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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
tak jako každý rok, i letos jsou do naší obce přistavovány velkoobjemové kontejnery pro likvidaci
nadměrného odpadu. V Bechlíně i Předoníně máme první kolo sběru tohoto odpadu za sebou.
A tak jako každý rok, tak i tentokrát nabývám dojmu, že někteří občané neumí číst a do kontejnerů
vhodí naprosto vše úplně bez rozmyslu.
Letošní jarní vývoz byl za poslední období neprosto nejhorší. Roudnické městské služby, které
nám tento nadstandardní servis poskytují, odmítly takto znehodnocený odpad odvézt. I přes
informace, co do těchto kontejnerů nepatří, museli pracovníci obce vytřídit pneumatiky,
elektrospotřebiče, nebezpečné odpady a mnohé další produkty. Naší obci to přineslo další
zbytečnou práci i náklady.
Kdy už konečně někteří z nás pochopí smysl této služby a začnou se podle toho chovat? Každý
má zcela legální možnost likvidace veškerého odpadu ze své domácnosti. Separace skla, papíru
i plastů, sběr elektroodpadu a železného šrotu oběma sbory dobrovolných hasičů, služba likvidace
nebezpečných odpadů a skládka biologicky rozložitelných odpadů včetně možnosti odvozu těchto
odpadů od vašich nemovitostí. To je tak málo, že nemyslící tvor odhodí vše do velkoobjemového
kontejneru s vědomím, že to někdo přebere a uklidí za něj?
Je potřeba si uvědomit, že nic není automatické. Nic se neděje samo od sebe. Pokud budeme
pokračovat v tomto nerozumném počínání, čeká nás omezení těchto služeb nebo výrazné zdražení
likvidace odpadů.
V legislativním procesu je projednáván návrh zákazu skládkování, to znamená ukládání odpadu
na řízené skládky. Toto nařízení má platit od roku 2024. Co a jak bude dále se v tuto dobu neví.
Alternativou je vybudování spaloven odpadu. Aktivisté proti této technologii vystupují
a protestují. Bohužel, na dotaz, kam budeme ukládat odpad, neumí odpovědět. Protestovat proti
něčemu a nemít náhradní řešení je scestné.
V této souvislosti znovu důrazně žádám naše občany o správné a slušné chování v oblasti
odpadového hospodářství. Předpokládám, že nikdo z nás nechce žit na skládce odpadů. Prosím,
chovejme se jako rozumní lidé a neztěžujme práci druhým.
Alexander Suchý, starosta obce
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Závěrečný účet roku 2017 (stručný výtah)
1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2017 podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu FIN 2-12M
k 31. 12. 2017, který je součástí Závěrečného účtu Obce Bechlín.
Převaha příjmů nad výdaji pro rok 2017 činí 2 075 628,39 Kč.
Účet 231 – základní běžný účet
Příjmy obce celkem
Z toho ostatní převody vlastním fondům
Příjmy obce po konsolidaci

21 545 281,49
2 059 412,44
19 485 869,05

Bankovní účty
Počáteční stav k 1. 1. 2017
Stav účtu KB
ČSOB
ČNB
Celkem

Výdaje obce celkem
Z toho ostatní převody vlastním fondům

19 469 653,10
2 059 412,44

Vydání obce po konsolidaci

17 410 240,66

Bankovní účty
Konečný stav k 31. 12. 2017
7 011 253,00 Stav účtu KB
109 015,32 ČSOB
406 062,82 ČNB
7 526 331,14 Celkem

Příjem kontrolní číslo

7 942 980,24
75 354,87
1 583 624,42
9 601 959,53

27 012 200,19 Vydání kontrolní číslo

27 012 200,19

KONTROLA účetnictví na finanční prostředky obce:
Rozdíl finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátečním stavem k 1. 1. 2017 a konečným stavem
k 31. 12. 2017
Rozdíl
2 075 628,39
Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce roku 2017
Rozdíl
2 075 628,39
Plnění příjmů a výdajů za rok 2017
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy

Schválený rozpočet

Příjmy celkem
Výdaje
Běžně výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje

Skutečnost

Skutečnost %

13 341 200,00

16 081 417,81

16 081 417,81

100,00

1 103 100,00

895 200,15

810 801,64

90,57

20 000,00

4 000,00

3 680,00

92,00

235 700,00

4 649 382,04

4 679 382,04

100,00

Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

Upravený rozpočet

14 700 000,00
Schválený rozpočet

21 630 000,00
Upravený rozpočet

21 545 281,49
Skutečnost

99,61
Skutečnost %

12 495 000,00

19 619 700,00

17 470 037,05

89,04

2 205 000,00

2 010 300,00

1 999 616,05

99,47

14 700 000,00

21 630 000,00

19 469 653,10

90,01

Rozpočet obce pro rok 2017 byl dne 15. 12. 2016, usnesením č. 86/2016, schválen jako vyrovnaný ve výši
14 700 tisíc Kč. V průběhu roku 2017 bylo schváleno celkem dvanáct rozpočtových opatření v celkové výši
6 930 tisíc Kč.
V příjmové části byl rozpočet navýšen o 6 930 tisíc Kč. Z toho částka 2 059 412,44 Kč byla částka
konsolidační, která sloužila k převodu do vlastního Ostatní fondu. Dne 1. 3. 2017, usnesením č. 2/2017, byl
tento převod realizován. Dále byla příjmová část rozpočtu posílena ze státního rozpočtu o dotaci na výkon
státní správy. Z Ministerstva financí ČR obec obdržela finanční prostředky na opravu silnic z dotačního
programu
č. 117D81500 – 5872 NIV. Obec také obdržela dotaci na volby do Parlamentu České republiky. Obec dále
získala investiční dotaci z Ministerstva vnitra ČR na úhradu nákupu automobilů, které obec zakoupila v roce
2016 pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů Bechlín, Předonín. Prostřednictvím rozpočtu obce byly též
realizovány převody dotací určené pro Základní školu a Mateřskou školu Bechlín – příspěvkovou
organizaci. Daňová výtěžnost obce byla ze strany finančního úřadu vyšší o 20,54 % oproti schválenému
rozpočtu.
Ve výdajové části byl rozpočet navýšen o 6 930 tisíc Kč. Z toho částka 2 059 412,44 Kč byla částka
konsolidační, která sloužila k převodu do vlastního Ostatního fondu. Dne 1. 3. 2017, usnesením č. 2/2017, byl
tento převod realizován. Další finanční úpravy rozpočtu obce byly provedeny na návrh finančního výboru,
kdy zastupitelé obce z odůvodněných potřeb přerozdělili některé výdaje v zájmu plynulého chodu obce.
Procentuelní rozdíl mezi rozpočtovanými příjmy a výdaji činil 10,61 % ve prospěch příjmů. Toto je ukazatel,
z kterého je patrné, že finanční výbor pracoval zodpovědně a včas reagoval na všechny změny ve finančním
hospodaření obce.
2

.......... INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Výsledek hospodaření po zdanění dle Výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2017 je 1 582 128,73 Kč.
Výsledek hospodaření je tvořen rozdílem výnosů a nákladů roku 2017.
Výnosy 2017 – tvoří
Výnosy z činností obce (včetně darů)
Finanční výnosy (úroky bank)
Výnosy ze sdílených daní a poplatků
Výnosy z transferů a darů
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření 2017

Náklady 2017 - tvoří
Náklady z činnosti obce (netvoří výdaje na inv.)
Finanční náklady (úroky bank)
Daň z příjmů
Náklady na transfery (dotace na provoz školy,
přísp. na činnost obč. sdružení, členské přísp.)

844 382,45
1 521,59
16 045 589,81
1 544 377,76
18 435 871,61

12 134 342,88
0,00
17 290,00
4 702 110,00
16 853 742,88
+1 582 128,73

Hospodářská činnost obce k 31. 12. 2017 nebyla realizována.

2) Hospodaření s majetkem obce 2017
Výkaz rozvaha k 31. 12. 2017 + výsledek inventarizace majetku k 31. 12. 2017
Rozvaha - bilance 2017 je tvořena ze syntetických účtů, které dávají přehled o celkovém stavu aktiv a pasiv.
Aktiva – tvoří
Stálá aktiva (majetek hmotný + majetek
nehmotný + majetek finanční):
Z toho - Dlouhodobý nehmotný majetek
Odpisy majetku DNM

Dlouhodobý hmotný majetek
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva:
Z toho - Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Korekce pohledávky
Krátkodobý finanční majetek (stav bankovních
účtů k 31. 12. 2017)
Aktiva celkem

Pasiva – tvoří zdroje krytí
50 357 972,66 Vlastní kapitál
987 290,72 Z toho - Jmění účetní jednotky
-378 957,72 Ostatní fond účetní jednotky
Výsledek hospodaření let minulých
Cizí zdroje (tvoří zálohy na dotace, závazky vůči
dodavatelům, zaměstnancům, institucím ZP a
SP, FÚ, krajskému úřadu, občanům,pojišťovnám)
78 591 791,57
-28 852 151,91
10 000,00
11 812 584,08
32 967,84
3 177 656,71
0,00
9 601 959,53
63 170 556,74 Pasiva celkem

59 712 212,12
43 814 831,04
7 526 331,14
8 371 049,94

3 458 344,62

63 170 556,74

Inventarizace k 31. 12. 2017 - majetek v pořizovacích cenách po objektech - dílčí inventarizační soupisy
Po objektech
OÚ Bechlín
OÚ Předonín
SDH Bechlín
SDH Předonín
Kulturní dům
PO ZŠ a MŠ Bechlín
Klub Bechlín
Knihovna Bechlín
Dětské hřiště Bechlín
Dětské hřiště Předonín
Celkem
042 - Nedokončený inv. majetek
Celkem
Po objektech
018 - Dlouhodobý neh.
019 – Územní plán
021 - Stavby
022 - Movité věci
028 – Drobný hmotný
031 - Pozemky
042 - Nedokončené inv.
069- Akcie
Celkem
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Stav k 1. 1. 2017

Stav k 31. 12. 2017

41 734 332,75
10 702 052,69
2 124 175,22
1 513 039,15
9 924 146,58
6 730 680,92
3 619 075,20
36 589,00
334 223,01
266 010,14
76 984 324,66
673 915,00

41 994 756,53
10 786 092,69
2 037 494,87
1 602 598,30
9 924 146,58
6 674 841,74
3 619 075,20
36 589,00
334 223,01
266 010,14
77 275 828,06
2 313 254,23

77 658 239,66
Stav k 1. 1. 2017
201 664,72
759 200,00
67 262 819,53
5 524 536,74
2 456 000,11
770 103,56
*673 915,00
10 000,00
77 658 239,66

79 589 082,29
Stav k 31. 12. 2017
228 090,72
759 200,00
67 342 317,53
5 352 665,56
2 597 386,91
986 167,34
2 313 254,23
10 000,00
79 589 082,29
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* Přehled SÚ 042 Nedokončených investic
Investice
CHODNÍK od č.p. 92 - hřbitov
PARCELY u hřbitova
PARCELY Benzinov
BYTOVÝ DŮM č.p. 20
HŘIŠTĚ BECHLÍN kabiny
MONITOROVACÍ VRT Předonín

Zahájení

Proinvestovaná hodnota
2012
2006
2005
2011
2015
2016

Celkem
13 600,00
146 995,00
253 160,00
180 000,00
1 673 090,00
46 409,23

2 313 254,23

V roce 2017 došlo k navýšení hodnoty nehmotného a hmotného majetku obce o 2 677 352,20 Kč. Hodnota
přírůstku hmotného majetku činila 2 650 926,20 Kč. Inventarizační komisí byl z důvodů likvidace
a opotřebení vyřazen majetek v hodnotě 746 509,57 Kč. Drobný nehmotný majetek byl pořízen v hodnotě
26 426,00 Kč. Jednalo se o nákup nového programu. Starosta obce dne 16. 10. 2017 pověřil inventarizační
komisi a vedoucí pracovníky, kteří jsou odpovědní za jednotlivé objekty, k provedení inventarizace majetku
obce za rok 2017. Hlavní inventarizační komise nezjistila žádné závady, které by ovlivnily hospodaření obce.
V inventarizačním zápise byla uvedena připomínka k vedení knihy jízd. Dne 31. 1. 2018 byl o průběhu
a ukončení inventarizačních prací zpracován zápis, výsledky inventarizace byly projednány se starostou
a tímto úkonem byla ukončena řádná inventarizace majetku.

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Přezkoumání bylo provedeno na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pracovníky odboru kontroly
Krajského úřadu Ústeckého kraje ve dnech 26. 10. 2017 a 19. 2. 2018. Závěr kontroly:
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bechlín 2017
I. nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).
II. nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
III. byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly:
a) podíl pohledávek na rozpočtu obce
0,05 %
b) podíl závazků na rozpočtu obce
1,98 %
c) podíl zastaveného majetku obce
0,00 %
IV. bylo ověřeno dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh územního
celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů
ÚZ
98071
17027
33060
33063
14984
Celkem
Vratka 2018
4122
Celkem

Účel poskytované dotace
Volby do Parlamentu ČR
Program č. 117D815-NIV – silnice
MŠMT průtoková dotace ZŠ a MŠ B - PO
OP VVV MŠMT průtoková dotace ZŠ a MŠ B - PO
GŘ MV ČR pro JSDH Bechlín, Předonín - nákup aut
Prostředky poskytnuté v roce 2017
Neúčelové dotace
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

Poskytnuto

Skutečně čerpáno
26 012,00
1 000 000,00
39 968,00
362 301,60
900 000,00
2 328 281,60
25 988,00
Skutečně čerpáno
235 700,00
235 700,00
235 700,00
235 700,00

52 000,00
1 000 000,00
39 968,00
362 301,60
900 000,00
2 354 269,60
Poskytnuto

5) Hospodaření příspěvkových organizací
Obec Bechlín je zřizovatelem organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín – příspěvková organizace.
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace je 193 476,67 Kč. Ředitel školy požádal o souhlas
s převedením hospodářského výsledku do rezervního fondu organizace. Zastupitelstvo obce na svém
zasedání dne 1. 3. 2018, usnesením č. 7/2018, toto převedení schválilo. Zpráva o kontrole účetní závěrky roku
2017 je přílohou Závěrečného účtu Obce Bechlín.

6) Sdružení obcí pro nakládání s odpady - členství od 18. 7. 1995.
7) Tvorba a použití peněžních fondů
Obec má zřízen Ostatní fond obce s finančním zůstatkem 7 526 331,14 Kč k 31. 12. 2017.
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8) Přehled neinvestičních dotací poskytnutých obcí v roce 2017
FK Bechlín
SK Předonín z.s.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bechlín
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Předonín
Myslivecký spolek Podřipsko Bechlín
Sdružení pro obec Bechlín - Předonín, z.s.
SK Štětí, z.s. - stolní tenis Bechlín
Český kynologický svaz ZKO, z.s.
Spolek přátel Aktivních záloh
Kočičí domov Sluníčko, z.s.
Hospic sv. Štěpána, z.s.
Celkem
PO ZŠ a MŠ Bechlín
Celkem platby vlastním školám
SONO sdružení pro nakládání s odpady
Celkem členské příspěvky
Celkem příspěvky a dotace

Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Členský příspěvek

53 600,00
50 000,00
45 000,00
45 000,00
25 000,00
35 500,00
6 500,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
12 000,00
287 600,00
4 374 000,00
4 374 000,00
12 510,00
12 510,00
4 674 110,00

9) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
Mimorozpočtové zdroje Obec Bechlín nevyužila. Úvěrové zatížení závazků v roce 2017 bylo 0,00 Kč.
Obec Bechlín k tomuto datu vykazuje dle výpočtu dluhové služby koeficient dluhového zatížení 0,00.
Závěrečný účet Obce Bechlín za rok 2017 je k dispozici v kanceláři Obecního úřadu v Bechlíně, na úřední
desce a současně je vyvěšen v elektronické podobě na webových stránkách obce.
Milena Koťová, účetní obce

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 24. května 2018 se od 18 hodin konalo v Klubu Předonín zasedání zastupitelů obce.
Přítomno bylo deset zastupitelů a hosté. Program byl rozšířen o jeden bod, a to o zvýšení příspěvku
obce na dětský den a prázdninové rozloučení.
Hospodaření obce – v úvodu jednání předseda finančního výboru předložil zprávu o hospodaření
obce za první čtvrtletí. Obec na začátku roku hospodařila s převahou příjmů nad výdaji. Zpráva byla
schválena sedmi hlasy, dva se zdrželi a jeden nehlasoval.
Prodej vodárny – jednohlasně byla schválena smlouva o prodeji vodárenského zařízení na Vinici
Severočeské vodárenské společnosti. Zařízení může sloužit pouze pro daný účel, proto bylo prodáno
SVS. Cena je 3 miliony Kč.
Prodej pozemku – všichni zastupitelé hlasovali pro prodej pozemku na základě žádosti občana
na Benzinově. Jde o pozemek přilehlý k jeho parcele.
Ochrana osobních údajů – všemi deseti hlasy byla schválena smlouva o poskytování hostingových
služeb pro Obec Bechlín, která reaguje na nové nařízení EU o ochraně osobních údajů. Dále bylo dáno
na vědomí, že obec zaměstnala pověřence pro ochranu osobních údajů na základě dohody o provedení
práce. Funkce pověřence je ze zákona povinná.
Povolení zpevnění polní cesty – zastupitelé projednali žádost občana na povolení ke zpevnění polní
cesty drtí ze střešních tašek a umístěním betonových bloků, za účelem zajištění její průjezdnosti
v deštivém období. Osm zastupitelů hlasovalo pro, jeden se zdržel, jeden byl proti.
Pověření – Prázdninové rozloučení – zastupitelstvo obce pověřilo pana Milana Fialu přípravou
a organizací Prázdninového rozloučení v Bechlíně. Devět přítomných hlasovalo pro, jeden se zdržel.
Výročí republiky – zastupitelé jednohlasně souhlasili s bezplatným pronájmem kulturního domu
Spolku aktivních záloh, který plánuje uspořádání vzpomínkové akce k výročí sto let od založení
Československé republiky. Bylo vysvětleno, že akce proběhne později, ve svátek 17. listopadu,
aby mohl být nabídnut program v plném rozsahu. 28. října by to nebylo možné.
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Příspěvek na dětský den – sedmi hlasy bylo schváleno navýšení příspěvku ze 100 na 150 Kč na každé
dítě z obce do patnácti let pro pořádání dětského dne v Předoníně a Prázdninového rozloučení
v Bechlíně. Tři zastupitelé se zdrželi hlasování.
Diskuse – v posledním bodě jednání byly vzneseny návrhy na opravu osvětlení, obecního rozhlasu
v Předoníně a vstupní brány na hřbitov. Dále byly položeny dotazy a připomínky ke zpevnění cest
a vjezdů. Na závěr byl starosta požádán, aby zajistil k výročí republiky natření zábradlí u pomníku
v Předoníně a dále pravidelnou údržbu pomníku obecními službami.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

Ve čtvrtek 21. června 2018 od 18 hodin proběhlo v Klubu Bechlín veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Přítomno bylo osm zastupitelů a hosté, jeden ze zastupitelů se dostavil až v průběhu jednání.
Závěrečný účet obce, rozpočtové opatření – jednohlasně byl schválen Závěrečný účet obce za rok 2017,
dále bylo šesti hlasy schváleno rozpočtové opatření č. 3, jeden zastupitel nehlasoval.
Výjimka z počtu žáků v ZŠ – jednohlasně byla schválena výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídě
v ZŠ Bechlín, a to z důvodu rozdělení druhého a třetího ročníku na samostatné třídy.
Sportovní plocha SDH Bechlín – zastupitelé neschválili materiální a finanční pomoc při stavbě
sportovní plochy SDH Bechlín v areálu hřiště Bechlín.
Smlouva o zřízení věcného břemene – jednohlasně byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene
týkající se stavby nadzemního signalizačního zařízení na pozemku v majetku obce.
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce – sedmi hlasy bylo schváleno uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Spolek přátel Aktivních záloh. Jeden zastupitel se zdržel.
Směrnice k ochraně osobních údajů – sedmi hlasy byla schválena Směrnice k ochraně osobních údajů
vytvořená v souladu s nařízením Evropského parlamentu GDPR. Jeden zastupitel byl proti.
Zřízení komise na výběr zhotovitele – zastupitelstvo obce zřídilo komisi pro výběr zhotovitele na akci
„Sportovní zázemí SK Předonín“. Pro bylo sedm zastupitelů, jeden byl proti.
Diskuse – v rámci diskuse byly vzneseny připomínky k opravě veřejného osvětlení v Bechlíně
a funkčnosti veřejného rozhlasu v Předoníně, dále byl zodpovězen dotaz na umístění sportovní plochy
SDH Bechlín.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Kateřina Fuksová

MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že 9.-13. července 2018 a 13.-24. srpna 2018 neordinuje.
Zástup - MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

Přerušení provozu mateřské školy
Ředitel ZŠ a MŠ Bechlín oznamuje termín uzavření mateřských škol v době letních prázdnin.
Mateřská škola Předonín bude uzavřena od 2. července do 12. srpna 2018. První tři týdny mohou děti
navštěvovat MŠ Bechlín, celkový počet dětí však nesmí být vyšší než 28 (kapacita MŠ).
Mateřská škola Bechlín bude uzavřena od 23. července do 2. září 2018. Poslední tři týdny mohou děti
navštěvovat MŠ Předonín, celkový počet dětí však nesmí být vyšší než 17 (kapacita MŠ).
Školní jídelna bude uzavřena od 23. července do 12. srpna 2018.

Změna jízdních řádů
Od neděle 10. června 2018 došlo ke změně jízdních řádů autobusové dopravy a zároveň byly znovu
zprovozněny zastávky na znamení „Předonín, vinice“ a „Předonín, košíkárna“.
Přehled nových jízdních řádů Vám poskytneme v kanceláři OÚ Bechlín.
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………. AKCE KULTURNÍ KOMISE

Další divadelní představení v Bechlíně – Čert a Káča
V neděli 24. června 2018 kulturní dům v Bechlíně opět ožil divadelním představením. Docela velké
divadlo Litvínov přijelo potěšit děti i dospělé pohádkou Čert a Káča.
Příběh o hubaté Káče, která by se ráda vdávala a má jasné představy za koho, jistě všichni dobře znají.
A tak snad jedině děti byly trochu vystrašené, když si ji z hospodské muziky odnesl čert přímo
do pekla. Obavy však malé diváky rychle přešly, když viděli, jak Káča s čerty v pekle pěkně zametá.
Rohatí si rychle přáli dostat energické děvče zpátky na zem, o což se samozřejmě postaral ovčák Jíra
a pohádka dostala ten správný šťastný konec.
Představení v podání herců Petra Kozáka, Lenky Vičkové, Petra Stodůlky, Petra Erlitze, Lukáše Masára
a Pavlíny Liškové bylo plné humorných scén, velmi zdařilé a dětmi obdivované byly i pohyblivé
kulisy, které zahrály hospodskou chásku. Diváků v nedělním odpoledni nepřišlo mnoho, ale ti, kteří
dorazili, si pohádku velmi užili.
Věříme, že se kulturní komisi obce podaří uspořádat další představení a těšíme se na další nevšední
zážitek. Zájem občanů se jistě zvýší a bude opět plný sál, jako při zahajovacím představení,
kdy do Bechlína přijely „Něžné dámy“.

Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

………. Z KNIHOVNY

Nejlepší čtenáři
Pod patronací starosty obce vyhlašujeme každoročně nejlepší čtenáře z mateřské školky, základní školy
i z dětí, které už navštěvují druhý stupeň základní školy. Mezi předškoláky i celkově byla nejlepší
čtenářkou Anežka Korpalová, která si v roce 2017 vypůjčila 28 knih. Při předávání odměny
ji doprovodili ostatní spolužáci z mateřské školy spolu s jejich učitelkami. Letos byla na každoroční
exkurzi do knihovny pouze první třída, proto si z žáků naší základní školy zatím převzala odměnu
pouze Pavlína Horáčková. Ostatní výherci Petra Lűftschitzová, Karolína Suchá a Klára Prchlíková mají
odměnu uloženou u nás a vyzvednou si ji při příští návštěvě.
Mezi staršími žáky byla nejlepší a odměnu si převzala Veronika
Čermáková, která si v roce 2017 vypůjčila 23 knih.
V loňském roce nás pravidelně navštěvovalo 42 dětí, které
si vypůjčily 180 knih a 256 časopisů (Čtyřlístek, ABC,
Mateřídouška). Velmi nás těší, že naše škola i školka podporují
děti v návštěvě knihovny. I díky této podpoře jsme
na litoměřicku stále nejlepší v počtu dětských čtenářů na počet
obyvatel.
Upozorňujeme, že knihovna je otevřena i o prázdninách a těšíme se na Vaši návštěvu.
Miluše Dvořáková, knihovnice
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ŠKOLA A ŠKOLKA ..........

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Krásné dny zalité sluncem přeji všem, kteří vzali do rukou nové číslo Bechlínských listů. Jelikož
v minulém měsíci noviny nevyšly, dodáváme článek pro dvojčíslo, abyste nebyli ochuzeni o žádné
novinky z naší organizace. A je toho spousta!
V mateřské školce v Předoníně byl květen ve znamení cestování. Děti se seznámily se způsobem života
různých kultur, s přírodními podmínkami a životem rostlin a zvířat na jiných kontinentech. Kromě
prohlížení obrázků, encyklopedií, vyrábění indiánských čelenek, kanoe, kaktusů a postaviček,
si zahrály novou didaktickou stolní hru Děti světa. Naši nejmenší soutěžili v hledání předmětů v rýži
a jejich následném přenášení hůlkami, vedli rozhovor mezi černouškem a indiánem, zvedali
papírového hada pravítkem pomocí statické elektřiny, cvičili podle CD Kluci z Afriky a zpívali píseň
Klokani. Celé osazenstvo školky přišel navštívit Dopravní skřítek, se kterým jsme si zopakovali
pravidla silničního provozu, některé dopravní značky, zazpívali jsme si píseň Panáčku, vrať se zpátky
na značku a tancovali mezi bublinami z mýdlového foukadla.
Do měsíce června vstoupila školka oslavou dne dětí na zahradě MŠ. Děti
soutěžily ve veselých disciplínách a za své sportovní výkony si odnesly
medaile z keramické hlíny. Ty vyrobila slečna praktikantka, kterou jsme
v MŠ Předonín měli. V červnu byl tématem měsíce hmyz. Téma bylo
zvoleno záměrně, jelikož v létě mají děti možnost pozorovat život hmyzu
v jeho přirozeném prostředí. Konalo se pozorování pod lupou – počet
nohou a puntíků, barva, pohyb, části těla, to vše naše malé badatele
zajímalo. Poznatky se upevňovaly i pomocí didaktických her, např. Beruška,
Pilná včelička, Předveď žížalu, mouchu a blechu. Četli jsme knihy Domeček
šneka Palmáce, Příhody včelích medvídků, Jak štěňátko dostalo chuť
na med, Broučci a jiné. Velkým zakončením tématu hmyz byla výroba
včelky z papíru.
Společnou akcí MŠ Předonín a MŠ Bechlín byl výlet autobusem do Starých Hradů. Zde děti
absolvovaly prohlídku zámeckého sklepení s pohádkovými postavami zasazenými do někdy
až strašidelných dějových kulis.
V mateřské škole v Bechlíně si zase povídali o tradicích
Řípské pouti a pálení čarodějnic. Díky místním
dobrovolným hasičům se mohla uskutečnit další společná
akce, tentokrát MŠ Bechlín a ZŠ Bechlín. Proběhl nácvik
požárního poplachu, hasiči předvedli dětem požární
techniku, děti stříkaly z hasičské hadice, zkoušely si helmy.
Děti z mateřské školy si mohly na ohýnku spálit
vlastnoručně vyrobené čarodějnice a následně opéct vuřty.
Bylo to krásné dopoledne, které si naši nejmenší,
ale i školáci pěkně užili. Kromě povídání o tradicích se v MŠ Bechlín zabývali i zvířátky. Děti se naučily
poznávat různé druhy ptáků, jejich život, potravu a zvuky, které vydávají. Všichni už vědí, jak
se ke zvířátkům chovat a že se jim nesmí ubližovat. V praxi si znalosti ověřili při společné akci
s MŠ Předonín, během které si děti zacvičily se cvičeným pejskem a v závěru si ho mohly i pohladit.
Ke dni matek děti vyrobily svým maminkám krásné přáníčko s fotografií. Na konci měsíce května
proběhla v kulturním domě besídka MŠ. Účast rodičů byla značná, děti sklidily veliký a zasloužený
potlesk. Zároveň zde proběhlo i rozloučení s předškoláky, kteří od září zamíří do základní školy.
Předškoláci si domů odnesli i dárečky na rozloučenou. V květnu se také uskutečnil zápis do mateřské
školky. Účast byla hojná a velmi nás mrzí, že jsme nemohli vyhovět všem uchazečům o místo ve školce.
V základní škole jsme se věnovali zdravé stravě a zdravému životnímu stylu. Děti absolvovaly
interaktivní přednášku Tonda Obal na cestách, na které se dozvěděly spoustu zajímavostí ke třídění
odpadů. Dále jsme se s dětmi vydali na dopravní hřiště, kde si všichni zdokonalili svou znalost
dopravních předpisů a zasportovali si na kole.
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.......... ŠKOLA A ŠKOLKA
V rámci projektu Mléko do škol jsme žákům připravili zdravou svačinu. Děti mohly ochutnat spoustu
zdravých pochutin (neochucené mléko, odtučněný tvaroh, kyšku, sýr a spoustu dalších pokrmů).
Druhou částí této akce byl projekt Ovoce a zelenina do škol, kde jsme opět žákům připravili zdravé
svačiny, tentokráte složené z domácích i exotických ovocných a zeleninových plodin. Žáci si ověřili,
že i zdravé věci mohou dobře chutnat. Uskutečnil se i školní výlet. Tentokrát naši žáčci zamířili
do Prahy, kde navštívili planetárium, svezli se vesmírným vozítkem a poté navštívili Mořský svět,
kde viděli největší mořské akvárium v České republice.
V budově základní školy se konal zápis do Základní umělecké školy Roudnice nad Labem. Rodiče,
kteří toužili po tom, rozvíjet své ratolesti v hudební oblasti, mohli podat přihlášky a od září se jejich
potomci budou účastnit výuky na hudební nástroje v naší škole.
V měsíci červnu proběhla oblíbená Škola v přírodě. Paní učitelky vyrazily s dětmi na týdenní pobyt
na Benecko, kde měli žáci možnost nadýchat se čerstvého vzduchu, užít si spoustu zábavy a poznat
nová místa. V rámci projektu IKAP absolvovali naši prvňáčci hravou výuku matematiky s názvem
Benjamín. Velikou akcí bylo pasování prvňáčků
na čtenáře. Toto pasování bylo provázeno
vystoupeními žáků naší základní školy. Důležitou
událostí pro naši organizaci bylo propůjčení titulu
Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naší škole.
Zisk tohoto titulu je pro naši organizaci velikým
úspěchem. Je to důsledek velmi kvalitní spolupráce,
kterou se nám podařilo navázat. Z naší školy, která
byla prozatím „pouze“ školou spolupracující,
se stává škola fakultní. Jedná se o velice prestižní
záležitost, která přinese naší škole úplně nové
možnosti rozvoje našich žáků.
Nyní bych již chtěl všem popřát krásné prožití prázdninových měsíců, hlavně klid, pohodu. Budeme
se na Vás po prázdninách opět těšit.
Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín

.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Přátelé, chvátám, chvátám, nemám chvíli klid...
Takto by se daly uplynulé měsíce shrnout do jediné věty. Jak už to bývá, jaro a léto jsou pro hasiče
období, kdy nevědí, kam dřív skočit. Nejinak je tomu i letos.
V pátek 27. dubna se konala cvičná evakuace základní a mateřské školy v Bechlíně. Myslím, že děti
si to jaksepatří užily, ať už samotnou evakuaci, tak také následný program u hasičárny. Kromě
vyslechnutí klasických „přednášek“ o hasičské technice si také zasoutěžily. Soutěžní sezónu jsme
zahájili s dětmi, a to 28. dubna na pohárové soutěži v Terezíně. Výsledky nebyly žádná sláva, starší
žákyně po první disciplíně skončily na šestém místě a ani umístěním z požárního útoku si skóre moc
nevylepšily. Šestka nám asi byla souzená, protože mladší žáci přesně na takovém místě skončili
celkově. V neděli 29. dubna uspořádal náš sbor sběr železného šrotu. Uff, náročný víkend, ale tím
zdaleka nekončíme. Tradiční akcí je samozřejmě pálení čarodějnic. První jarní akce vždy přiláká
spoustu místních i přespolních občanů. Letos navíc perfektně vyšlo počasí, takže sousedé si mohli
po zimě poklábosit o něco déle.
A máme tady květen. V sobotu 5. 5. se naše děti „zahojily“ na soutěži v Předoníně. Obě družstva
si přivezla medaile, starší holky stříbrné a mladší žáci vytoužené zlato. V neděli 6. května se družstvo
mužů zúčastnilo prvního kola série soutěží Tohatsu Fire Cup, kde obhajují své loňské vítězství. Soutěž
pořádal SDH Vroutek (okr. Louny) a naši muži se umístili na čtvrtém místě.
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Ve stejný den se také konala „Cítovská stovka“, tedy závod v disciplíně „Běh na 100 m s překážkami“.
Z našeho sboru se soutěže zúčastnili Matěj Rajnoha (3. místo), Vojta Rajnoha (15. místo) a Michal Vízner
(13. místo). V úterý 8. května se mladí hasiči utkali na soutěži, kterou pořádal SDH Černouček na hřišti
ve Ctiněvsi. I tady se dětem lepila smůla na paty. Mladší žáci měli našlápnuto na medaile. Bohužel nás
zklamala technika a rázem spadli až na šesté místo. Starší žáci také zůstali pod bednou,
na čtvrtém místě.
Soutěž, na kterou se každý rok těšíme my i děti, pořádá
SDH Litoměřice. Koná se celý víkend a spíš než o výsledky
tu jde především o skvělou zábavu. S dětmi jsme vyrazili již
v pátek. Ubytovali jsme se ve stanech a zbývající čas
věnovali tréninku. V sobotu nás čekal první soutěžní den.
S výsledky to bylo jako na houpačce, nahoru dolů,
ale průběžně jsme se drželi na medailových pozicích. Starší
holky dokonce bojovaly o zlato. Odpoledne, po ukončení
soutěží, se strhla další bitva, tentokrát vodní. Zúčastnili
se jí všichni, kteří na cvičišti také přespávali. Myslím,
že v celém areálu nezůstala na nikom suchá ani nit, ale vzhledem k tomu, že teploty sahaly ke třicítce,
to určitě pro všechny bylo příjemné osvěžení. Jako zlatý hřeb dne pak členové SDH Terezín všechny
děti povozili na zásahovém člunu. Skvělý zážitek, za který moc děkujeme. V neděli nás čekaly
už jen požární útoky. Mladší žáci zaváleli a celkově
se umístili na krásném druhém místě. Starší holky sice
také zaválely, ale protože byly v této disciplíně
diskvalifikované, nebylo z toho nic jiného než naše
„oblíbená“ bramborová medaile za čtvrté místo. Musím
podotknout, že diskvalifikace nebyla vina soutěžících
děvčat, ale dospělého strojníka, který se v zápalu boje
dotkl mašiny, což nesmí, pokud není ohroženo některé
z dětí. No co, jsme jeden tým, a i když se holky chvíli
kabonily, nakonec to vzaly sportovně.
V červnu se také konala další soutěž Tohatsu Cup, tentokrát na domácím hřišti v Bechlíně. Muži
zaváleli, všechny soupeře nechali za sebou a získali první místo! Po soutěži si poseděli společně
s družstvem SDH Vroutek před hasičárnou a pěkně to oslavili. Svou pozici favoritů si udrželi i na další
soutěži v Jirkově. Opět se umístili na prvním místě. Doufejme tedy, že v následujících čtyřech soutěžích
se jim povede podobně a své loňské vítězství obhájí. Držíme palce!
V úterý 12. června vyjela jednotka našeho sboru k padlému stromu.
Ve vile se zlomila vrba a spadla do silnice. Jednotka vše odklidila
a strom ořezala, aby se předešlo podobným situacím.
Zvláštní odstavec si jistě zaslouží také naše družstvo – jak my říkáme
– „mlaďasů“, tedy kluků z Bechlína, Předonína a Litoměřic.
Dohromady utvořili družstvo a zúčastnili se okresního kola soutěže
v požárním sportu, které vyhráli. Zajistili si tak postup do krajského
kola, které se konalo 24. června v Ústí nad Labem. Zde je nakonec
dělily pouhé vteřiny od vítězství a umístili se na druhém místě.
To je po letech, kdy se náš sbor této soutěže neúčastní, velmi dobrý
výsledek a klukům opravdu moc děkujeme za reprezentaci! Kromě poháru kluci přivezli také věcné
ceny (zásahové helmy, pásky atd.), které si spravedlivě rozdělili do svých domovských sborů.
Jen tak dál!
Krásné léto přeje SDH Bechlín.
Michala Korpalová
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………. ZE SPORTU

Na kontě další porážky
Měsíc po námi vznesené otázce o záchraně III. třídy je pravděpodobně rozhodnuto. Nikoliv ovšem
snahou našich hráčů, ale s pomocí soupeřů. V průběhu jara odstoupila dvě družstva, a to ambiciózní
Mnetěš, které elán nevydržel ani pět let, a dále i družstvo Radouně, které by nemělo mít problémy
s hráči díky spolupráci s SK Štětí, ale také u nich bohužel. Výsledkem je skutečnost, že ačkoliv
skončíme v tabulce poslední, je celkem jisté, že z III. třídy budou sestupovat z obou tříd celkem
dva celky a odhlášené družstvo navíc nahradí pro příští rok další postupující ze IV. třídy. To vše ale
až po skončení ročníku 2017/2018.
K našemu celku lze jen říci, že veškeré výzvy k lepšímu výkonu a celkovému přístupu nenašly
pochopení u samotných hráčů. Je s podivem, že jim nevadí stálé napadání v diskuzích k průběhu
soutěže a že si neuvědomují, že si nejdou kopnout, ale reprezentují klub a obec, a to by je mělo
zavazovat.
Přehled dalších odehraných zápasů
Sobota 28. dubna 2018
Kleneč – Předonín
4:3 (2:2)
- utkání, v němž jsme mohli doufat v dobrý výsledek. Získali jsme během deseti minut dvoubrankové
vedení, které jsme v dalším průběhu ztratili. Nakonec jsme sedm minut před koncem obdrželi
rozhodující gól.
Sobota 5. května 2018
Předonín – Židovice
0:1 (0:1)
- další zbytečná porážka. I když jsme celý zápas hráli pod tlakem soupeře, o výsledku rozhodla fatální
chyba jednoho z nejzkušenějších našich hráčů T. Dvořáka.
Následující dva zápasy nás „debakly“ vrací o krok zpět, kdy nebyly takové výsledky žádným
překvapením.
Sobota 12. května 2018
Budyně n.O. – Předonín
12:0 (5:0)
- bez nejzkušenějších hráčů, v kombinované sestavě, s neukázněností Souška, který byl vyloučen
již v 37. minutě, se proti lepšícímu se celku Budyně nedal očekávat dobrý výsledek.
Sobota 19. května 2018
Předonín – Úštěk
0:11 (0:7)
- zodpovědnost je to poslední, co naše hráče zajímá a tíží. K utkání se dostavilo pouhých devět hráčů
a tudíž bylo pouze otázkou, kde se zastaví celkové skóre.
O takových utkáních se velmi špatně píše.
Sobota 26. května 2018
Lounky/Chodouny – Předonín
2:1 (1:1)
- domácí tým pohybující se v popředí tabulky měl nečekané problémy s naším kolektivem. Svoji herní
převahu proměnil až sedm minut před koncem utkání.
Neděle 3. června 2018
Předonín – Račice
0:6 (0:4)
- v dalším utkání jsme opět nestačili, a to nejen herně, ale i fyzicky. Odevzdaně působící výkon
znamenal zatížení v naší síti v podobě půl tuctu gólů.
Neděle 10. června 2018
Litoměřice D – Předonín
3:2 PK (2:1)
- poslední soutěžní utkání sezóny 2017/2018 s oslabeným celkem domácích mělo vyrovnaný průběh,
což vyjadřuje i skóre. O vítězství domácích rozhodl až penaltový rozstřel, který tradičně nezvládáme.
Tolik k fotbalovým bohům sezóny 2017/2018.
A teď několik informací k dalšímu průběhu roku 2018. V létě by mělo dojít k zahájení výstavby nových
kabin, a to znamená, že rok nebudeme hrát v Předoníně a budeme v azylu v Dobříni. Věřím,
že nastávající sezóna bude lepší než ta minulá. Přejeme všem příjemnou dovolenou, dětem samozřejmě
krásné prázdniny. Podrobněji o dalším vývoji příště.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Hospoda U Petráčků v Libkovicích Vás zve na

POSEZENÍ S KYTARAMI

v pátek 27. července 2018 od 19:00 hodin, pergola ve dvoře hospody
hrají: Václav Mazák, Jiří Aust, Pavel Klíž, Petr Petráček
Obec Bechlín Vás srdečně zve na

PRÁZDNINOVÉ ROZLOUČENÍ
v sobotu 25. srpna 2018 od 10:00 hodin na fotbalovém hřišti v Bechlíně
Soutěže o ceny, kouzelník se zvířátky, ukázky sportovní kynologie, ukázky vojenské, policejní
a požární techniky, ukázky auto a moto veteránů, projížďky bojovou technikou, projížďky na koni,
skákací hrad, dětská diskotéka, večer taneční zábava – hraje skupina ELEGANCE
Startovné pro bechlínské děti zdarma, ostatní 150,- Kč.
Bohaté občerstvení! Vstupné dobrovolné!
Dovolujeme si tímto požádat naše příznivce a sponzory o zachování přízně.
Kulturní komise si Vás dovoluje pozvat na prohlídku

PIVOVARU SVIJANY A SVIJANSKÉHO ZÁMKU

v sobotu 8. září 2018, odjezd autobusu cca 8:00 hod.
prohlídka pivovaru:
dospělí 70,- Kč, děti a senioři 50,- Kč
prohlídka zámku bez průvodce: dospělí 90,- Kč, děti, studenti a senioři 50,- Kč
prohlídka zámku s průvodcem:
dospělí 110,- Kč, děti, studenti a senioři 70,- Kč
děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP zdarma
doprava a parkovné:
zdarma
Více informací v kanceláři OÚ Bechlín.
Prosíme případné zájemce, aby se přihlásili do 31. července 2018 v kanceláři OÚ Bechlín.

PODĚKOVÁNÍ
Od 10. 6. 2018 byla do jízdních řádů znovu zařazena autobusová zastávka „Předonín, košíkárna“.
Rádi bychom tímto poděkovali Obecnímu úřadu Bechlín, resp. panu starostovi za aktivní přístup
a významnou pomoc při jednání s Krajským úřadem Ústeckého kraje o znovuzařazení této zastávky
do jízdních řádů autobusů. Děkujeme
Ivana a Václav Böhmovi

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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