BECHLÍNSKÉ

9

LISTY

2017

………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
rok 2017 se pomalu blíží ke svému konci a přichází čas hodnocení všech plánovaných i neplánovaných
záležitostí. V minulém čísle Bechlínských listů byla veřejnost informována o významných akcích v obci.
Některé jsou splněny bezezbytku, jiné probíhají a jedna je na startovací čáře. K datu 30. 10. 2017
je plánováno ukončení rekonstrukce komunikací v obou částech obce. Střecha v areálu mateřské školy
v Bechlíně je dokončena. Výstavba provozní budovy na fotbalovém hřišti v Bechlíně je na startu. Není
toho málo, co se v letošním roce podařilo realizovat. Mimo těchto hlavních aktivit byl udržen
bezproblémový chod obce, zajištěna údržba a mnoho dalších drobnějších záležitostí.
Velmi důležitým počinem je závěrečné projednání pozemkových úprav katastrálního území Bechlín.
V minulých letech proběhly pozemkové úpravy katastrálního území Předonín a v současné době
se zpracovává konečné zapsání pozemkové úpravy Bechlína do katastru nemovitostí. Tento proces
potrvá pravděpodobně do začátku příštího roku a jeho ukončením bude jednou provždy systém
veškerých pozemků v pořádku.
Dlouhodobé projednávání s majiteli všech pozemků bylo velice náročné jak pro pracovníky
pozemkového úřadu, tak pro sbor zástupců i pro obecní úřad. Ne vždy ale vše probíhalo hladce.
Někteří z majitelů nechtěli pochopit smysl úprav, další vznášeli nelogické požadavky. Sbor zástupců
přistoupil k této práci velmi zodpovědně a vyřešil mnohé nesrovnalosti hlavně v systému veřejných
cest a rozdělení či sloučení pozemků. Nespokojenci se ale najdou vždy a všude. Nejinak tomu bylo
i v našem případě. Více než 800 vlastníků pozemků, spousta neproděděných pozemků, společné
vlastnictví, někteří nežijící vlastníci, to je jen malý výčet téměř detektivního pátrání.
Na základě společné dohody budou následovat pozemkové úpravy katastrálního území naší sousední
obce Libkovice pod Řípem. I tady je spousta pozemků ve vlastnictví našich občanů a proto pro některé
bude proces pokračovat i v příštích letech. Hlavní snahou je navázat na určenou síť páteřních cest,
stejně jako v případě našich obou katastrálních území.
Náročným procesem pozemkových úprav prošla naše obec
v minulosti několikrát. První pozemkovou úpravu připomíná
menhir při silnici na Krabčice, který byl vztyčen 13. září 1925
při příležitosti jejího ukončení a opatřen krásným sloganem
„Kde stál, zase stojí svobodný lid na svobodné půdě“. Mnozí
z nás pamatují i kolektivizaci let padesátých a slučování políček
do velkých lánů. V tomto období se vytratila správa pozemků
a došlo k mnohým křivdám a nesrovnalostem. I proto je třeba
stávající pozemkovou úpravu přivítat.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Dne 31. srpna od 18 hodin proběhlo v Klubu Bechlín zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo deset
zastupitelů a hosté.
Rozpočtové záležitosti – v úvodu jednání zastupitelé jednohlasně schválili rozpočtové opatření č. 6
a Střednědobý výhled rozpočtu. Mezi nejdůležitější investiční akce budou patřit opravy komunikací
a vybudování a rekonstrukce kabin na hřištích.
Smlouva na silnici – dále bylo schváleno znění smlouvy o dílo s firmou Smola stavby na opravu
komunikace v Bechlíně. Pro hlasovalo šest zastupitelů, dva byli proti a dva se zdrželi.
Parcely na Benzinově – všemi deseti hlasy byla schválena nabídka na zpracování projektu
pro vybudování vodovodních a kanalizačních přípojek ke dvanácti pozemkům na Benzinově.
Dar pro školu – jednohlasně zastupitelé souhlasili s přijetím finančního daru ve výši 50 tis. Kč
od firmy Mondi Štětí pro ZŠ Bechlín na revitalizaci školního pozemku.
Zamítnutí prodeje pozemku – zamítnut byl záměr prodeje obecního pozemku v Předoníně, o který
projevila zájem firma, jež chce zakoupit místní bývalý obchod. Prodej byl zamítnut jednohlasně.
Žádost občanů – všichni zastupitelé se shodli, že obec bude nápomocna při řešení situace na pozemku
v Bechlíně, který je v zanedbaném stavu a ohrožuje sousedy rizikem požáru atd.
Rozvody vody z obecní studny – zastupitelé jednohlasně souhlasili s obnovením rozvodů vody
z obecní studny, kterou místní obyvatelé využívají k zalévání zahrádek. Žadatelé budou rozvody měnit
na vlastní náklady.
Rušení nočního klidu – zastupitelé se zabývali stížností občanů na opakované rušení nočního klidu
v Klubu v Bechlíně. Hledali cestu, jak se dá situace řešit. Někteří navrhovali vytvoření obecně závazné
vyhlášky nebo uložení sankcí do smlouvy o pronájmu klubu, jiní říkali, že to upravuje zákon a další
předpisy situaci nevyřeší. Schváleno bylo usnesení, že obec občanům doporučuje v případě rušení
nočního klidu volat Policii ČR. Pro hlasovalo osm zastupitelů, jeden byl proti a jeden se zdržel.
Diskuse – v rámci diskuse zastupitelé řešili termín dokončení rekonstrukce střechy MŠ Bechlín, stav
komunikace mezi Předonínem a Bechlínem, rekonstrukci komunikace v Předoníně, parkování
u pískovny, akci Předonínský iron a odklizení vraku automobilu stojícího u zemědělského družstva
v Bechlíně.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

Sběr drobných nebezpečných odpadů
V sobotu 30. září 2017

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).

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 2. října 2017 začíná zimní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x týdně.
Svozový den – PÁTEK, první vývoz – 6. října 2017.
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Kominictví Apeltauer Roudnice n.L. oznamuje
Kominické služby podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty budou občanům poskytovány
na základě přihlášek, které bude přijímat do 16. října 2017 Obecní úřad v Bechlíně a místostarosta
p. Vocásek v Předoníně.
Čištění komína + vystavení revizní zprávy: 450,- Kč
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Činnost

Čištění spalinové
cesty
Kontrola spalinové
cesty
Čištění a kontrola
spalinové cesty

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Celoroční
Sezónní
Celoroční
Sezónní
provoz
provoz
provoz
provoz
3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

Plynné

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Fyzické osobě, která neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způsobem může být
uložena pokuta do výše 50 000,- Kč. Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje
spalinovou cestu v rozporu se zákonem, může být uložena pokuta do výše 100 000,- Kč.

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
volby se uskuteční

v pátek 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hodin

místo konání voleb
 ve volebním okrsku č. 1, pro voliče s trvalým pobytem v místní části Bechlín, je volební
místnost v budově Klubu Bechlín čp. 162
 ve volebním okrsku č. 2, pro voliče s trvalým pobytem v místní části Předonín, je volební
místnost v budově Klubu Předonín čp. 39
hlasování
Volič – státní občan ČR, který dosáhl nejpozději druhý den voleb věku nejméně 18 let, prokáže svou
totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky opatřené úředním razítkem
obecního úřadu jeden hlasovací lístek té politické strany, pro niž se rozhodl hlasovat. Zároveň může
na tomto hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost. Ve prospěch politické strany se počítají i hlasovací lístky, na nichž
jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud
budou na hlasovacím lístku zakroužkováni více než 4 kandidáti, počítá se takový hlasovací lístek
ve prospěch politické strany, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené, nejsou vloženy
do úřední obálky nebo je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
V případě závažných, zejména zdravotních, důvodů lze požádat obecní úřad nebo okrskovou volební
komisi o hlasování mimo volební místnost, k voliči pak budou vysláni dva členové okrskové volební
komise s přenosnou hlasovací schránkou.

3

ŠKOLA A ŠKOLKA ..........

Novinky ze ZŠ a MŠ
Jsem velmi rád, že se po dvouměsíční prázdninové pauze opět „setkáváme“ a mohu Vás informovat
o dění v naší organizaci. Začíná nám nový školní rok a s ním jistě přijde i mnoho nových zážitků,
přátelství a znalostí. Nejprve bych Vás rád seznámil s děním ve školkách.
V mateřské
školce
v Bechlíně
byl
poprázdninový návrat ve znamení vyprávění
zážitků z léta a přivítání se s novými dětmi.
Velké poděkování patří panu Čelišovi, díky
kterému mohly děti v létě vidět „včelky v akci“.
Vyprávěl o životě včel, zodpovídal všechny
zvídavé otázky, názorně vše, co se týče
včelařství, předvedl, děti si mohly osahat různé
včelařské pomůcky, vidět, jak se vyrábí med.
Bylo to opravdu krásné dopoledne plné zážitků,
dojmů, vědění. Jako sladkou odměnu si každý
nesl lahvičku medu domů. Bylo vidět, že pan
Čeliš věnoval přípravě prezentace pro naše děti
hodně času, vážíme si toho a moc děkujeme!
Měsíc září je i měsícem Klauna Ály a jeho divadelního představení.
V mateřské školce v Předoníně zahájili školní rok loutkovou pohádkou O perníkové chaloupce. Další
pohádku Boudo, budko již hrály děti se svými maňásky. Zapojily se i děti nové, kterým pohádka
umožnila lepší a hravější začlenění do kolektivu.
Ve školkách se snažíme vytvářet podnětné prostředí pro všestranný rozvoj všech dětí, věříme,
že se i „nováčkům“ bude u nás líbit. Zatím si nová dítka pomalu zvykají, učí se školková pravidla,
poznávají nové prostředí a kamarády.
Ani škola nezahálí. V pondělí 4. září se školní
rok rozběhl a již „jede“ na plné otáčky.
V letošním roce máme 16 prvňáčků, které přišel
přivítat pan starosta a předal jim dárečky.
V tento den je přišli podpořit rodiče i prarodiče.
Doufáme, že se jim bude v naší škole líbit
a budou si školní docházku užívat.
V prázdninovém čísle Bechlínských listů jste
se již dozvěděli o novinkách, které potkaly naši
organizaci – výměna střechy na školní jídelně
a mateřské škole i získání sponzorského daru
na obnovu školního pozemku. Další novinkou
je vylepšení bezpečnostního systému v budově
školy. Škole se podařilo uspět v projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, díky kterému
získala finance na pořízení úplně nového kamerového systému, který teď monitoruje celý areál školní
budovy a umožňuje lepší zabezpečení školy a bezpečnosti dětí, které do ní dochází. Nový kamerový
systém stál 40 000 Kč a díky schválenému projektu bude zcela zaplacen z peněz, které se podařilo škole
získat. Toto je jistě nesporným úspěchem a jsem velmi rád, že se vše zdařilo dle našich záměrů.
Během školního roku nás čekají nové i osvědčené akce (výuka plavání, bruslení, výtvarné ateliéry
spojené se dny otevřených dveří, drakiáda, výlety a spousta dalších).
Myslím, že jsem čtenáře naším zářijovým článkem již zcela vyčerpal a budu se tedy těšit u příštího čísla
Bechlínských listů. Přeji Vám krásný vstup do říjnových dnů.
Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín
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………. VOLNOČÁSEK

Plán akcí Volnočásku do konce roku 2017
15. října, 14:00 hod.
Klub Bechlín
29. října, 14:00 hod.
Klub Předonín
19. listopadu, 14:00 hod.
Klub Bechlín
12. listopadu, 14:00 hod.
Klub Předonín
3. prosince, 14:00hod.
Klub Bechlín
10. prosince, 14:00 hod.
Klub Předonín

výroba modrotiskové šatovky
lektor: Mgr. L. Dolinárová

výroba figurek z kukuřičného šustí – ozdoby, betlém
lektor: J. Šustrová
Těstohrátky
výroba staročeského perníku a vizovického pečiva
lektor: J. Šustrová

DÍKY PODPOŘE OBCE BECHLÍN A VÝTĚŽKU ZE SVATOVÁCLAVSKÉ POUTI
JSOU VŠECHNY KURZY ZDARMA!!!
Sdružení pro obec Bechlín-Předonín pro Vás připravilo na závěr letošního roku oblíbené kurzy.
Tentokrát Vás čeká změna. Opustíme zaběhlé kurzy ve všední dny v Prodejní dílně lidové tradice
v Bechlíně. Kurzy budou v neděli odpoledne a to od 14:00 do 18:00 hod., dle potřeby i déle. Podle
ohlasu se řada z Vás v pracovních dnech nemůže zúčastnit, a tak jsme vyhověli a neděli, den
odpočinku, můžete nyní strávit relaxací u tvůrčí práce.
V říjnu začínáme modrotiskem. Řada z Vás má z minulých let svoje zkušenosti a ví, s jakou představou
přijít. Zdarma si můžete vyrobit originální šatovku s vlastním potiskem o velikosti
50x88 cm. Bude na Vás, zda se necháte inspirovat vlastní fantazií, nebo využijete zkušenosti paní
učitelky Dolinárové, která toto řemeslo vyučuje již řadu let. Každopádně doporučuji, abyste si přinesli
návrh potisku na papíru. Můžete využít různé obrázky z internetu a předem si je vytisknout. Tyto
předlohy podložíte pod bílé plátno a už můžete obkreslovat... Vloni jsme malovali originální polštáře,
zástěry... Ohlas obdarovaných, hlavně pod vánočním stromečkem, byl skvělý a byl i odměnou
pro každého výtvarníka.
Každé úterý od 15:00 do 18:00 hod. se pravidelně schází v Prodejní dílně lidové tradice klub
Podřipských krajkářek pod vedením Ivanky Špundové. Kdo chce podlehnout kouzlu paličkované
krajky, nechť přijde mezi ně. Kurzovné pro místní obyvatele činí 100,- Kč za den. Podřipské krajkářky
Vás budou seznamovat se svými výrobky během Svatováclavské pouti v prostorách Prodejní dílny
lidové tradice v Bechlíně a můžete se s nimi setkat a pohovořit více o jejich aktivitách.
Zveme Vás na Svatováclavskou pouť, kde mnohá řemesla uvidíte zblízka a můžete si je vyzkoušet.
Podle počasí máme pro Vás připravené staročeské hrátky pro děti, těstohrátky, kde si vyrobíte
staročeský perník či ozdobíte bílou polevou současný perník. Čeká na Vás mnoho překvapení
a hlavně dobrot, které si sami vytvoříte a potom sníte!!!
Jiřina Šustrová

………. Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Informace pro členy SDH Bechlín
Na výroční valné hromadě byli všichni přítomní členové upozorněni, že postupně dojde k výměně
členských průkazů. Bohužel vzhledem k nízké účasti na tomto shromáždění, chápu, že se k některým
členům tato informace nedostala. Průkazy se budou měnit všem členům najednou a musí se předem
objednat na OSH. K tomu, aby bylo možné nechat ve sboru průkazy vyměnit, je nutno splnit několik
věcí. Potřebuji Váš starý členský průkaz (některé z žen ho mají u mě) a průkazovou fotografii.
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........
V případě, že mi fotografii nedodáte, nechám Vám průkaz také vystavit, ale nebudete mít možnost
zúčastňovat se v budoucnu hasičských soutěží. Toto bude umožněno pouze členům, kteří na soutěžích
doloží řádný průkaz opatřený fotografií. Předem upozorňuji na to, že fotka musí být skutečně
průkazová, nestačí ji někde vystřihnout. Fotku si oskenuji a vrátím Vám ji zpět. Starý průkaz musíte
vrátit v každém případě. Všem, kteří mi potřebné již dodali, děkuji.
Termín k dodání fotografií a vrácení členských průkazů určuji na 31. 10. 2017. Donést vše můžete buď
ke mně, nebo k paní Petře Mackové.
Jana Macková, starostka SDH Bechlín

SDH Bechlín oslavil v září výročí i úspěchy
Léto skončilo, a to pro nás znamená, že se znovu roztáčí kolo soutěží a kulturních akcí.
V květnu letošního roku náš sbor oslavil významné jubileum – 115 let od založení. Bohužel, doba
je jaká je a nám se v tom shonu nepodařilo najít ke slavení vhodné datum. Odložili jsme to tedy na září.
Rozhodli jsme se to pojmout spíše jako posezení pro členy, vzpomínky na staré dobré časy,
připomenout si, co se povedlo a na co bychom raději zapomněli. K našemu zklamání se moc členů
nezúčastnilo. I tak se ale večer povedl a my doufáme, že za pět let, až budeme slavit kulatiny, se nás
sejde mnohem více.
V sobotu 16. září náš sbor pořádal další ročník dětské soutěže „O putovní pohár mládeže“. Minulý rok
jsme tuto soutěž kvůli dešti museli zrušit, proto jsme se letos modlili, aby se situace neopakovala.
Předpověď počasí tomu sice nasvědčovala, ale naštěstí se páni meteorologové netrefili. Soutěže
se zúčastnilo celkem osm družstev mladších žáků, pět družstev starších žáků a pouze jediné družstvo
přípravky. Vzhledem k tomu, že se soutěž koná krátce po prázdninách a rozjíždí se nový ročník
(hasičská sezóna je stejná jako školní rok), děti neměly moc natrénováno, ale i tak obstály velmi dobře.
Naše družstvo mladších se umístilo na krásném druhém místě. Vítězem v této kategorii bylo družstvo
Vědomice A. Družstvo starších žáků získalo tu nejsmutnější medaili – bramborovou – za čtvrté místo.
Na prvním místě se umístilo družstvo SDH Hrobce, které se také stalo absolutním vítězem soutěže
a kromě cen si odvezlo také putovní pohár.
V Bechlínských listech se většinou dočítáte především
o výsledcích dětských družstev a kulturních akcích, pořádaných
naším sborem. Na družstvo mužů se tak trochu zapomíná, takže
mi to dovolte napravit. Během celého uplynulého roku se naši
muži „rvali“ v soutěžní sérii Tohatsu Fire Cup, pořádané
krajským sdružením Ústeckého kraje. Jednotlivé soutěže
se konaly v Bechlíně, Lukavci, Vroutku, Lkáni, Oseku a Jirkově.
Finále a superfinále bylo 23. září v Děčíně. Soutěží se ve dvou
kategoriích – nad 35 let a bez omezení věku. „Mlaďasové“,
jak my říkáme, se zúčastnili jen některých soutěží. Určitě jsme
rádi i za to, bohužel se výsledky sčítají ze všech kol a tak se toto družstvo umístilo na šestém místě.
V kategorii nad 35 let se naši muži zúčastnili všech soutěží a jejich úsilí se jim opravdu vyplatilo.
Na domácí soutěži se umístili na třetím místě. Do začátku to určitě nebyl špatný výsledek. V Lukavci
se posunuli na krásné druhé místo. Totéž se jim podařilo i ve Lkáni. Všechna ostatní jednotlivá kola
vyhráli! Do finále šli z pozice jasných favoritů. Přestože k celkovému vítězství stačilo získat body
určené pro páté místo, jasně ukázali, že jsou nejlepší a i tentokrát si pohár pro vítěze nenechali
od nikoho „vyfouknout“. Domů kromě poháru přivezli také věcné ceny – zásahové přilby, pásky,
rukavice atd., to vše v hodnotě přibližně 20 tisíc Kč. Nebudu jmenovat jednotlivé členy. Soutěžil každý,
kdo zrovna mohl, takže by to byl dlouhý seznam. Všem patří velký dík, že si v dnešní uspěchané době
najdou čas na takovou reprezentaci sboru a ještě se u toho pobaví. Do dalšího kola jim za celý sbor přeji
hodně štěstí a chuti do závodu. Gratulujeme!
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Michala Korpalová, SDH Bechlín

.......... Z HISTORIE

První bechlínský kronikář
Letos uplynulo 150 let od příchodu učitele Josefa Novotného do naší školy. Po studiích v Litoměřicích
a Praze působil krátce na školách v Třebenicích a v Roudnici nad Labem a v roce 1867, ve svých
čtyřiadvaceti letech, se stal učitelem farní jednotřídní školy v Bechlíně.
Školními zákony bylo v roce 1870 uloženo správcům škol, aby řádně vedli školní kroniku. Tohoto
úkolu se ujal a kroniku rozvrhl do pěti hlavních částí: I. Původ školy, II. Školní budova, III. Příjmy
učitelů, IV. Představení školy a školní patronát, V. Učitelstvo. Při úvahách o vedení školní kroniky
zjistil, že by chtěl znát a zachovat pro příští generace i podrobnosti z minulosti nejen školy, ale i obce.
Farní, obecní i skromný školní archiv, spisy patronátního úřadu i ústní podání pamětníků nestačily
k vypátrání událostí z dřívějších dob, proto se snažil doplnit mezery v obšírné kronice a čerpal ještě
z mnoha knih, spisů, smluv, listoven i farních materiálů okolních farností. Z výsledků mnohaleté práce
vznikla kniha „Historické památky Bechlína“, která je složena z těchto kapitol: „Kdy povstal Bechlín?
Odkud jméno jeho?“; „Držitelé Bechlína“; „Náboženství“; „Jak Bechlín vzrůstal a se měnil?“; „Bechlín
po roce 1850“; „Starobylé obyčeje“; „Správa obce“. Tuto knihu v roce 1886 věnoval „Slavnému obecnímu
zastupitelstvu v Bechlíně, slavné obci Bechlínské i Vám, ctěným občanům jejím“. V roce 1905, již jako řídící
učitel ve výslužbě, odevzdal tuto knihu Obecné škole v Bechlíně, aby byla vřazena do učitelské
knihovny a zachována pro budoucnost. Přál si, aby se co nejdříve našel někdo, kdo by pokračoval
v tomto díle – „... aby Bechlín jednou podrobným vypsáním své minulosti honositi se mohl“.
V práci řídícího učitele Josefa Novotného, který zmapoval nejstarší dějiny naší obce od dob pohanských
až do roku 1905, pokračoval od roku 1929 kronikář Vít Jeník. Události 2. světové války po jejím
skončení zaznamenal neznámý pisatel a od padesátých let minulého století je kronika obce pravidelně
vedena.
Miluše Dvořáková

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

Okresní soutěž nebude procházkou
Již první zápasy ukázaly, že III. třída nebude pro náš oslabený kolektiv pohodovou soutěží.
Připočteme-li k oslabenému kolektivu u zbývajících členů problémy s účastí na utkáních a vypouštění
tréninkového procesu, bude dosažení úspěšných výsledků těžké. Znovu nezbývá, než vyzvat všechny
hráče k plnění jejich povinností, aby v dalším průběhu předvedli příznivcům zlepšené výkony.
Sobota 26. srpna 2017
Předonín – Bříza
0:4 (0:1)
- neúčast několika hráčů znamenala, že jsme k utkání nastoupili pouze o deseti hráčích, navíc proti
jednomu z nejlepších celků soutěže. Tomu odpovídal průběh utkání, kdy jen díky střelecké
nemohoucnosti soupeře nebyla porážka vyšší.
Sobota 2. září 2017
Předonín – Rovné „B“
2:3 (1:1)
- příklad, jak se dá dobře rozehraný zápas ztratit. Za vedení v závěru utkání jsme se nevěnovali obraně
a to se nám vymstilo v podobě vyrovnání a následné prohry na pokutové kopy.
Neděle 10. září 2017
Hoštka – Předonín
5:0 (2:0)
- druhá vysoká porážka v utkání, v němž byli domácí herně lepší, což gólově využili. My jsme
v průběhu utkání neproměnili ani pokutový kop.
Sobota 16. září 2017
Předonín – Rovné
3:1 (2:1)
- po delší době jsme narazili na soupeře, kterého jsme jasně přehráli. Ale ukázal se další problém,
a to proměnit gólové šance, do kterých jsme se dostali. Přesto můžeme vyjádřit spokojenost
s dosaženým vítězstvím.
O dalších zářijových zápasech z důvodu uzávěrky až v říjnových Bechlínských listech.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Sdružení pro obec Bechlín-Předonín, z.s. Vás srdečně zve na

SVATOVÁCLAVSKOU POUŤ V BECHLÍNĚ
v sobotu 30. září 2017 a v neděli 1. října 2017
v kulturním domě a v jeho blízkém okolí, v Prodejní dílně
lidové tradice a na prostranství před ní, v kostele svatého Václava

SOBOTA – plánek zábavných akcí a dílen a jejich stanovišť si vyzvednete v Prodejní dílně lidové tradice
10:00-18:00
ZAHÁJENÍ PROVOZU ZÁBAVNÝCH ATRAKCÍ
TĚSTOHRÁTKY DÍLNY – ukázka a prodej kynutého pečiva, vlastní výroba kynutého

14:00-15:00
15:00-18:00
NEDĚLE
10:30

nebo nekynutého pečiva a jeho upečení na místě, vlastní výroba staročeského perníku a jeho
upečení na místě, vlastní zdobení dortíku mandlovým těstem
KORÁLKOVÁNÍ DÍLNY – vlastní výroba rozličných ozdob z korálků – na krk,
do vlasů,na předloktí..., lepení korálků na pevnou podložku – vytvoření vlastního skleněného
obrázku, kombinace barev a lepení korálků na dané tvary – srdce, motýl, knoflík
UKÁZKY ŘEMESEL – práce s barevným a laboratorním sklem, prodej bižuterie
a výrobků ze skla, práce se šustím, práce se slámou – výroba ošatek
FOJTŮV KOMORNÍ SBOR MANŽELŮ ZRZAVÝCH – kostel svatého Václava
DECHOVÝ ORCHESTR RICHARDA NOSKA „POZDNÍ SBĚR“ – prostory
před kulturním domem

SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ – kostel svatého Václava
Tradiční občerstvení zajištěno včetně prodeje kynutého pečiva a jiných dobrot.

BŘIŠNÍ PEKÁČ

Břišní pekáč pokračuje i po prázdninách! Každé úterý od 18:45 hod. v tělocvičně ZŠ Bechlín.
S sebou: sportovní oblečení a obuv, ručník, podložku, pití a dobrou náladu 
Počet míst je omezen, proto je nutné hodinu vždy rezervovat.
Rezervace: sms 739 529 215, e-mail tpospisilova92@seznam.cz
Těší se na Vás Tereza Pospíšilová

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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