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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
i letos, tak jako každoročně, proběhlo v naší obci přezkoumání hospodaření. Kontrola je zaměřena
zejména na dodržování zákonů, obecně závazných vyhlášek, obecních směrnic a nařízení vydaných
Krajským úřadem Ústeckého kraje. Dohlídka se také soustřeďuje na kvalitu práce úředníků
samosprávy a zastupitelů obce. V tomto rozsahu je prováděna pravidelně dvakrát ročně. Dílčí kontrola
se provádí v polovině roku a celková kontrola probíhá vždy v roce následujícím. Pracovníci odboru
kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje vykonávají svoji činnost na základě žádosti obce. Tito
zkušení pracovníci zpracují v průběhu kontroly množství dokumentů, posoudí správnost a celistvost
každé složky, zaměří se na citlivá místa hospodaření s finančními prostředky.
Každým rokem přibývá další a další agenda, každým rokem se mění předpisy a postupy vzhledem
ke stále častějším změnám zákonů. Nikdy nekončící obava, zda něco neuděláme špatně, zda účtujeme
a rozhodujeme v souladu se zákony, zda jsme na něco nezapomněli, to je prostě každodenní realita.
I letošní kontrola byla hloubková a obsáhla širokou škálu práce naší obce. Pro Vaši představu
zveřejňujeme seznam dokumentů požadovaných ke kontrole.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly - Seznam požadované dokumentace k provedení
dílčího přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
-

-

materiál „Závěrečný účet roku 2013“ včetně zápisu ZO o projednání a schválení závěrečného účtu
a doložky o zveřejnění i v elektronické podobě (i rozsah)
doložení schválení účetní závěrky
přijatá opatření k odstranění zjištěných chyb a nedostatků v předch. období a doložení jejich odstranění
materiál „Rozpočtový výhled“ na období min. do r. 2015
rozpočet na r. 2014 (případně rozpočtové provizorium) + doklad o jeho zveřejnění na úřední desce,
ale i v elektronické podobě, a schválení v zastupitelstvu
výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha, Fin 2-12 M k 30.6.2014
evidence rozpočtových změn vč. hodnotového vyjádření a schválení ZO, do doby dílčího přezkoumání
účelové prostředky (smlouvy, faktury, čerpání, označení ÚZ v příjmech a výdajích – sestava s označením
jednotlivých ÚZ k 30.6.2014
zřizovací listiny (pokud došlo ke změnám) organizačních složek a příspěvkových organizací, účetní
výkazy příspěvkových organizací k 30.6.2014, odpisový plán schválený zřizovatelem, předložení
protokolů o provedení veřejnosprávní kontroly v PO, přerozdělení hospodářského výsledku za r. 2013
zřízených PO
interní směrnice, dispoziční oprávnění, podp. vzory, dohody o odpovědnosti, účtový rozvrh na r. 2014
seznam peněžních fondů vč. statutů či jiných dokumentů k jejich tvorbě a čerpání
živnostenská oprávnění k provozování podnikatelské činnosti, směrnice, ceníky
smlouvy o sdružených prostředcích, smlouvy o sdružení ÚSC
smlouvy o založení právnických osob (s.r.o., a.s.)
doklad o čerpání cizích zdrojů – přehled úvěrů, půjček, včetně příslušných smluv a schválení ZO
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smlouvy o ručitelských závazcích (za přijaté úvěry, za ručení ve prospěch třetích osob), list vlastnictví –
výpis z Katastrálního úřadu
zadávání veřejných zakázek (i malého rozsahu) – dokumentace r. 2014, doklad o zveřejnění smluv
nad 500 tis. Kč
prodeje, pronájmy majetku – doklad o schválení v příslušných orgánech ÚSC, doložka o zveřejnění,
kupní, nájemní smlouvy
analytická evidence majetku, závazků, pohledávek (upomínky, soudní vymáhání)
účetní doklady, hlavní kniha, knihy faktur došlých a odeslaných
pokladní doklady, pokladní kniha, stanovení limitů pokladny
personální a mzdová agenda (dohody o provedení práce, o pracovní činnosti, smlouvy zaměstnanců,
stanovené odměny zastupitelům, jejich schváleni v ZO, mzdové listy
zápisy z jednání finančního a z jednání kontrolního výboru do doby konání dílčího přezkoumání
zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva a rady obce

Skutečnost, že ani tentokráte, stejně jako v minulosti, nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky
v činnosti naší obce, je pro nás všechny potěšující a velmi zavazující ve vztahu k našim občanům
a k rozsáhlému majetku, který spravujeme. Děláme vše pro to, aby žádné chyby a nedostatky nebyly
zjištěny ani v příštích letech.
Přeji Vám všem krásné dny.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

MUDr. Tylová oznamuje změnu
V týdnu 15. – 19. září 2014 ordinuje.
V pátek 19. září 2014 pouze v Roudnici n.L. do 9:00 hod., v Bechlíně neordinuje.

Děkujeme sponzorům Prázdninového rozloučení 2014
ČSSD Litoměřice
Smola stavby, s.r.o., Litoměřice
Tran Tien Hai – prodejna, Bechlín
Kominictví Milan Apeltauer, Roudnice n.L.
František Forejtek, Praha
Jan Kordač – truhlářství, Bechlín
Miroslav Lehnert, Bechlín
Myslivecké sdružení Podřipsko Bechlín
Marek Pixa - autoelektroservis, Libkovice p.Ř.
MUDr. Ivana Tylová, Roudnice n.L.
UNIMIK, Bechlín
Martin Macek, Bechlín
David Sobotka, Roudnice n.L.
Absolutne.net - Dušan Kováč, Bechlín
Agrobech, s.r.o., Bechlín
Agrotip – Ing. František Blažek, Roudnice n.L.

Aktivní zálohy Ústeckého kraje
Bakero, s.r.o., Roudnice n.L.
Jaroslav Balšánek, Bechlín
Barvy & laky - Ladislav Šoóš, Roudnice n.L.
Jaroslava a Václav Černých, Bechlín
ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník
Happy Dog, Teplice
Robert Martinek, Bechlín
Josef Mihula, Vražkov
Pivovar Svijany, a.s.
Milan Pospíšil, Bechlín
Rigips, Horní Počaply
SOMAC, Krabčice
Stavos – Vlastimil Beran, Ústí n.L.
Jan Veselý, Libkovice p.Ř.

Velký dík samozřejmě patří všem, kteří se bez nároku na odměnu podílejí na přípravách a průběhu
Prázdninového rozloučení 
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Rozloučení s prázdninami 2014
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PRÁZDNINOVÉ ROZLOUČENÍ ……….
Prázdniny jsou u konce a v Bechlíně nastal čas se s nimi řádně rozloučit. Mohla bych napsat,
že rozloučení s prázdninami začalo 23. srpna v 10 hodin dopoledne. Jenže to není tak úplně pravda.
Předcházely tomu několikaměsíční přípravy, shánění sponzorů a odměn pro děti, zajištění a doprava
vojenské techniky a ostatních atrakcí, a v neposlední řadě páteční stavění stánků s občerstvením
a posezení. Teprve když je vše připraveno, může začít zábava.
Jako první na seznamu bohatého programu byl kouzelník
s živými zvířaty. Nejprve dětem ukázal pár kouzelnických
triků s kostkami a různými krabičkami, prstýnkem a provazem.
Poté přišli na řadu kamarádi z ptačí říše. Jako první se
představila tančící sova pálená. Za asistence dětí pak kouzelník
nosil z auta všemožné ptáčky, od čížka přes sokola, poštolku
a káně, až po velkého orla mořského. Jako bonus přivezl také
papouška Bertíka. S tím se každý, kdo chtěl, mohl vyfotit.
Velký zájem byl také o velkou lanovku, kterou připravili vojáci.
Oproti loňskému roku však byla „za odměnu“. Kdo se chtěl svézt,
musel nejdřív absolvovat „základní výcvik“ na překážkové dráze.
Plazení, přeskok a ručkování po laně – jako správní vojáci.
Než začaly soutěže, mohly děti využít skákací hrady, vyrobit
si náramek nebo náhrdelník z korálků, svézt se na traktůrku John
Deere nebo s panem Husákem hledat s detektorem kovu poklady
ukryté na spodní straně kartiček rozložených po hřišti. Po celý den
také mohly sledovat pohádky na obří obrazovce. Opodál měli
všichni možnost prohlédnout si policejní a hasičskou výstroj
a výzbroj nebo se projet
na koni. Od této chvíle
až do večera byla dole pod hřištěm také cvičná střelnice,
vystavení veteráni a probíhaly projížďky vojenskou technikou
a musím říct, že zájem o ně byl opravdu velký.
Samotné soutěže o ceny začaly ve 13 hodin. Skákání v pytli,
poznávání lesních zvířat, střelba ze vzduchovky, kop
na branku, závody berušek, házení kroužků, skládání
puzzle a spousta dalších. Za nasbírané body pak dostaly děti
Bechelky – bechlínské peníze – za které si „nakoupily“
ve stánku s cenami. Očekávané překvapení udělalo dětem
opravdu radost – na obloze se objevilo letadlo, ze kterého
padaly barevné fáborky s bonbony. Čekání v obří frontě si děti
krátily malováním na obličej a sledováním ukázek
kynologického klubu z roudnického Slavína. Fenka Beny
se svým pánem předvedla, jak snadno si poradí se zlodějem
v autě a že se nezalekne ani ohně. Děti si také vyzkoušely,
jak vypadá takový výcvik pejska. Pan Fiala dával pokyny jim
i Beny a čekal, kdo z nich je splní lépe a rychleji. Pes Perník
zase ukázal, jakou má sílu – přetahoval se s dětmi. I když jich byla
přesila, stejně Perníček vyhrál. Zakousnutý ve cvičícím rukávu
je tahal sem tam, a ani s nimi za zády „útočníka“ nepustil.
Chvíli poté hasiči podniku ČEZ EMĚ připravili obrovskou hromadu
pěny, ve které se děti patřičně vyřádily. Jen co se stihly osušit
a převléci, rozjela se dětská diskotéka. O hudbu se staral, stejně
tak jako po celý den, DJ KAWA. Soutěžilo se v tancování a nechybělo
ani vystoupení celebrit.
4
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Večer převzala otěže zábavy skupina Elegance. Až do ranních hodin se tančilo, jedlo, pilo a klábosilo.
Celý den nám přálo počasí, a i když to tak ráno nevypadalo, nakonec bylo docela hezky.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem sponzorům a všem, kteří bez nároku na honorář zajišťovali
zábavu a občerstvení, či obsluhu ve stáncích. Zkrátka všem, kteří se ve svém volnu podíleli
na přípravách i průběhu prázdninového rozloučení. Patří jim jedno velké DĚKUJEME!
Michala Korpalová

.......... PŘIPOMENUTÍ HISTORIE

100. výročí zahájení 1. světové války

V letošním roce uplynulo sto let od zahájení první světové války, do té doby největšího světového
konfliktu. Na frontách bojovala celá Evropa, byly vyzkoušeny i nové zbraně, které přinesly nezměrné
utrpení nejenom vojskům v zákopech, ale i civilnímu obyvatelstvu. Válečný oř dlouho ržál jak
na východě, tak i na západě, včetně světových moří.
První světová válka přinesla i velké změny v podobě rozpadu a vzniku nových zemí, změnu
politických zřízení, nové rozložení sil v Evropě. Země Rakousko-Uherska získaly po ukončení války
samostatnosti, které ale neměly dlouhého trvání. Za pouhých dvacet let se znovu rozezněly zbraně
a ještě hroznější válka v dějinách lidstva opět ničila celé národy.
Vraťme se však k tomuto výročí. Tak, jako celým Čechám, tak i naší obci se nevyhnula rakouskouherská branná moc. Mnoho našich občanů bylo odvedeno na evropská bojiště, mnoho z nich zaplatilo
cenu nejvyšší. Jmenný seznam těch, kteří se domů již nikdy nevrátili, je zaznamenán na památnících
v Bechlíně a v Předoníně. V létě 1914 měl Sbor dobrovolných hasičů Bechlín 25 činných členů, 24 z nich
odešlo do války, někteří navždy.
Jmenný seznam členů SDH Bechlín odvedených během války na frontu.
Suchý Václav
Poláček Karel
Hrouda František
Hajšl František
Kocourek Antonín
Rubín Václav
Krolop František
Poláček Josef
Stach Antonín
Marek Antonín
Vorlíček Václav
Rybák František
Kocourek Josef
Rott Josef
Štěpánovský Antonín
Hess Václav
Rybák Bedřich
Heuzel Ludvík
Rajmund Antonín
Aim Karel
Bílek Josef
Osvald Eduard
Vzpomínková akce, kterou perfektně zorganizoval rtn. Čeněk
Hájek ve spolupráci s příslušníky Aktivních záloh Krajského
vojenského velitelství Ústí nad Labem a naší obcí, proběhla
u památníku 1. světové války na místním hřbitově v pátek
1. srpna. Tím se znovu otevřely vzpomínky na naše občany.
Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili pietního aktu. Položení
věnců a květin za zvuků naší krásné hymny muselo vzít každého
u srdce. Příslušníci Aktivních záloh, jako nositelé bojových tradic
českého národa, si zaslouží velký obdiv a uznání.
Řada z nás se po pietním aktu přesunula do místního klubu, kde na nás čekala
výstava k danému tématu. Mapovala strukturu rakousko-uherské armády, její
složení podle druhů zbraní, uniformy a součásti výstroje. Dále to byly ukázky
pěchotních zbraní a plynule vedla návštěvníky k informacím o vzniku
Československých legií. Legie jsou samostatnou kapitolou českých dějin. Jejich
příslušníci se významnou měrou podíleli na vzniku samostatné Československé
republiky a stali se základem armády. Jejich bojové nasazení a anabáze Sibiřské
magistrály je poutavé čtení, které má své vyhraněné místo v našich dějinách.
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Výstava „Zborov známý i neznámý“
Autorem výstavy je pan Dalibor Filáček, místopředseda mělnické organizace Československé obce
legionářské. Výstava samotná je majetkem neregistrovaného sdružení fandů vojenské historie
Background. Od roku 1998 se každoročně vypravují na cesty po evropských bojištích, převážně druhé
světové války. Po návratu z každé cesty vypracují i podrobný report (včetně výkladu a fotografií)
a video. Inspirací pro vznik výstavy byla jejich cesta do Zborova v roce 2007 – to byla první akce, které
se s nimi zúčastnil František Macek ml. na popud kolegy z EMĚ, který je sám členem sdružení.
Od té doby s nimi byl v Anglii, na východní frontě v Rusku, v Německu a letos ve Francii (vylodění
v Normandii). Většinou jsou to 7 – 14 dní dlouhé akce.
Výstava není pouze o bitvě samotné, ale i o vzniku
Československých legií. O tom, jak se přesouvali ke Zborovu, popis
jejich výzbroje, popis bojiště včetně dobových fotek porovnaných
s těmi současnými atd. Výstava je putovní, poprvé byla zveřejněna
v roce 2008 ve vestibulu mělnické radnice. Dále pak ve Svatibořicích,
Slavkově u Brna, Vyškově, Moravské Třebové, Podbořanech,
Lounech a v Podřipském muzeu v Roudnici nad Labem. V Bechlíně ji
vojáci doplnili i výstavou zbraní a uniforem. Velké poděkování patří Františkovi Mackovi ml., Jakubovi
Krejsovi a Jakubovi Opltovi
za to, že výstavu pomohli v klubu instalovat a věnovali se
návštěvníkům.
Celkový dojem z pietní akce se nesl v duchu národní hrdosti, úcty k našim předkům, vzpomínek na to,
jak těžké je vybojovat samostatnost a svobodu. Často na všechny hodnoty zapomínáme a ztrácíme svoji
identitu. Poděkování proto patří všem, kteří,ať již v uniformě naší armády nebo upevňováním hrdosti
českého národa, nezapomínají a nadále připomínají naše pohnuté dějiny.
Irena Škobisová

Z NAŠÍ ŠKOLY ……….

Rozloučení s prvním stupněm

Je to tak neuvěřitelné, jak těch pět let uteklo. Přišli poprvé do školy, jejich nesmělé pohledy, nový
kolektiv dětí, paní učitelky a najednou je tomu všemu konec.
Rozloučili jsme se s dívkami a chlapci, se kterými jsme strávili hezké chvíle a věříme, že i jim zůstanou
pěkné a milé vzpomínky na 1. stupeň ZŠ.
Kromě jiných zajímavých akcí během roku vyjížděli s námi každý rok na ozdravný pobyt. Děti zvládly
první odloučení od maminek, pár slziček ukáplo. Letos v červnu s námi páťáci vyjeli na poslední
ozdravný pobyt, tentokráte až na Vysočinu a ukázalo se, že odloučení od rodičů zvládají již bez
problémů.
V posledním týdnu školního roku ještě společně navštívili spádovou školu v Roudnici nad Labem,
aby se porozhlédli, jak to vypadá v jejich novém působišti. Prožili rozloučení v podobě pobytu na chatě
v Pístech, kde si s paní učitelkou společně připomněli roky strávené ve škole v Bechlíně.
Na předposlední den ve škole si pro ostatní spolužáky připravili soutěže a hry na školní zahradě,
došlo – jako každý rok – na pasování čtvrťáků na páťáky.
A přišel pátek, závěr školního roku. Slavnostně oblečeni, s kytičkami a drobnými dárečky v rukách
a také trochu napjati, si došli pro poslední vysvědčení v této škole.
Loučíme se Eliško, Terko („Matuš“), Báro, Martino, Aleši a Jirko a přejeme Vám správné a úspěšné
vykročení na 2. stupeň.
Snažíme se děti něco naučit, ale také se s nimi pobavit a zasmát, aby se jim u nás, na tom našem
„prvním stupni“ v Bechlíně líbilo. Doufáme, že se nám to daří!
Milena Kölblová, třídní učitelka 5. ročníku
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Úpravy ve školních zařízeních
Čas neúprosně ubíhá a za chvilku se otevřou dveře pro nový školní rok. Dětem i rodičům nastanou
povinnosti, pevnější režim, ale také mnoho nového, co pedagogové předají našim dětem. Aby se dětem
dobře učilo a užívaly si volné chvilky pro hry a sportovní vyžití, tak tomu všemu předcházela celková
příprava a úpravy vnitřních i venkovních prostor.
Byla jsem se podívat, jaké úpravy se prováděly během prázdnin v budově MŠ Předonín. Například
umývárnu rozjasnila nová sanitární technika včetně nových obkladů. Do nově zabudovaných zárubní
byly nasazeny natřené dveře a nechybí ani nově položené lino. Všechny místnosti, kde se prováděly
úpravy, byly vymalovány. Mateřská škola v Bechlíně má z důvodu opotřebení kompletně vyměněné
radiátory. Sociální zařízení dostalo novu dlažbu a byla provedena rekonstrukce kuchyňky
pro personál. Kuchyně a jídelna dostaly novou malbu.
Děti ze základní školy se můžou těšit na nové obklady v tělocvičně a nově natřené vnitřní sokly. Hrací
prvky na venkovním prostranství ve všech školních zařízení dostaly nové zářící barvy. Nezbývá,
než popřát všem dětem a učitelům, aby se jim v takto upravených budovách líbilo a dařilo.
Irena Škobisová

………. ZE SPORTU

Vydařený vstup do soutěže 2014/2015,
v požárním sportu v okrese rozhodnuto v 3B i 2B.

Prázdniny končí, fotbalový mistrovský kolotoč začíná. V letošním chaotickém létě ze strany řízení
soutěží a stanovení účastníků v jednotlivých třídách došlo snad k poslední změně, která se dotkla
i našeho družstva. Z krajské I. B třídy vystoupilo družstvo Štětí „B“, které z naší třídy nahradilo
družstvo Lukavce a na jeho místo byl doplněn celek ze III. třídy TJ Žitenice, který se stal naším prvním
soupeřem.
Ale vraťme se o pár týdnů zpět. Těžko se nám sháněla družstva pro přípravu, ale nakonec se podařilo
sehnat tři ochotné soupeře pro přátelská utkání.
Příprava:
Čtvrtek 31. července 2014
Slovan Horní Beřkovice – SK Předonín
5 : 1 (2 : 0)
- účastník III. třídy okresu Mělník na nás vyrukoval s mladým celkem, kterému z počátku náš
kombinovaný celek nestačil. Po rychle obdržených gólech se hra začala vyrovnávat, ale rozdíl
v zakončení šancí znamenal vysokou porážku.
Sobota 9. srpna 2014
SK Předonín – Sokol Račice
4 : 0 (3 : 0)
- utkání, které neprověřilo plně naši připravenost na mistrovské boje se odehrálo v poklidu
v pohodovém tempu, které stačilo na přesvědčivé vítězství.
Neděle 17. srpna 2014
Sokol Liběchov – SK Předonín
3 : 3 (1 : 2)
- utkání s dalším účastníkem III. třídy okresu Mělník. Zápas, o kterém se špatně píše. Stálé řečnění
a vzájemné fauly nejsou lahodné pro oko diváka. Zbytečnými chybami jsme ztratili dvoubrankové
vedení.
Mistrovské utkání - „A“
Sobota 23. srpna 2014
Předonín – Žitenice
5 : 1 (4 : 0)
- excelentní vstup do prvního mistrovského zápasu znamenal vedení 4 : 0 do 25 minuty. Potom
se teprve nováček osmělil, což pro něj znamenalo čestný úspěch v zahájení druhé části a také větší
herní možnosti po našem nepochopitelném zvolnění. Vysoké vítězství je ale plně zasloužené.
Mistrovské utkání – „B“
Sobota 23. srpna 2014
Vrbice/Vetlá – Předonín „B“
1 : 2 (0 : 2)
- také „B“ celek zahájil tažení IV. třídou vítězně. Dvoubrankový náskok, který mohl být i vyšší, držel
až do závěru utkání, kdy se zápas po obdržení branky zdramatizoval. Tři body ze hřiště soupeře jsou
milé.
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ZE SPORTU ..........
Přípravka
SK Předonín připravil pro přípravku turnaj „Rozloučení s prázdninami“. Hraje se v sobotu
30. srpna 2014 na třech vytyčených hřištích. Turnaje se zúčastní celkem šest družstev (Hoštka, Dobříň,
Štětí, Úštěk, Třebenice, Předonín). Zahájení v 9:45 hod., předpokládané ukončení ve 14:00 hod.
Program první části podzimu 2014 pro přípravku – liga:
Skupina D sobota 6. září 2014
Mšené-lázně
12:30
sobota 13. září 2014
Dobříň
10:00
sobota 20. září 2014
Předonín
10:00
sobota 27. září 2014
Libotenice
10:00
Dále upozorňujeme na opravu v rozpise zápasů z Bechlínských listů č. 7. Došlo ke změně
u „B“ družstva. Zápas Kostomlaty – Předonín „B“, který byl naplánován na neděli 14. září 2014
od 17:00 hod. se hraje v sobotu 13. září 2014 od 14:00 hod.
Požární sport
Od minulých zpráv se konaly závody Podřipské ligy. V jednotlivých kategoriích je rozhodnuto jednu
soutěž před koncem. Závody na 3B vyhrál PS Předonín a na 2B SDH Hrobce. Bojuje se pouze
o absolutního vítěze okresu – kdo získá více bodů ze součtu obou soutěží. Konaly se i soutěže
Krušnohorské ligy.
Přehled výsledků:
místo
Děčany

Předonín

Černuc

Srbice
Podsedice

datum
2.8.2014

družstvo

PS Předonín
SDH Hrobce
SDH Předonín
16.8.2014 PS Předonín
SDH Hrobce
SDH Předonín
23.8.2014 PS Předonín
SDH Hrobce
SDH Předonín
Krušnohorská liga
9.8.014
PS Předonín
SDH Štrbice
10.8.2014 SDH Předonín
SDH Slavětín

Podřipská liga
terče
čas
umístění
3B TOP
ST
17,90°*
1.
19,61
2.
40,64
8.
ST
18,92
1.
N.P.
23,37
7.
ST
19,11
1.
19,26
2.
25,15
9.
3B
ST
18,70
6.
17,84
1.
18,60
4.
18,12
1.

pořadí Podřipské ligy k 25.8.2014
soutěž 3B TOP
1.
PS Předonín
163 bodů
2.
SDH Hrobce
128 bodů
6.
SDH Předonín
84 bodů
soutěž 2B ŘÍP
1.
SDH Hrobce
157 bodů
2.
PS Předonín
140 bodů
6.
SDH Předonín
73 bodů

čas
2B ŘÍP
16,29
16,13
20,36
19,17
17,10
33,87
16,32
15,92
43,19

umístění
2.
1.
7.
4.
1.
11.
2.
1.
10.

poznámka
°RL, * RD

neběhá se

pořadí Krušnohorské ligy k 25.8.2014
soutěž 3B
1.
SDH Slavětín
47 bodů
6.
PS Předonín
29 bodů

Závěrem všech zpráv přejeme dětem úspěšný vstup do nového školního roku a těšíme se se všemi
za měsíc.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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.......... SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM

Poutní slavnosti v Bechlíně

Každoročně slavíme v místním bechlínském kostele den svátku našeho patrona sv. Václava, jemuž
je kostelík zasvěcen. K tomuto dni se v minulosti konaly v Bechlíně poutě ve znamení stánků,
houpaček, kolotočů, střelnic a nechyběla ani taneční pouťová
veselice. Před poutí se doma pekly koláče a roznášely
se příbuzným i známým do okolních obcí. Takto obdarovaní
pak v neděli přijížděli do Bechlína na návštěvu a všichni
společně šli do kostela na mši svatou nebo se bavili
u pouťových atrakcí. Ještě dodnes se v některých rodinách
v Bechlíně tento sváteční den udržuje. Připraví se koláče
a rodina se sejde v širším kruhu u slavnostního oběda.
Ráda bych na tuto tradici navázala a spolu s dalšími nadšenci pouťové slavnosti obnovila. Budu ráda
za jakékoliv podněty i vzpomínky těch dříve narozených.
27. září 2014 – Svatováclavská

pouťová veselice – od 18:00 hod. v kulturním domě v Bechlíně
28. září 2014 – Mše svatá v kostele sv. Václava v 10:30 hod.
Na setkání se s Vámi těší
Jiřina Šustrová

Prodejní dílna české lidové tradice se sídlem v Bechlíně čp. 18 a Dětský klub lidové
tvorby Karla Rozuma Bechlín pořádají ve školním roce 2014 – 2015

Odborné kurzy české lidové tradice
pro děti a mládež od 6 do 18 let

Cílem kurzů je
 vychovat osobnosti, které budou znát hodnoty lidové tradice a budou si uvědomovat jejich
význam v souvislosti s ročním obdobím
 naučit je také rozlišovat tradiční národní výrobky od zboží, kterým je zaplavený český trh
 osvojit si postupy lidové tvorby a vychovat z dětí odborníky, kteří svým cítěním posílí identitu
českého národa
 pochopit propojení člověka s přírodou a šetrně využívat její dary
Náplní kurzů je
 naučit děti základům techniky práce s tradičními materiály (kukuřičné šustí, nekynuté
a
perníkové těsto, vejce – kraslice, ovčí vlna, přírodní textilie – len, bavlna, hedvábí) a další
činnosti s nimi
 seznámit děti prostřednictvím besed s odborníky lidových tradic s užívanými, léty
prověřenými postupy práce
Organizace
 kurzy budou probíhat od října do června každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin pod odborným
vedením pedagoga a mistryň lidové tvorby
 každý měsíc bude zaměřen na jedno téma
 při první schůzce děti obdrží tematický plán a kalendář
 maximální počet účastníků je 10, proto je nutné se přihlásit předem, aby byl kurz plně obsazen
 cena jednoho dvouhodinového kurzu je 90,- Kč
Kontakt:

Bechlín 277, 411 86, tel.: 416 838 267, www.prodejnidilnalidovetradice.cz
Mgr. Hana Berounská – 731 478 658, Mgr. Ludmila Dolinárová – 724 157 047
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DOCELA VELKÉ DIVADLO
v rámci projektu SVĚTÝLKA – LICHTLEIN
uvádí pohádku pro malé i velké

FERDA MRAVENEC

v neděli 7. září 2014 v 15:00 hodin v kulturním domě v Bechlíně

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ

pod vedením několikanásobného finalisty Světového poháru v tancích Karla Zimy s partnerkou
Taneční kurz pro dospělé je určen pro všechny, kteří mají zájem
naučit se společenský tanec (nebo zopakovat a naučit se nové tance a vazby)
a chtějí si užít příjemný večer na tanečním parketě.
Cena kurzu je 1 500,- Kč na osobu (3 000,- Kč pár)
a zahrnuje 10 lekcí se závěrečným plesem.

Taneční kurz začíná 30. září 2014 od 19:00 hodin
v kulturním domě v Bechlíně.
Ukončení zápisu do kurzu je 29. září 2014, přihlášky jsou k dispozici na obecním úřadě v Bechlíně.
Kontakt: iskobisova@seznam.cz, tel. 602 351 998

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Štětí pořádá

POCHOD PODZIMNÍM ŠTĚTÍM
v sobotu 20. září 2014

Start pochodu je od 9 do 12 hodin na hřišti ve Stračí. Účastníci si mohou vybrat z tras 5, 11, 17 a 22 km.
V cíli budou připraveny hry pro děti a samozřejmě možnost opéct si buřty (buřty si můžete zakoupit
v cíli, pokud si nechcete přinést vlastní). Na cestu dostanete itinerář. Každý, kdo dorazí do cíle
do 17 hodin, dostane diplom a pantoflíček pochodu.
Startovné je dobrovolné
Kontakty na Obecní úřad Bechlín

Úřední hodiny

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

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

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

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