpestření každého dne.
Mnozí z nás polykají kilometry procházek, jezdí plavat nebo se věnují jízdě na kole. Nebojme
se rozšiřovat další možnosti ke spokojenému životu.
Závěrem mi dovolte poděkovat správci dětských hřišť za aktivní přístup při plnění povinností,
za šikovnost při nutných opravách a za zajištění bezpečnosti našich dětí.
Alexander Suchý, starosta obce
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Zpráva o hospodaření obce za období 1. 1. 2017 – 31. 3. 2017
Přehled celkových příjmů a výdajů k 31. 3. 2017 ve vztahu k bankovním účtům obce
ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od ROZPOČET ROZPOČET
PŘÍJMY k 31. 3. 2017
schválený
po změnách
počátku roku
schválený % upravený %
DAŇOVÉ
13 341 200,00
13 344 200,00
3 345 942,54
25,08
25,07
NEDAŇOVÉ
1 103 100,00
1 103 687,56
218 054,65
19,77
19,76
KAPITÁLOVÉ
20 000,00
20 000,00
DOTACE
235 700,00
3 195 112,44
2 295 112,44
973,74
71,83
CELKEM
14 700 000,00
17 663 000,00
5 859 109,63
39,86
33,17
100,00
Zůstatek roku 2016 převod do Ost. fondu
2 059 412,44
2 059 412,44
PŘÍJMY PO
KONSOLIDACI
15 603 587,56
3 799 697,19
25,85
24,35
VÝDAJE k 31. 3. 2017
BĚŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
CELKEM
Převod do Ost. fondu
VÝDAJE PO
KONSOLIDACI

ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od ROZPOČET ROZPOČET
schválený
po změnách
počátku roku
schválený % upravený %
12 495 000,00
15 458 000,00
4 971 100,61
39,78
32,16
2 205 000,00
2 205 000,00
14 700 000,00
17 663 000,00
4 971 100,61
33,92
28,14
100,00
2 059 412,44
2 059 412,44
15 603 587,56

2 911 688,17

19,81

18,66

Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce od 1. 1. 2017 a konečným stavem k 31. 3. 2017
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

888 009,02-

Kontrolní tabulka správnosti účtování k 31. 3. 2017
PŘÍJEM OBCE

3 799 697,19 VYDÁNÍ OBCE

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 1. 1. 2017
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
7 011 253,00
Stav účtu ČSOB
109 015,32
Stav účtu ČNB
406 062,82
CELKEM
7 526 331,14
Příjem kontrolní číslo
11 326 028,33

2 911 688,17

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 31. 3. 2017
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
7 636 560,98
Stav účtu ČSOB
136 047,96
Stav účtu ČNB
641 731,22
CELKEM
8 414 340,16
Vydání kontrolní číslo
11 326 028,33

Rozpočet obce pro rok 2017 byl zpracován bez kladného zůstatku finančních prostředků roku 2016.
Do rozpočtu byly zahrnuty pouze předpokládané příjmy a výdaje roku 2017. Rozpočet byl schválen
dne 15. 12. 2016 jako vyrovnaný. Dne 1. 3. 2017 zastupitelstvo obce rozhodlo o převodu finančního
zůstatku roku 2016 do Ostatního fondu obce. K datu 31. 3. 2017 bylo schváleno jedno rozpočtové
opatření ve výši 2 960 000,00 Kč. Z toho jsou 2 059 412,44 Kč finanční prostředky roku 2016, které
byly převedeny do Ostatního fondu obce. Do rozpočtového opatření byly též zahrnuty finanční
prostředky Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Praha na refundaci nákupu
automobilů pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 900 000,00 Kč. Vzhledem ke skutečnosti,
že automobily byly v roce 2016 zakoupeny z prostředků obce, bude toto navýšení rozpočtu využito
na posílení oddílu silnic, a to zejména na opravy místních komunikací.
Z výsledků letošního roku, které jsou součástí účetní závěrky k 31. 3. 2017, je zřejmé, že příjmy obce
jsou o 888 009,02 Kč vyšší než výdaje. Procentuální rozdíl mezi příjmy a výdaji je 5,69 %. Převaha
příjmů nad výdaji je způsobena plynulou daňovou výtěžností a přijetím transferu ze státního rozpočtu
na činnost místní zprávy.
Milena Koťová, účetní obce
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Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bechlín
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bechlín se koná v pátek 28. dubna 2017 od 18:00 hodin v Klubu
Bechlín s tímto programem:
1/ Rozpočtová opatření č. 2 a č. 3
2/ Účetní závěrka obce za rok 2016
3/ Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Bechlín za rok 2016
4/ Zpráva o hospodaření obce za období 1-3/2017
5/ Pověření k přípravě návrhu střednědobého výhledu obce 2017-2020
6/ Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno – k.ú. Bechlín
7/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – signalizační zařízení
8/ Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – k.ú. Předonín
9/ Žádost o odkoupení pozemku – k.ú. Bechlín
10/ Žádost SK Předonín o převzetí nemovitého majetku do vlastnictví obce
11/ Žádost o odprodej hasičského vozidla Avia
12/ Způsob financování opravy komunikace Bechlín
13/ Rekonstrukce – hřiště Bechlín
14/ Zřízení komise na výběr zhotovitele – oprava komunikací
15/ Žádost ZŠ a MŠ Bechlín o souhlas s převedením fin. prostředků z rezervního do investičního fondu
16/ Cenové nabídky na opravu střešní krytiny – MŠ Bechlín
17/ Dohoda o členství v JSDH
18/ Pověření – prázdninové rozloučení
19/ Záznam z poradenské a konzultační návštěvy – knihovna Bechlín
20/ Protokol o kontrole – Státní oblastní archiv v Litoměřicích
21/ Diskuse

MUDr. Tylová oznamuje
V pátek 12. května 2017 se neordinuje.

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 1. května 2017 začíná letní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x za 14 dní.
Svozový den – ČTVRTEK, lichý týden, první vývoz – 11. května 2017

Sběr drobných nebezpečných odpadů
Sdružení obcí pro nakládání s odpady SONO oznamuje, že v sobotu 29. dubna 2017 bude provádět
sběr drobných nebezpečných odpadů
Bechlín – parkoviště u ZDV
8:45-9:00
Bechlín – u požární nádrže
9:05-9:20
Předonín – u pomníku
9:30-9:45
Přijímány budou následující druhy odpadů: motorové oleje, olejové filtry, zbytky barev, obaly
od barev, zbytky domácí chemie, obaly od domácí chemie, rozpouštědla a ředidla, pesticidy a hnojiva,
fritovací oleje, rtuťové teploměry, staré léky, fotochemikálie, akumulátory, monočlánky, zářivky,
výbojky.
Nebudou přijímány:
televizory, monitory, lednice, mrazáky, domácí spotřebiče a ostatní elektrozařízení!!!
Sběr tohoto elektroodpadu provádí SDH Bechlín (kontaktní osoba: Miloslav Kašička, tel. 724 410 117)
a SDH Předonín (kontaktní osoba: Jaroslav Vocásek, tel. 723 174 947).
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Velkoobjemové kontejnery
Budou přistaveny na obvyklých místech

Bechlín
12.-14. května 2017
Předonín
19.-21. května 2017
Do kontejnerů neukládejte nebezpečný odpad (tj. pneumatiky, akumulátory, elektroniku, chemikálie,
barvy, oleje, léky...)

Humanitární sbírka
Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Bechlín pořádá humanitární sbírku
 Letního a zimního oblečení a obuvi (dámské, pánské, dětské)
použitelné i poškozené: trika, mikiny, tepláky, šaty, kalhoty, rifle, košile, svetry, noční košile,
tílka, pyžama, šátky
pouze nepoškozené (funkční zip, neroztržené): zimní bundy, kabáty, spodní prádlo, ponožky,
halenky, čepice, rukavice, šály, plavky, opasky, kabelky, obuv
 Domácího textilu
použitelný i poškozený: lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, ubrusy, látky (min. 1m2)
pouze nepoškozený: záclony, závěsy
 Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
použitelné i poškozené – kromě spacáků, ty pouze s funkčním zipem a čisté
 Drobných elektrických spotřebičů
použitelné i poškozené: rádia, žehličky, mixery, toustovače, fény...
 Hraček a knih – pouze nepoškozené a čisté
Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, stany, nábytek, jízdní kola,
dětské kočárky, silně znečištěný a vlhký textil, nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán, lyže a lyžáky.
Sbírka se uskuteční
od středy 31. května 2017 do pátku 2. června 2017
v přízemí budovy OÚ Bechlín – v úředních hodinách OÚ
v Klubu Předonín – vždy od 14:00 do 17:00 hodin
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Zápisy do mateřské školy
Mateřská škola Bechlín:
Mateřská škola Předonín:

ve středu 10. 5. 2017 od 9:00 do 12:00 hod. v budově MŠ Bechlín
ve čtvrtek 11. 5. 2017 od 8:00 do 10:00 hod. v budově MŠ Předonín

K zápisu do MŠ se dostaví:
a) oba rodiče s dítětem, přihlášku k předškolnímu vzdělávání zde oba podepíší
nebo
b) jeden z rodičů s dítětem, přihlášku k předškolnímu vzdělávání přinese vyplněnou
a podepsanou od obou zákonných zástupců.
Přihlášku si můžete vyzvednout, týden před zápisem, v mateřských školách nebo si ji vytisknout
z webových stránek školy: www.skola-bechlin.cz (Mateřská škola – dokumenty ke stažení – přihláška
do MŠ).
Kromě výše uvedené přihlášky si k zápisu doneste rodný list a očkovací průkaz dítěte, občanský
průkaz zákonného zástupce.
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Uzavření mateřských škol o letních prázdninách 2017
Ředitel ZŠ a MŠ Bechlín oznamuje veřejnosti termín uzavření mateřských škol v době letních prázdnin.
Mateřská škola Předonín bude uzavřena od 3. července do 13. srpna 2017. První tři týdny mohou děti
navštěvovat MŠ Bechlín, celkový počet dětí nesmí být vyšší než 28 (kapacita MŠ).
Mateřská škola Bechlín bude uzavřena od 24. července do 3. září 2017. Poslední tři týdny mohou děti
navštěvovat MŠ Předonín, celkový počet dětí nesmí být vyšší než 17 (kapacita MŠ).
Školní jídelna bude uzavřena od 24. července do 13. srpna 2017.

Očkování psů proti vzteklině
MVDr. Jan Schoř oznamuje, že očkování psů proti vzteklině bude provedeno v sobotu 13. května 2017
Bechlín - před OÚ
8:45 hod.
Předonín – u pomníku
9:30 hod.
Cena – 100,- Kč
Po telefonické domluvě je možné očkování u Vás doma, tel.: 603 334 256.
Dále v nabídce prodej odčervovacích tablet a pipetek,obojků a tablet proti klíšťatům a blechám.

Daň z nemovitých věcí
Lhůta pro placení daně z nemovitosti končí 31. května 2017. Pro platbu je poplatníkovi daně zasílána
jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky,
pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč lze však
zaplatit i najednou jednou složenkou, a to v termínu první splátky daně. Složenky s potřebnými
informacemi jsou Finanční správou ČR expedovány tak, aby byly občanům doručeny postupně
v průběhu dubna a května, nejpozději do 19. května 2017.
Na každé složence je uveden název a číslo bankovního účtu místně příslušného finančního úřadu,
kterému je nutno daň zaplatit. Na alonži složenky (nikoliv na složence samotné) je uvedena celková
výše daně z nemovitosti. Daň z nemovitosti je sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti
poplatníka, které se nachází na území příslušného kraje. Na alonži složenky jsou dále uvedeny výše
a termíny splatnosti splátek, stav daňového účtu poplatníka (tj. případný přeplatek nebo nedoplatek)
a název a adresa spravujícího územního pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen svůj
daňový spis k dani z nemovitosti, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.
Na složenku poplatník doplní částku daně zvýšenou o nedoplatek nebo sníženou o přeplatek.
Má-li poplatník nemovitosti, které se nachází na území dvou nebo více krajů, obdrží od finanční správy
jednu obálku, ve které budou vloženy složenky pro placení daně za všechny příslušné finanční úřady.
Poplatníkům daně z nemovitostí, u nichž na zdaňovací období roku 2017 došlo ke změně výše daně
oproti předcházejícímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně
příslušný finanční úřad novou výši daně hromadným předpisným seznamem, který vydává za celý
obvod své územní působnosti. Hromadný předpisný seznam pro Ústecký kraj je zpřístupněn
od 28. dubna 2017 do 29. května 2017 na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Ústecký
kraj takto:
pondělí
8:00-17:00
úterý
8:00-13:30
středa
8:00-17:00
čtvrtek
8:00-13:30
pátek
8:00-13:30
Upozornění: Adresa uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami není určena pro zasílání
korespondence finančním orgánům. Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. zasílejte vždy na adresu
územního pracoviště finančního úřadu uvedeného na složence.
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Novinky ze ZŠ a MŠ
Jaro na nás „útočí“ ze všech stran a není divu, že mu podlehli i všichni ze školek a školy. Měsíc duben
byl ve znamení Velikonoc. Děti z mateřské školy v Bechlíně si vysely obilí, pozorovaly, jak roste,
barvily velikonoční vajíčka, vyráběly čápa z tampónků a zpívaly velikonoční písně. Navštívilo
je loutkové divadlo s krásným představením, děti byly vtaženy do děje, zpívaly písničky a moc se jim
to líbilo. Dítka se podílela i na velikonoční výzdobě školky i zahrady. Školku v Bechlíně navštívili i naši
nejmenší z MŠ Předonín. Děti si mezi sebou pohrály, seznámily se a užily si tak krásné dopoledne.
Chtěli bychom poděkovat hasičům za odvoz dětí do Bechlína a zpět. Poděkování patří i kreativní Lence
Bouškové za úžasné nápady, které do školky přinesla. V neposlední řadě by chtěli všichni
z MŠ poděkovat paní Fialové a panu Fialovi, kteří přivezli do školky ukázat svá štěňátka a vyprávěli
o životě psů.
V mateřské škole v Předoníně si paní učitelky s dětmi
povídaly o charakteristických znacích jara. Všichni
společně zpívali píseň Velikonoce, říkali básničku Jaro
a známou koledu Hody, hody doprovody. Ve školce
zazněly zážitky z loňských Velikonoc a také to, proč
je tento svátek pro nás významný. Hrály se didaktické hry
Roční doby, Krtečkova zahrádka, Kvočna s kuřaty. Děti
si vyslechly pohádku Jak krtek se skřivánkem přivolali jaro,
Jak se zajíc stal zahradníkem, O kohoutkovi a slepičce.
Téma Sněženky naše nejmenší z Předonína inspirovalo k výrobě květinových věnečků z papíru,
i k zasazení semínek jarního osení a přímému pozorování jeho klíčení a růstu. Děti trhaly a mačkaly
papíry do podoby velikonočních vajíček, počítaly je, určovaly barvy, řadily podle předlohy apod.
Cvičily podle CD Malá jarní pohádka a hrály pohybovou hru Na barevná vajíčka. Také si vyrobily
velikonočního beránka z bílých fazolí. Svátek jara si všichni v MŠ Předonín moc užili.
Ještě bychom chtěli upozornit na zápis do MŠ Bechlín a Předonín, který se bude konat 10. a 11. 5. 2017.
Podrobnější informace naleznete v tomto vydání Bechlínských listů.
I v základní škole nás ovládlo jaro a Velikonoce. Proběhl jarní ateliér, při kterém žáci školy z papíru,
provázků a dalších materiálů vyráběli dílka s tématikou jara.
Věnovali jsme se však i prevenci. Ve škole se uskutečnily dva
projekty. Prvním byl projekt Zdravé zuby, během kterého byly děti
poučeny, co jejich zubům škodí a jakým způsobem by se měly
o ústa starat. Druhým projektem byl projekt Zdravá pětka. Zavítala
mezi nás odbornice na zdravý životní styl, která žákům ukázala,
jakým způsobem by se měli stravovat. Sdělila dětem, které
potraviny jsou vhodné a které jsou méně vhodné. Na závěr
si připravili ze zdravých potravin skvělé občerstvení.
4. dubna 2017 se konal zápis do první třídy. Účast byla hojná a jsme za to všichni moc rádi. Budoucí
prvňáčkové jsou velmi šikovní a nemůžeme se dočkat 1. září, až je budeme moci u nás přivítat.
Doufáme, že rodičům i dětem se zápis líbil, užili si ho a odnesli si ze školy jen ty nejlepší dojmy. Přáli
bychom si, aby ve stejně pozitivním duchu probíhaly i rodičovské schůzky, které se ve škole právě
v době odevzdávání článku konají. Snad i z nich si rodiče odnesou hlavně pozitivní zprávy.
Na závěr zbývá sdělit ještě jednu informaci. Jelikož se snažíme rozvíjet žáky i po fyzické stránce,
zapojili jsme se do McDonald´s Cupu, což je fotbalová soutěž mezi žáky základních škol. Byla nám
nabídnuta možnost zúčastnit se tohoto fotbalového utkání. I přesto, že nemáme ve škole samé
profesionální sportovce, s radostí jsme nabídku přijali. Pro děti to bude další možnost pro zpestření
výuky a „vyřádění se“. Nejde přeci o to vyhrát, ale zúčastnit se a pobavit sebe i ostatní.
Za celou organizaci Vám přejeme krásné a slunečné dny.
Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín
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………. VOLNOČÁSEK

Volnočásek informuje
V dubnu jsme v Bechlíně pekli věnce z vizovického pečiva. Velmi se nám dařilo. Nakonec, podle
fotografie můžete posoudit sami. Nejmladší úspěšnou pekařkou byla Natálka Boušková z Předonína –
viz foto. Od května do konce září se budeme scházet každé úterý od 15:00 do 19:00 hod. pouze
na paličkování. Kdo chce mezi nás přijít jen tak na besedu, je srdečně vítán! Od října začneme
v Bechlíně vyrábět z kukuřičného šustí betlémy. Termín schůzky najdete včas v Bechlínských listech.
Po prázdninách v novém školním roce připravujeme dílny lidové tvorby pro děti.

Jiřina Šustrová

………. Z HISTORIE

8. květen – Den vítězství
Protože většina pamětníků již nežije a někteří z nás mají 8. květen spojený jen s dalším dnem volna,
připomeňme si, co se před 72. lety stalo. Končila nejkrvavější válka v dějinách lidstva, ve které
zahynulo 60 milionů lidí, z toho 40 milionů civilistů.
16. dubna 1945 začala bitva o Berlín. 30. dubna spáchal Adolf Hitler sebevraždu a jeho nástupcem
se stal velkoadmirál Karel Dönitz. 2. května se po velkých bojích Berlín vzdal vojskům maršálů Žukova
a Koněva. Na západní frontě nové německé velení horečně vyjednávalo o částečné kapitulaci,
ale západní spojenci ji odmítli a žádali bezpodmínečnou kapitulaci německých vojsk na všech frontách.
Počátkem května vypuklo květnové povstání českého lidu, z Přerova se rozšířilo do dalších měst
a 5. května začalo pražské povstání. Téhož dne zahájili Američané postup do Čech na osu Karlovy
Vary-Plzeň-České Budějovice, která byla dohodnuta se Sověty, aby se při bojích vojska nepomíchala.
Po dalších jednáních německé velení přistoupilo na bezpodmínečnou kapitulaci. Byla podepsána
7. května 1945 v hlavním stanu vrchního velitele západních spojeneckých vojsk Dwighta
D. Eisenhowera v Remeši německým generálem Alfredem Jodlem, který byl pověřen Hitlerovým
nástupcem velkoadmirálem Karlem Dönitzem. Přestože se aktu účastnil zástupce sovětské strany, byla
ceremonie na požadavek Sovětského svazu zopakována následující den v Berlíně, kde ji podepsali
vrchní velitelé německých ozbrojených sil polní maršál Keitel, admirál von Friedemburg a za letectvo
generálplukovník Stumpff. Své podpisy připojili zástupci všech spojenců – USA, Velké Británie
a Sovětského svazu. Jako svědci přihlíželi delegáti z Francie. Bezpodmínečná kapitulace byla
podepsána 8. května ve 23:01 hodin středoevropského času, což bylo vzhledem k časovému posunu
jednu minutu po půlnoci 9. května moskevského času. Proto se v zemích bývalého Sovětského svazu
tento státní svátek slaví právě 9. května.
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Z HISTORIE ..........
2. světová válka byla v Evropě oficiálně ukončena 8. května, ale například u obcí Milín a Slivice
na Příbramsku se bojovalo ještě 11. května, kdy se jednotky SS snažily probojovat do amerického zajetí
a byly poraženy americkými a sovětskými jednotkami. Válka stále pokračovala na východě. Japonci
odmítli kapitulovat a teprve po svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki japonský císař
Hirohito 15. srpna 1945 oznámil kapitulaci. Podepsána byla 2. září 1945, které je oficiálním koncem
2. světové války ve světě.
V poválečných letech nebyl v Československu konec války ani státním svátkem, ani dnem památným
nebo významným, protože poválečná politická reprezentace se nedokázala shodnout, které datum
je nejvhodnější. Teprve v listopadu 1951 byl schválen zákon o dnu pracovního klidu a z 9. května se stal
„Den osvobození Československa sovětskou armádou“. V roce 1990 byl přejmenován na „Den
osvobození od fašismu“. O rok později bylo na návrh tehdejšího poslance Miloše Zemana změněno
datum tohoto svátku na 8. května. V roce 2000 byl název zkrácen na „Den osvobození“ a v roce 2004
byl zákon znovu novelizován a jako všude v Evropě slavíme 8. května „Den vítězství“.
Miluše Dvořáková

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........

Osmiboj 2017
Dne 15. dubna se naše jednotka zúčastnila takticko-prověřovacího cvičení jednotek SDH obcí.
Tentokrát se začínalo v Dušníkách. Po nástupu a poradě velitelů se jednotky rozjely na vylosovaná
stanoviště. Náš los měl číslo sedm – plošné vyhledávání osob s kynology. Bylo to v lese u Přestavlk.
Zde jsme našli a ošetřili tři zraněné osoby. Na dalším stanovišti jsme provedli zásah u dopravní nehody
dvou nákladních automobilů. Zde se provádělo zajištění vozidel, ošetření zraněných a likvidace úniku
provozních kapalin. Naše třetí disciplína byla dálková doprava vody v Dušníkách. Potom jsme jeli
do Břežan n.O. na test fyzické zdatnosti. Letos měli navíc kluci na zádech jako zátěž dýchací přístroje.
Pátá zastávka byla v Radovesicích – požární útok z řeky Ohře. Útok byl proveden podle řádu a tudíž
bez jediného trestného bodu. Šestý v pořadí byl v Budyni n.O. vědomostní test, značky a uzle.
Předposlední bylo v Přestavlkách protipovodňové opatření. Zde jsme stavěli hráz z pytlů, které jsme
předtím museli naplnit pískem.
Naše poslední a nejnáročnější byla tajná disciplína. Po příjezdu nám nahlásil operační výbuch plynu
s následným požárem v rodinném domě pana Nováka. Po provedeném průzkumu, kdy začalo hašení
požáru a vyhledávání osob uvnitř budovy, jsme zahlédli na střeše sebevraha. Tomáš ho uklidnil
a posléze byl sebevrah předán psychologovi. Z budovy jsme
zachránili a ošetřili všechny zraněné osoby, vynesli veškeré
hořlavé a výbušné látky a zásah úspěšně ukončili a ohlásili
operačnímu. Potom následoval odjezd do cíle, který byl
před hasičárnou v Dušníkách.
Letos jela jednotka Předonín ve složení: Tomáš Dvořák, Zdeněk
Řezáč, Petr Vocásek, Venda Kouřil, Tomáš Filler a já, po pár
letech zase jako velitel.
Pořadí letos již devátého ročníku bylo následující:
1. Předonín, 2. Přestavlky, 3. Polepy, 4. Roudnice n.L., 5. Štětí,
6. Přestavlky u Čerčan, 7. Budyně n.O., 8. Litoměřice, 9. Dušníky
a 10. Libotenice.
Za sebe chci poděkovat celé jednotce za perfektně provedenou práci. Toto potvrdil i jeden z pořadatelů,
když mi řekl: „Letos jste vyhráli o parník.“
Jaroslav Vocásek, velitel SDH Předonín
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..........ZE SPORTU

Stále bez úspěchu
Uplynul další měsíc a máme za sebou již třetinu mistrovských bojů jara. A bohužel, tak, jak uvádí
nadpis – bez úspěchu. Projdeme si v krátkosti dubnové zápasy našeho družstva.
Sobota 1. dubna 2017
Polepy – Předonín
6:3 (3:2)
- poměrně vyrovnaný zápas, v němž se nám krátce po poločase podařilo vyrovnat. Bohužel vzápětí
jsme obdrželi další gól a přes některé dobré akce jsme již nedokázali odpovědět a soupeř své vedení
navýšil.
Sobota 8. dubna 2017
Předonín – Dušníky
1:5 (0:2)
- po delší době nás doplnil M. Flor, což posílilo naši obranu a v utkání, které se odehrálo ve Štětí
z důvodu kynologické soutěže na hřišti v Předoníně, jsme soupeři povolili menší brankový příděl.
Škoda hloupého gólu v poslední minutě utkání.
Sobota 15. dubna 2017
Velké Žernoseky – Předonín
18:2 (9:0)
- nedostatečný počet hráčů byl příčinou vysoké porážky, o které rozhodlo posledních deset minut,
kdy již oslabenému kolektivu chyběly síly a obdržel sedm gólů.
Sobota 22. dubna 2017
Předonín – Malé Žernoseky
1:7 (1:4)
- hosté přistoupili s poklidem, což je stálo náš vedoucí gól v jejich síti. Postupem času se ovšem zlepšili
a našemu kolektivu, v kterém hráli všichni, kdo měli nohy, byly již další možnosti znemožněny.
Dík patří těm, kteří nastoupili a pomohli oslabenému kádru.
To je vše k utkáním proběhlým do uzávěrky Bechlínských listů.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

.......... SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM
T.J.Sokol Bechlín a Sdružení pro obec Bechlín-Předonín, z.s.
Vás srdečně zvou na 3. ročník

NERUDOVÝCH PĚŠINEK

start v sobotu 29. dubna 2017 od 8:00 do 10:00 hodin
u Prodejní dílny lidové tradice v Bechlíně
Pro účastníky je připraveno malé občerstvení a dáreček.
Přijďte se projít jarní krajinou okolím naší obce, připraveny jsou dvě trasy 6 a 12 km, na delší
trase bude k nahlédnutí kronika Jezerské myslivny a dobové fotografie z Jezerské obory.
Pro děti možnost zkoušky orientačního běhu.
Startovné pro starší 15-ti let je 20,- Kč.

Kino SOKOL v Roudnici n.L. Vás zve na

KOUZELNOU ŠKOLKU
S MICHALEM NESVADBOU

v rámci akce NAROZENINOVÝ ROK tour „60“ Michala Nesvadby
v neděli 14. května 2017 od 17:00 hod.
Kino SOKOL v Roudnici n.L.
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
SDH Bechlín Vás srdečně zve na

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
v pátek 28. dubna 2017 u hasičské zbrojnice
prezentace od 15:00 hod., začátek turnaje v 16:00 hod.
startovné: 60,- Kč za družstvo, pravidla dle místní úpravy
Občerstvení zajištěno.

SDH Bechlín Vás zve na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v neděli 30. dubna od 18:00 hodin
u hasičské zbrojnice
Nápoje k občerstvení v běžném rozsahu.

SK Předonín a SDH Předonín Vás zvou na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v neděli 30. dubna 2017 od 18:30 hod.
hřiště Předonín

SDH Předonín Vás zve na

DĚTSKOU SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
v sobotu 6. května 2017 od 9:00 hod.
fotbalové hřiště Předonín

JINÁ SDĚLENÍ ..........
Pan Roček oznamuje,
že prodej sadby se uskuteční ve čtvrtek 4. května 2017 a v neděli 14. května 2017
vždy od 16:00 hodin.

Kontakty na Obecní úřad Bechlín
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

Úřední hodiny
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,
nabídky a pozvánky zasílejte
přímo na e-mail ou.bechlin@tiscali.cz,
případně je předejte v kanceláři OÚ
nebo místostarostovi panu Vocáskovi
v Předoníně.
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