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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
stěžejní investice letošního roku, tzn. výstavba sportovního zázemí v místní části Předonín, se blíží
ke svému konci. Od získání stavebního povolení a faktického zahájení stavby uběhlo neuvěřitelných
deset měsíců. Stavba procházela, a vlastně stále ještě prochází, kontrolou stavebního dozoru, který
zajišťuje Ing. Miloslav Marek. Tento zkušený a pečlivý odborník citlivě a s rozvahou koordinuje
veškeré probíhající práce, neodpustí maličkosti, ale dokáže pracovníky i pochválit. V průběhu července
dojde k protokolárnímu předání nově vybudovaného zázemí a začne kolečko nezbytných dokladů
nutných ke zdárné kolaudaci díla. Ukončením výstavby dojde opět k výraznému zvýšení životní
úrovně našich občanů.
Nelze nezmínit ani celkovou rekonstrukci hrací plochy a požárního cvičiště. Tato záležitost byla plně
v kompetenci SK Předonín a musím uznat, že klub se svého závazku zhostil na jedničku. Výsledkem
je ucelený areál, jaký nemají mnohá města. Je třeba si uvědomit skutečnost, že naše obec má téměř
vše ve dvojím provedení. Stačí fakt, že např. v Roudnici n.L. jsou tři fotbalová hřiště a minimálně
dvě z nich nedosahují kvality našich fotbalových stánků jak v Bechlíně, tak i v Předoníně.
Důležitým faktorem je naprostá bezdlužnost naší obce, nadšení a elán všech, kteří chtějí přiložit ruku
k dílu a výsledek je patrný na první pohled. Samozřejmě se najdou i kritici, kteří mají jiné a dozajista
lepší nápady. Nezbývá, než konstatovat - máme demokracii a můžeme vlastně říkat, co chceme.
V dohledné době chystáme ve spolupráci s SK Předonín den otevřených dveří pro všechny, kteří budou
mít zájem podívat se na dokončené dílo. S čistým svědomím můžeme říci, že obě části naší obce jsou, co
se týče jak technického, tak i volnočasového využití, naprosto totožné.
Závěrem mi dovolte popřát všem krásné léto, příjemnou dovolenou, dětem skvělé prázdniny a mnoho
radosti a spokojenosti při využívání obou sportovních areálů.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Závěrečný účet obce za rok 2018
1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2018 podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu FIN 2-12M
k 31. 12. 2018. Převaha příjmů nad výdaji pro rok 2018 činí 190 354,21 Kč.
Účet 231 – základní běžný účet
Bankovní účty – počáteční stav k 1. 1. 2018
Stav účtu KB
ČSOB
ČNB
Celkem

Bankovní účty – konečný stav k 31. 12. 2018
7 942 980,24 Stav účtu KB
75 354,87 ČSOB
1 583 624,42 ČNB
9 601 959,53 Celkem

7 185 695,71
384 984,01
2 221 634,02
9 792 313,74

Plnění příjmů a výdajů za rok 2018
Příjmy
Daňové příjmy

Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
Skutečnost %
17 182 000,00
17 257 053,04
17 257 053,04
100,00

Nedaňové příjmy

876 865,60

918 237,21

809 238,18

88,13

Kapitálové příjmy

20 000,00

3 020 000,00

3 011 720,00

99,73

Přijaté dotace
Příjmy celkem
Výdaje

491 134,40

642 134,40

2 242 134,40

349,17

18 570 000,00

21 837 424,65

23 320 145,62

106,79

Schválený rozpočet

Běžně výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje

Upravený rozpočet

Skutečnost

Skutečnost %

13 278 671,00

15 257 671,00

14 561 482,41

95,44

5 291 329,00

8 580 329,00

8 568 309,00

99,86

18 570 000,00

23 838 000,00

23 129 791,41

97,03

Rozpočet obce pro rok 2018 byl dne 20. 12. 2017 usnesením č. 101/2017 schválen jako vyrovnaný ve výši
18 570 000,00 Kč. V průběhu roku 2018 bylo schváleno celkem sedm rozpočtových opatření v celkové výši
5 268 000,00 Kč.
V příjmové části byl rozpočet navýšen o 5 268 000,00 Kč. Z toho 2 075 628,39 Kč byl přebytek hospodaření
roku 2017. Zastupitelstvo obce dne 19. 4. 2018 usnesením č. 25/2018 o tuto částku posílilo rozpočet roku 2018.
Dále byla příjmová část rozpočtu posílena o 3 000 000,00 Kč za prodej budovy úpravny vody. Mimo jiné
ostatní příjmovou část tvořila dotace na výkon státní správy, dotace na zajištění voleb a mírné navýšení
ostatních příjmů. Daňová výtěžnost obce probíhala ze strany finančního úřadu rovnoměrně v souladu
s rozpočtem.
Ve výdajové části byl rozpočet navýšen o 5 268 000,00 Kč. Z toho částka 3 104 000,00 Kč posílila rozpočet
investiční položky na výstavbu sportovního zázemí SK Předonín. Dále byl posílen oddíl silnice
o 450 000,00 Kč na opravu místních komunikací a oddíl územního plánování o 310 000,00 Kč. V oddíle místní
správy byla vytvořená rezerva roku 2018 v hodnotě 1 283 000,00 Kč. Ostatní oddíly byly mírně posíleny
v hodnotě 121 000,00 Kč. Všechny 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 9,14 % 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.
Výsledek hospodaření po zdanění dle Výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2018 je 142 471,99- Kč.
Výsledek hospodaření je tvořen rozdílem výnosů a nákladů roku 2018.
Výnosy 2018 – tvoří
Výnosy z činností obce (včetně darů)
Finanční výnosy (úroky bank,
přecenění úpr. vody na reál. hodnotu)
Výnosy ze sdílených daní a poplatků
Výnosy z transferů a darů (odpisy
z transferů)
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření 2018

Náklady 2018 - tvoří
3 807 769,39 Náklady z činnosti obce (netvoří výdaje na inv.)
9 368 818,83- Finanční náklady (úroky bank)
17 232 713,04 Daň z příjmů
5 283 861,56 Náklady na transfery (dotace na provoz školy,
přísp. na činnost obč. sdružení, členské přísp.)
16 955 525,16

Hospodářská činnost obce k 31. 12. 2018 nebyla realizována.
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12 368 347,15
0,00
12 350,00
4 717 300,00
17 097 997,15
-142 471,99
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2) Hospodaření s majetkem obce 2018
Výkaz rozvaha k 31. 12. 2018 + výsledek inventarizace majetku k 31. 12. 2018
Rozvaha - bilance 2018 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 hm. majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva:
Z toho - Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Korekce pohledávky
Krátkodobý finanční majetek (stav
bankovních účtů k 31. 12. 2018)
Aktiva celkem

Pasiva – tvoří zdroje krytí
45 190 834,42 Vlastní kapitál
986 773,56 Z toho - Jmění účetní jednotky
-403 240,56 Ostatní fond účetní jednotky
Výsledek hospodaření let minulých
Cizí zdroje (tvoří zál. na dotace,závazky)
64 739 828,20 Z toho - Dlouhodobé závazky
-20 142 526,78 Krátkodobé závazky
10 000,00
12 153 447,52
38 221,50
2 322 912,28
0,00
9 792 313,74
57 344 281,94 Pasiva celkem

54 688 814,57
38 933 905,48
7 526 331,14
8 228 577,95
2 655 467,37
2 004 480,00
650 987,37

57 344 281,94

Inventarizace k 31. 12. 2018 - majetek v pořizovacích cenách podle SÚ
018 - Dlouhodobý nehmotný
019 – Územní plán
021 - Stavby
022 - Movité věci
028 – Drobný hmotný
031 - Pozemky
042 - Nedokončené investice
069- Akcie
Celkem

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 Stav k 31. 12. 2018

Stav k 1. 1. 2018

227 573,56
759 200,00
51 184 118,63
5 715 544,56
2 703 844,37
974 046,41
*4 162 274,23
10 000,00
65 736 601,76

* Přehled SÚ 042 Nedokončených investic
Investice
CHODNÍK od č.p. 92 - hřbitov
PARCELY u hřbitova
PARCELY Benzinov
BYTOVÝ DŮM č.p. 20
HŘIŠTĚ PŘEDONÍN kabiny
MONITOROVACÍ VRT Předonín

Zahájení

Proinvestovaná hodnota
2012
2006
2005
2011
2018
2016

Celkem
13 600,00
146 995,00
327 429,00
180 000,00
3 447 841,00
46 409,23

*4 162 274,23

V roce 2018 došlo k navýšení hodnoty nehmotného a hmotného majetku obce o 6 909 082,58 Kč. Z důvodů
prodeje, likvidace a opotřebení byl vyřazen majetek v hodnotě 22 610 583,11 Kč. Starosta obce dne
26. 9. 2018 pověřil inventarizační komisi a vedoucí pracovníky, kteří jsou odpovědní za jednotlivé objekty,
k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018. Plán inventur majetku a závazků byl určen na období
od 30. 9. 2018 (07:00:00) do 31. 1. 2019 (24:00:00) hod. S ohledem na přezkoumání hospodaření obce, které
bylo provedeno 30. 1. 2019 byl dne 29. 1. 2019 o průběhu inventarizačních prací zpracován zápis. Syntetický
účet 031-pozemky k 31. 12. 2018 byl inventarizační komisí inventarizován fyzicky v průběhu ledna 2019,
a to dle výpisu z listu vlastnictví k 27. 12. 2018. Z důvodu časové tísně nebyly ke dni přezkoumání
hospodaření k tomuto účtu vyhotoveny soupisy majetku. Toto zjištění je součástí zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce. K datu 18. 2. 2019 byla tato závada odstraněna – stav majetku dle dodatečně
vyhotoveného listu vlastnictví k 31. 12. 2018 se nezměnil.

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Přezkoumání bylo provedeno na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přezkoumání hospodaření
Obce Bechlín se sídlem Bechlín 85 bylo provedeno pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého
kraje ve dnech 6. 9. 2018 a 30. 1. 2019.
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4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů
ÚZ
98008
33063
98187
Celkem
Vratka 2019

4122
Celkem

Účel poskytované dotace
Volba prezidenta ČR
OP VVV MŠMT průtoková dotace ZŠ a MŠ B - PO
Volby zastupitelstvo obce a Senát 2018
Prostředky poskytnuté v roce 2018
Neúčelové dotace
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

Poskytnuto
Skutečně čerpáno
57 000,00
34 305,00
241 534,40
241 534,40
90 000,00
61 813,00
388 534,40
337 652,40
50 882,00
Poskytnuto
Skutečně čerpáno
249 600,00
249 600,00
249 600,00
249 600,00

5) Hospodaření příspěvkových organizací
Obec Bechlín je zřizovatelem organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín – příspěvková
organizace. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace je 121 735,22 Kč. Ředitel školy požádal
o souhlas s převedením hospodářského výsledku do rezervního fondu organizace. Zastupitelstvo obce
na svém zasedání dne 21. 2. 2019 usnesením č. 14/2019 toto převedení schválilo.
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. 2018.
8) Přehled neinvestičních a investičních dotací poskytnutých obcí v roce 2018
FK Bechlín
SK Předonín z.s.
SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Bechlín
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.
Neinvestiční dotace celkem
Investiční dotace celkem
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
Investiční 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

55 000,00
55 000,00
55 000,00
90 000,00
55 000,00
25 000,00
30 000,00
7 000,00
7 000,00
15 000,00
5 000,00
20 000,00
329 000,00
90 000,00
419 000,00
4 232 000,00
4 232 000,00
12 500,00
12 500,00
4 663 500,00

9) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
Mimorozpočtové zdroje Obec Bechlín nevyužila. Úvěrové zatížení závazků v roce 2018 bylo 0,00 Kč.
Obec Bechlín k tomuto datu vykazuje dle výpočtu dluhové služby koeficient dluhového zatížení 0,00.
Milena Koťová, účetní obce
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 13. května se v Klubu Předonín sešli zastupitelé naší obce na veřejném zasedání. Přítomno
bylo deset zastupitelů, z nichž jeden se dostavil s menším zpožděním v začátku jednání.
Hospodaření obce – v úvodu jednání vzali zastupitelé na vědomí rozpočtová opatření č. 3-6/2019,
v nichž se jednalo o menší přesuny položek. Následně jednohlasně schválili zprávu o hospodaření obce
za 1. čtvrtletí roku 2019.
Dotace spolkům a organizacím – zastupitelé projednali návrh finančního výboru na přidělení
finančních prostředků spolkům, klubům, sdružením a dobročinným organizacím působícím na území
obce nebo poskytujícím obci a občanům služby. Žádosti podalo 11 subjektů. K tématu se diskutovalo,
některým zastupitelům se nelíbil způsob hodnocení subjektů a dále podpora organizací, které působí
mimo naši obec. Bylo vysvětleno, že finanční výbor vyčíslil výše příspěvků jednotlivým žadatelům
na základě již schválených pravidel. Místní subjekty byly bodovány podle vykázané činnosti za minulé
a nadcházející období, a to v oblasti kultury, školství, sportu, sociálních služeb, bezpečnosti, péče
o životní prostředí atd. Podpora ostatních byla ponechána na zvážení zastupitelů. Dotace byly
rozděleny následovně:
Kočičí domov Sluníčko Dobříň – 5 000 Kč (7 pro, 0 proti, 2 se zdrželi),
SK Štětí (prostory pro SK stolní tenis Bechlín) – 7 000 Kč (8 pro, 0 proti, 2 se zdrželi),
Český kynologický svaz ZO Roudnice n.L. – 5 000 Kč (7 pro, 0 proti, 3 se zdrželi),
Hospic sv. Štěpána Litoměřice – 20 000 Kč (9 pro, 0 proti, 1 se zdržel),
Spolek přátel Aktivních záloh Babiny – 10 000 Kč (8 pro, 0 proti, 2 se zdrželi),
Myslivecký spolek Podřipsko Bechlín – 64 336 Kč (6 pro, 1 proti, 3 se zdrželi),
Fotbalový klub Bechlín – 64 336 Kč (8 pro, 1 proti, 1 se zdržel),
Sbor dobrovolných hasičů Předonín – 64 336 Kč (7 pro, 1 proti,2 se zdrželi),
Sbor dobrovolných hasičů Bechlín – 62 848 Kč (8 pro, 1 proti, 1 se zdržel),
Sportovní klub Předonín – 58 758 Kč (8 pro, 1 proti, 1 se zdržel),
Sdružení pro obec – 7 066 Kč (8 pro, 2 proti, 0 se zdržel).
Zemědělský pacht – zastupitelé znovu diskutovali za účasti zástupce bechlínského zemědělského
družstva o návrhu pachtovní smlouvy se společností Agrobech. O bodu se nehlasovalo, protože nebyl
schválen záměr pachtu. Zastupitelé vyslovili výhrady k tomu, že zemědělci rozorávají cesty, dále
k výpovědním lhůtám, valorizaci pachtovného. Někteří zastupitelé trvali na tom, aby z pachtu byly
vyjmuty cesty. V závěru zastupitelé požádali starostu o přepracování smlouvy.
Rozšíření školy – zastupitelé schválili smlouvu na zpracování studie na výstavbu druhého stupně
ZŠ z budovy bývalé družstevní jídelny v Bechlíně. Diskutovalo se o budoucí podobě studie a termínech
zpracování. 8 zastupitelů bylo pro, 2 se zdrželi hlasování.
Smlouva – inženýrské sítě – zastupitelé na základě doporučení finančního výboru přesunuli jednání
o zasíťování pozemků na Benzinově z důvodu nedostatku informací o DPH na příští jednání.
Vedení elektřiny – zastupitelé jednohlasně souhlasili se smlouvou na věcné břemeno k vybudování
vedení nízkého napětí.
Kupní smlouva – zastupitelé bez výhrad schválili odkup pozemku po zemřelé osobě. Cena bude
stanovena znaleckým posudkem.
Linka bezpečí – zastupitelé projednali žádost Linky bezpečí o finanční podporu. Návrh nebyl schválen.
Pro hlasovali 3 zastupitelé, 1 byl proti, 6 se zdrželo.
Odpadkové koše – zastupitelé projednali návrh na zakoupení nových odpadkových košů a pověřili
Ing. Jiřího Medka a Milana Fialu zjištěním nabídky košů.
Venkovní cvičební stroje – zastupitelé projednali návrh na zakoupení venkovních cvičebních strojů
a jejich umístění a pověřili Pavla Cardu, Ing. Vladimíra Drobného, Ph. D. a Ing. Jiřího Medka zjištěním
nabídky a možnosti umístění strojů.
Prázdninové rozloučení – zastupitelé pověřili Milana Fialu přípravou a organizací Prázdninového
rozloučení. 9 hlasovalo pro, 1 se zdržel.
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Školská rada – zastupitelé jmenovali nové zástupce do školské rady ZŠ a MŠ Bechlín. Za zřizovatele
budou od října ve školské radě Jaroslav Vocásek a Mgr. Zdeňka Fillerová Studená.
Evropské dotace pro školu – zastupitelé schválili žádost ZŠ a MŠ Bechlín o souhlas s účastí školy
v projektu Šablony II., díky němuž bude mít škola finanční podporu z fondů EU. Návrh byl schválen
jednohlasně.
Výjimka z počtu žáků ve škole – dále byly bez výhrad schváleny výjimky z počtu žáků základní
a mateřské školy.
Diskuse – v posledním bodě jednání zastupitelé a občané diskutovali o návrhu na venkovní cvičební
stroje, vodovodu na hřbitově, úpravách cest, převodech pozemků, o zemědělském pachtu
se společností Agrobech, možnostech ostříhání živého plotu v parku v Předoníně, obnovení zvoničky
v Předoníně a zakoupení nových stolů do Klubu Předonín.
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

MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že ve dnech 29. 7.–9. 8. 2019 a 26.-30. 8. 2019 neordinuje.
Zástup MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

ŠKOLA A ŠKOLKA ..........

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Krásný začátek letních prázdnin přejeme všem čtenářům Bechlínských listů. Přicházíme s novými
informacemi z naší organizace.
V květnu v mateřské škole v Předoníně děti uchvátilo velmi oblíbené téma Dinosauři. V MŠ máme
nejen figurky dinosaurů, obrázkové knihy a encyklopedie (např. Úžasný svět dinosaurů), ale i papírový
Jurský park s barevnými dinosaury, prehistorickými rostlinami a sopkou v pozadí. Děti si také přinesly
své dinosaury z domova a využily je při hrách i všech ostatních činnostech. Příběh Jak Alenka
a Kamílek zažili dobrodružství s dinosaury poslouchali naši nejmenší velice pečlivě a také se naučili
říkanku Archeolog. Při hře Kdo jsi? se děti seznámily se jmény některých dinosaurů (tyrannosaurus,
stegosaurus apod.) a vymýšlely jména nová. Grafomotoriku procvičily při předvádění dinosauřího
hřbetu, vejce a zubů. V didaktické hře Cesta k sopce si zopakovaly pojem dlouhý – krátký, počítaly
dinosauří vejce a třídily je dle velikosti. Soutěžily v připínání
dinosauřích hrotů (kolíčků na šňůře) a v přenášení figurek
dinosaurů mezi obručemi. Nechyběla ani překážková dráha
v podobě Jurského parku a pohybová hra Dinosauří jeskyně,
kdy děti reagovaly na melodie a napodobovaly chůzi dinosaurů.
U stolků sestavovaly tangramy (obrázky z geometrických tvarů)
a jako mladí badatelé si modelovaly v syntetickém písku. Největší
nadšení však vyvolal pokus Sopka, kdy nám za pomoci jedlé
sody, jaru a octa vytékala „žhavá láva“ ze zavařovací sklenice.
To v červnu školku ovládl hmyz. Toto téma provází děti i celými prázdninami. Děti mohou pozorovat
různé druhy hmyzu při vycházkách, na zahradě využívají lupu ke zkoumání jeho detailů, částí těla,
vývojových stádií. Zároveň se seznamují s významem hmyzu pro veškerý život na zemi. Ve třídě
si prohlížejí obrázky hmyzu v knihách a encyklopediích, čtou příběhy z nové knihy Včelka meduška,
dramatizují říkanku Kulhal brouk přes palouk a zpívají píseň Brouček s rytmickým doprovodem
hudebních nástrojů. Ke hře, logopedii i počítání se využívají nové zalisované obrázky hmyzu.
6

………. ŠKOLA A ŠKOLKA
Oslava dne dětí proběhla již tradičně formou sportovních her a soutěží na zahradě MŠ a opět
při ní velmi pomohla praktikantka Terezka Černá. Děti soutěžily v přenášení drátěnek mezi obručemi,
nošení pingpongového míčku na lžíci, házení míčků do psí tlamy nebo v dětském golfu. Nejvíce se jim
ale líbilo nabírání a stříkání vody injekčními stříkačkami – jako včelky, sběračky medu.
V mateřské školce v Bechlíně si během měsíce května povídali o tradicích Řípské pouti. Děti se naučily
poznávat různé druhy ptáků, jejich život, potravu a zvuky. Také se dozvěděly, jak se mají ke zvířátkům
správně chovat a že jim nesmí ubližovat. Ke dni matek dítka svým maminkám vyrobila nádherná
přáníčka. Jelikož už máme slunečné dny, proběhlo i focení dětí na zahradě školky. Velkou událostí byl
zápis do MŠ. Účast byla opět velmi hojná. Přijali
jsme spoustu nových tváří, takže v září bude
jistě zase veselo. Děti pilně nacvičovaly
na besídku MŠ, která se uskutečnila 30. května.
Na této besídce se zároveň rozloučily
s předškolačkami, které odejdou do 1. třídy
základní školy. Účast rodičů byla na besídce
hojná a děti sklidily veliký potlesk.
Červnovými tématy, kterými se ve školce zabývaly, byly Voda a život v ní, zvířátka ve volné přírodě
a v ZOO a povídání o létě. Na den dětí plnily spoustu soutěžních úkolů a vysloužily si sladké odměny.
Ceny se také rozdávaly za účast v programu Cvičíme se zvířátky. Společný symbolický konec školního
roku prožili žáci 1. třídy a obou mateřských škol na výletě do ZOO v Ústí nad Labem. I zde se děti
dozvěděly spoustu zajímavého a zažily neskutečnou legraci.

V základní škole jsme pro žáky 4. a 5. ročníku uspořádali akci s názvem Lego. Z Univezity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem k nám přijel Dr. Krejčí, odborník na programování a seznámil starší žáky
s možnostmi programování a nastavování této oblíbené hračky, která má i svou elektronickou podobu.
Stejně jako ve školce, i ve škole jsme využili hezkého počasí a naplánovali focení tříd i jednotlivců.
Celá škola žila týdenním pobytem dětí ve škole v přírodě v Chatě pod Lipami, Rokytno. Přípravy
na tuto akci byly velmi pečlivé. Přáli jsme si, aby akce proběhla bezchybně a děti si odvezly domů
jen krásné vzpomínky. Ačkoli se akce účastnily i některé děti školkové, všichni bez rodičů vydrželi
a akci si velmi užili. Událostí se pro žáky prvního ročníku stalo Pasování na čtenáře. Z knihovny
v Roudnici nad Labem k nám přijel pan král s dvorní dámou a po pečlivém přezkoumání všech
znalostí našich žáků přijali všechny prvňáky mezi řádné čtenáře, pasovali je a předali jim dárky.
A tímto se již naplnil náš školní rok 2018/2019 a na děti čekala poslední akce, jíž byla prezentace Policie
České republiky, která proběhla den před koncem školního roku. Pak si již děti odnesly domů
svá vysvědčení a zahájily tolik očekávané letní prázdniny a odpočinek, který si jistě velmi zaslouží.
Nyní se i náš prostor v Bechlínských listech vyčerpal, loučím se s Vámi a u dalšího zářijového čísla
se budu těšit.
Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín
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SDRUŽENÍ PRO OBEC ..........

Nerudovy pěšinky ročník 2019
Dne 20. dubna 2019 se konaly Nerudovy pěšinky. Nerudovy pěšinky pořádá Sdružení
pro obec ve spolupráci s TJ Sokol. Jednalo se již o 5. ročník obnovené tradice.
Ráno nás přivítal teplý slunečný den, který volal k ranní procházce okolím naší obce
a snad i místy, kterými chodil básník Jan Neruda při psaní básnické sbírky Písně
kosmické při jeho pobytu v naší obci. U startu čekala netrpělivě početná skupina
účastníků na zahájení pochodu, které bylo od 8.00 hodin před Tradiční dílnou paní
Šustrové, která poskytla zázemí pořadatelům i účastníkům. Počasí bylo skvělé, tratě 6 km nebo 12 km
lehce zvládnutelné, příroda po chladných dnech sluncem prozářená. Účastníci dostali na cestu
sladkost, vodu a mapku vybrané tratě. Na kontrolních místech byla mapka označena razítkem.
Razítkem se nechali označit i někteří malí
účastníci. V cíli čekal každého pamětní
odznak, dokládající úspěšné absolvování
pátých Nerudových pěšinek, který
si všichni s radostí přišpendlili na oděv.
V cíli všichni účastníci dostali diplom
jako památku na zdolané trasy.
A protože se letošní Nerudovy pěšinky
konaly v době velikonočních svátků,
čekalo na dětské účastníky v cíli
čokoládové velikonoční vajíčko.
V pořádání obnovené tradice budeme i nadále pokračovat a zveme Vás tímto na příští ročník.
Letošních Nerudových pěšinek se účastnilo celkem 122 účastníků, zase o něco více než v loňském roce.
Jsme rádi, že se stále více účastní i rodiče s dětmi a seznamují je s okolím naší obce. Všichni účastníci
ušli celkem 960 jarních kilometrů.
Lenka Svobodová

Nová zvonička na návsi v Předoníně
Téměř každá vesnice má ve svém středu – na návsi – nějakou dominantu, která je pro ni typická. Někde
je to kostel, jinde rybník a v Předoníně to byla po dlouhá léta dřevěná zvonička. Bohužel ta původní
podlehla před několika lety zubu času, a ať už silou větru nebo přičiněním nějakého vandala, spadla.
Naštěstí se zachoval mosazný zvon, který sice už dlouho nesloužil
svému původnímu účelu, ohlašování požárů, zvonění poledne nebo
klekání, ale přesto co by byla zvonička bez zvonu.
Přesto, že v průběhu minulých let byla slyšet spousta nápadů
na znovupostavení zvoničky, nikdy se žádný neuskutečnil a Předonín
na svou malou dominantu dále čekal. To však až do doby,
kdy se myšlenky na její znovuvybudování a postavení ujal pan Jaroslav
Šolc, člen Sdružení pro obec. Vlastním přičiněním dotáhl její stavbu
od nalezení vhodného stromu z jeho vlastního lesa až po její vztyčení.
Rozvětvený jasan ve tvaru písmene Y vlastnoručně pokácel a odvezl
panu Františkovi Marhulovi, který jej odkornil, opracoval a nechal
na kmen vyrobit střechu, pod kterou upevnil zvon z původní zvoničky.
Převoz zvoničky na náves a její vztyčení proběhlo za účasti dalších členů
Sdružení pro obec 11. května 2019 dopoledne.
Doufáme, že tato zvonička bude i pro Vás po dlouhá léta drobný detail na návsi v Předoníně, který
Vás svou přítomností potěší.
Vladimír Drobný, Sdružení pro obec
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.......... ZE SPORTU

Rozhodnuto - sestup
Těžko se píše referát, když nemáte žádné pozitivní zprávy. A další runda mistrovských zápasů
nepřinesla žádná příjemná zjištění pro příznivce, hráče ani funkcionáře. U hráčů se znovu zastavím.
Dle průběhu soutěže se stále více ukazuje, že kádr tvoří hráči, kterým je lhostejné, zda se hraje o body
a pověst klubu, což je patrné z přístupu k jednotlivým zápasům. Odečteme-li zraněné a pracovně
zaneprázdněné hráče, nejsme schopni k utkání postavit ani základní kádr. A to nemluvě o vedlejší
činnosti, ať již jako funkcionáři nebo celkovému vylepšení sportovního prostředí. To je patrné
při výstavbě nových střídaček a laviček, kde se nikdo neukáže ani nemá zájem. Ať se funkcionáři starají
a tak to jde dokola.
Sobota 27. dubna 2019
Račice – Předonín
2:0 (1:0)
- poměrně pěkné utkání s naším dobrým výkonem, který ohodnotili i domácí příznivci. Vyhráli
pohotovější domácí, kterým nepřesný rozhodčí Horáček odpustil penaltu.
Sobota 4. května 2019
Předonín – Vražkov
2:3 PK (2:0)
- obdobný zápas jako s Lounkami. Získali jsme vedení, které jsme neudrželi i když mohlo být i vyšší
a díky fyzičce a herní neukázněnosti a po vyrovnání jsme opět nezvládli rozstřel z pokutových kopů.
Sobota 11. května 2019
Předonín – Bříza
0:2 (0:2)
- herně vyspělý celek starších hráčů získal v první části náskok. V druhém poločase došlo k vážnému
zranění V. Mysíka a bylo po fotbale. A tak z dvojice zápasů na vlastním hřišti pouhý zisk jediného
bodu.
O dalších dvou zápasech není co psát, tak stručně.
Sobota 18. května 2019
Střížovice – Předonín
10:0 (4:0)
- na hřišti posledního družstva pouze o sedmi hráčích, kteří na hřišti vydrželi pouze proto, aby nás
minula pokuta. A tak byla pouhá otázka kolik. Zastavilo se na deseti.
Sobota 25. května 2019
Předonín – Budyně n.O.
0:3 kont.
- u tohoto utkání jsme neodvrátili finanční pokutu, neboť klubový internet byl samá omluva, ať již
z reálných skutečností nebo jiných, to ať si přeberou hráči sami mezi sebou.
Doufali jsme, že snad zbývající tři zápasy důstojně dohrajeme. Jak to dopadlo, posuďte sami.
Neděle 2. června 2019
Vrbice/Vetlá – Předonín
5:6 (4:4)
- opět horko těžko složený tým absolvoval podobný zápas jako na podzim, kdy jsme zvítězili 7:6 díky
pokutovým kopům. Získali jsme vedení 4:1, abychom ho do poločasu lehce ztratili a pak v druhé části
s obtížemi uhájili tříbodový zisk.
Sobota 8. června 2019
Předonín – Hoštka
6:2 (2:2)
- hosté, kteří měli jistou záchranu, přijeli napůl s dorostenci. Náš celek, opět v jiné sestavě, neudržel
v první části vedení, a tak jsme do druhé části vstupovali na hřiště za nerozhodného stavu.
Je paradoxem, že o vysokém vítězství se rozhodlo v době, kdy jsme hráli z důvodu zranění s nižším
počtem hráčů. Navíc nám soupeř pomohl hrubými chybami brankáře. Bohužel, vítězství nám
k záchraně nepomůže.
Sobota 15. června 2019
Rovné B – Předonín
7:1 (5:1)
- ani v posledním utkání soutěže se nesešla pomyslná fotbalová „parta“ a po odevzdaném výkonu, jako
by šlo o pouťový zápas, jsme opět odešli vysoko poraženi.
Nyní začíná přestávka a torzo funkcionářů čeká věčné shánění hráčů k utkáním. A co nás čeká
na podzim nám napoví rozlosování v úterý 9. července. Určitě by nás potěšilo, kdybychom neměli
stejné problémy s přístupem hráčů, jako tomu bylo v uplynulém soutěžním ročníku, což také bylo
důvodem sestupu.
Příjemnou dovolenou všem a koncem srpna další, věříme, že lepší, informace.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Hospoda U Petráčků v Libkovicích Vás zve na

VENKOVNÍ POSEZENÍ S KYTARAMI
v sobotu 29. června 2019 od 20:00 hodin, pergola ve dvoře hospody
hrají: Václav Mazák, Jiří Aust, Pavel Klíž, Petr Petráček
Občerstvení z grilu.

PŘEDONÍNSKÝ IRON (znovu popáté)
Milí sousedé, fanoušci triatlonu
Loňská první zářijová sobota sportu pod širým nebem nepřála. Po dlouhém suchém létě přišlo
ochlazení a déšť, které překazily pátý Předonínský iron. Závod složený z plavání (menší postavy) nebo
brodu (vyšší postavy) v místní pískovně, běhu zpět do vsi, na který naváže okružní jízda na bicyklu,
opakuje svůj pátý ročník a časově se posouvá do letního měsíce července.
Zvu všechny účastníky i diváky heslem „Není důležité vyhrát, ale pobavit se.“
KDE:
v ulicích Předonína a blízkém okolí
KDY:
27. července 2019 od 15:00 hodin
KDE SE PŘIHLÁSIT:
emailem odeslaným na adresu: jan.drobny@centrum.cz
telefonicky nebo SMS: 776 008 720
osobní přihlášky přijímá Jan Drobný
Přihlášený následně obdrží bližší informace o závodu.
NÁSLEDUJE:
V cíli závodu čeká na účastníky, fanoušky i diváky společné posezení,
sousedská společenská akce – Živá ulice.
Občerstvení a grilování pro všechny zajištěno.
Srdečně Vás zve Jan Drobný ve spolupráci se Sdružením pro obec

Obec Bechlín zve všechny občany na

PRÁZDNINOVÉ ROZLOUČENÍ
v sobotu 31. srpna 2019 od 10:00 hodin
na fotbalovém hřišti v Bechlíně
Soutěže o ceny, Sváťovo dividlo, 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.
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,
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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