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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
doba dovolených a prázdnin pomalu končí a nastává čas plnění pracovních a školních povinností.
Letošní rok se projevil ve znamení mnoha opatření a zákazů. Téměř půlroční prázdniny školáků,
omezení dovolených, občasný chaos ekonomiky, práce z domova a podobně. Naše obec přestála
všechny potíže velmi dobře i přes negativní názory jedinců.
V současné době vrcholí příprava základní školy pro zahájení pravidelné výuky podle pravidel
stanovených ministerstvem školství. Stejně tak i příprava říjnových voleb do krajských zastupitelstev.
I tady jsou stanoveny podmínky a nařízení pro řádný průběh voleb. Nezbývá nám, než se přizpůsobit
pravidlům, která mají omezit znovu narůstající počet pozitivně testovaných na COVID-19. Způsob
práce i studia v první polovině letošního roku nám všem ukázal, že i v takto složité době lze žít
plnohodnotným životem. Bohužel, představa, že vše se vrátí do běžného standardu každodenního
života, se ukázala mylnou. Žádám proto všechny obyvatele o odpovědnost nejen při pohybu
v uzavřených prostorách, ale i při pohybu venku. Jenom zodpovědným chováním dokážeme ochránit
své rodiče, prarodiče, sousedy a v neposlední řadě děti před hrozícím nebezpečím nákazy.
Dvě třetiny roku 2020 jsou za námi. Zbývající měsíce budou naplněny každodenní prací při přípravě
na rok 2021. Pravidelná kontrola obce ze strany krajského úřadu, příprava rozpočtu na rok 2021,
hodnocení činnosti dobrovolných spolků a organizací, práce na projektech, projednávání nezbytných
záležitostí a nikdy nekončící každodenní drobná práce, to bude závěr roku 2020.
Lze konstatovat, že úkoly rozpočtového roku 2020 se daří plnit. Každý z občanů má možnost sledovat
dění v obci jak na úřední desce, tak i na webových stránkách. Doufám, že poslední třetina roku
letošního i rok 2021 budou pro naši obec opět bez ztráty kytičky.
Alexander Suchý, starosta obce
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Zpráva o hospodaření obce za období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020
Přehled celkových příjmů a výdajů k 30. 6. 2020 ve vztahu k bankovním účtům obce
PŘÍJMY k 30. 6. 2020

ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od
ROZPOČET
ROZPOČET
schválený
po změnách
počátku roku
schválený %
upravený %
DAŇOVÉ
19 872 000,00
19 872 000,00
8 010 457,67
40,31
40,31
NEDAŇOVÉ
945 000,00
1 036 800,00
510 790,80
54,05
49,27
KAPITÁLOVÉ
80 000,00
80 000,00
30 380,00
37,98
37,98
DOTACE
282 200,00
932 200,00
330,33
CELKEM
20 897 000,00
21 271 000,00
9 483 828,47
45,38
44,59
Převody mezi vlastními účty
650 000,00
PŘÍJMY PO
KONSOLIDACI
20 897 000,00
21 271 000,00
8 833 828,47
42,27
41,53
VÝDAJE k 30. 6. 2020

ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od
ROZPOČET
ROZPOČET
schválený
po změnách
počátku roku
schválený %
upravený %
BĚŽNÉ
15 337 000,00
15 319 000,00
8 091 293,57
52 ,76
52,82
KAPITÁLOVÉ
5 560 000,00
5 952 000,00
121 781,00
2,19
2,05
CELKEM
20 897 000,00
21 271 000,00
8 213 074,57
39,30
38,61
Převody mezi vlastními účty
650 000,00
VÝDAJE PO
KONSOLIDACI
20 897 000,00
21 271 000,00
7 563 074,57
36,19
35,56

Kontrolní tabulka správnosti účtování k 30. 6. 2020
Příjem obce
Počáteční stav k 1. 1. 2020
Stav účtu KB
ČSOB
ČNB
Celkem
Kontrolní číslo

8 833 828,47 Vydání obce
Úvěr
Konečný stav k 30. 6. 2020
7 342 002,14 Stav účtu KB
89 248,47 ČSOB
3 543 106,62 ČNB
10 974 357,23 Celkem
19 808 185,70
Kontrolní číslo

7 563 074,57
0,0
8 323 311,06
96 554,25
3 825 245,82
12 245 111,13
19 808 185,70

Rozdíl finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátečním stavem k 1. 1. 2020 a konečným
stavem k 30. 6. 2020
ZMĚNA STAVU BANKOVNÍCH ÚČTŮ

1 270 753,90

Rozpočet obce pro rok 2020 byl navržen a schválen jako vyrovnaný dne 18. 12. 2019 usnesením
č. 87/2019.
K datu 30. 6. 2020 byla schválena tři rozpočtová opatření ve výši 374 000,00 Kč, z toho v příjmové části
rozpočtu částka 282 200,00 Kč byla příspěvek na výkon státní správy. Dotace od firmy MONDI Štětí a.s.
na nákup sazenic byla poskytnuta ve výši 30 000,00 Kč. Vratka nevyčerpané dotace od příspěvkové
organizace z programu Výzkum, vývoj a vzdělávání činila 60 768,00 Kč. Ostatních 1 032,00 Kč byla
drobná úprava rozpočtu.
Ve výdajové části rozpočtu budou finanční prostředky použity na rekonstrukci a modernizaci budovy
č.p. 20. V části budovy proběhne rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor, kde budou mít zázemí
naši zaměstnanci, kteří provádějí údržbu a drobné opravy veřejné zeleně a obecních budov. Prostředky
od firmy MONDI Štětí a.s. budou použity na nákup a výsadbu sazenic při výsadbě stromořadí mezi
Bechlínem a Předonínem. Ostatní schválené investiční práce jsou ve stavu příprav. Vlastní realizace
bude zahájena v druhé polovině roku.
Z výsledků letošního roku, které jsou součástí účetní závěrky k 30. 6. 2020, je zřejmé, že výdaje jsou
o 1 270 753,90 Kč nižší než příjmy. Tyto finanční prostředky budou proinvestovány v následujících
měsících tohoto roku. Procentuální podíl rozpočtových výdajů činí 35,56% a příjmů 41,53%.
Milena Koťová, účetní obce
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 29. června od 18 hodin se v klubu Bechlín sešli zastupitelé obce na svém dalším veřejném
zasedání. Přítomno bylo devět členů zastupitelstva a hosté.
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Bechlín – v úvodu jednání zastupitelé jednohlasně schválili účetní závěrku
ZŠ a MŠ Bechlín za rok 2019.
Záležitosti ZŠ a MŠ Bechlín – zastupitelé souhlasili s převedením hospodářského výsledku roku 2019
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bechlín do rezervního fondu této organizace, dále souhlasili
s čerpáním z rezervního fondu ZŠ a MŠ Bechlín na nákup zařízení pro školní jídelnu a základní školu
a schválili výjimku z nejnižšího počtu žáků v ZŠ Bechlín pro školní rok 2020/2021. Všechny body byly
schváleny jednohlasně.
Rozpočtové opatření – schváleno bylo třetí rozpočtové opatření, pro bylo osm zastupitelů, jeden
se zdržel.
Účetní záležitosti obce – jednohlasně byla schválena účetní závěrka obce za rok 2019 a převod
finančního zůstatku roku 2019 do Ostatního fondu obce. Dále byl jednohlasně schválen Závěrečný účet
obce za rok 2019, a to bez výhrad.
Smlouva o poskytování právních služeb – šesti hlasy zastupitelé schválili smlouvu o poskytování
právních služeb týkající se právního poradenství při přípravě a realizaci zadávacího řízení na veřejnou
zakázku „Stavební úpravy pův. objektu česáčů chmele – ZŠ“. Tři zastupitelé se zdrželi.
Smlouva o dílo – šesti hlasy byla dále schválena smlouva o dílo týkající se stavebních úprav
č.p. 20 v Bechlíně. Tři zastupitelé se zdrželi.
Prodej pozemků – všichni zastupitelé odsouhlasili záměr prodeje pozemků v Bechlíně majitelům
přilehlých zahrádek. Dále zastupitelstvo obce odmítlo prodej pozemku v Předoníně, jeden zastupitel
byl pro, sedm proti, jeden se zdržel.
Žádost o změnu územní studie – zastupitelé již poněkolikáté odmítli změnu územní studie na žádost
občanů Roudnice n.L., kteří postavili dům v Předoníně v rozporu s určením pozemků. Osm zastupitelů
bylo proti, jeden se zdržel.
Hřbitovní rozvod vody – zrušení usnesení – zastupitelé dále zrušili usnesení č. 36/2020, kterým bylo
schváleno umístění sloupků s časovým tlačítkem na hřbitovní rozvod vody. Technické parametry jsou
pro zamýšlený účel nevyhovující, na jedno zmáčknutí teče voda 4 sekundy a vyteče cca 2 dcl vody.
Sedm zastupitelů bylo pro, jeden proti, jeden se zdržel.
Diskuse – v diskusi bylo projednáno dokončení autobusových zastávek na Benzinově, návrh
na přemístění školní kuchyně a jídelny do budovy č.p. 58, možnost častějšího přistavení
velkoobjemových kontejnerů a možnost pořízení popelnic na biologicky rozložitelný odpad. Dále
starosta informoval o návrhu na otevření dobývacího prostoru Račice II.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Kateřina Fuksová

Máte problém s vodou z vodovodního řadu?
Prosíme občany, kteří mají problémy s hrubou nečistotou obsaženou ve vodě z veřejného vodovodního
řadu nebo tlakem vody, aby kontaktovali obecní úřad - buď osobně nebo na tel. 416 844 000, případně
na e-mail ou.bechlin@tiscali.cz. Provozovatel vodovodu přislíbil nápravu v průběhu září 2020, proto
potřebujeme seznam přípojek, kterých se tento problém týká, včetně tel. kontaktu na Vás. Prosíme
o nahlášení do pátku 4. září 2020.
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MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že 21.-25. září 2020 neordinuje.
Zástup MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

Knihovna Bechlín
Místní knihovna Bechlín oznamuje, že od pondělí 7. září se vrací do běžného provozu. Otevřeno bude
každé pondělí od 15:00 do 16:30 hod. a každé první pondělí v měsíci od 14:00 do 16:30 hod.

Povinnost nošení roušek
Upozorňujeme na povinnost nošení roušek při návštěvě obecního úřadu, pošty, zdravotnických
a sociálních zařízení a ve veřejné hromadné dopravě, a to od úterý 1. září 2020.

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........

Ohárka 2020 pohledem účastníků
Přestože zemí a celým světem zmítá koronavirová krize a letošní tábory se ruší, případně probíhají
s přísnými hygienickými pravidly, bechlínští mladí hasiči na ten svůj nakonec vyrazili. Jak celý tábor
probíhal, a jak si ho děti užily, se vám pokusili přiblížit dvě účastnice tábora.
V pátek 3. července jsme se sešli u místní hasičské
zbrojnice, kde jsme v 16 hodin nasedali do aut
a vyjeli směr Ohárka. Když jsme přijeli na místo,
byly tam už postavené stany a tak jsme jen vyndali
kufry z aut a šli jsme se každý do svého stanu
zabydlet. V sobotu dopoledne jsme hráli různé hry.
Naše nejoblíbenější byly vlajky, hutututu nebo
vybíjená. Vzhledem k tomu, že odpoledne bylo
teplo, šli jsme se koupat k řece. Kdo se nechtěl
koupat, mohl třeba hrát různé karetní hry. Takhle
podobně to pokračovalo celý týden. Chodili jsme na procházky po okolí a někteří táborníci chodili
chytat ryby.
V úterý se starší děti chopily vedení celého tábora. Někteří byli vedoucí, někteří kuchaři a někdo jel
ráno nakoupit všechny věci, které budou na ten den potřeba. K snídani připravili vánočku s kakaem,
k obědu hráškovou polévku a těstoviny s boloňskou omáčkou a k večeři byla krupicová kaše.
Odpoledne jsme hráli šipkovanou. Jedna skupina zůstala v táboře a hrála jiné hry, druhá skupina
tvořila šipky a obálky z klacků a schovávala papírky, na které psala různé úkoly. Nakonec se celá
skupina schovala. Za patnáct minut po šipkami vyznačené trase vyšla druhá skupina. Cestou plnila
úkoly, které pro ně předchozí skupina připravila. Když první skupina našla tu druhou, tak se role
obrátila a stejným způsobem jsme se vraceli do tábora.
Jiné dny jsme trávili na procházkách, hraním her v táboře nebo koupáním v řece. Ve čtvrtek odpoledne
se konala tradiční táborová liga. Plnili jsme různé úkoly, jako lézt po laně, házet mince do vody anebo
kopat míčem do brány. Starší děti jely za odměnu do McDonaldu a ty mladší dostaly balíčky,
ve kterých byly různé bonbóny, omalovánky, pastelky atp. V neděli se sbalily stany a kufry a po obědě
se jelo domů. Tábor se nám jako každý rok líbil a těšíme se na další ročník.
Tereza Macková a Kateřina Čvančarová
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Prázdninový souhrn a fotbalový podzim
Po dvouměsíčním půstu přinášíme přehled z prázdninového období. Výsledky zápasů našeho
družstva v náhradním programu okresu v důsledku karantény, jak jsme je uvedli v Bechlínských
listech č. 6, nám určily utkání o 7.-8. místo ze skupiny C a D. Již podruhé jsme se utkali s celkem
Ctiněvse.
Neděle 28. června 2020
Ctiněves – Předonín
7:4 (2:4)
- i takto se dá prohrát vyhraný zápas. Nedostatek hráčů nerozhodl. To, co bylo příčinou po vedení 4:1
v obrat na 4:7, je neproměnění dalších šancí a v druhé části naprostý nezájem o hru. Odevzdání zápasu
po celkovém špatném výkonu – na takový zápas rychle zapomenout.
V červenci nás opustili hráči Červinka a Flodr, kteří zamířili do finančního ráje. Do našich řad přišel
P. Jansa z Bezděkova a napevno P. Kubeš z Liběšic. Prázdniny významně zatížily kulturně pergolu
v podobě pěti hudebních produkcí ke spokojenosti návštěvníků.
Druhá část prázdnin patřila přípravě na podzim 2020.
Neděle 9. srpna 2020
Předonín – Třebenice
6:5 (6:4)
- klasické přátelské utkání bez zajištěných obran, v němž každý chvilku tahal pilku a nakonec
se vítězství přiklonilo na naši stranu.
Neděle 16. srpna 2020
Předonín – Černčice
1:9 (1:6)
- utkání s výběrem Černčic, který nám svou kvalitou odkryl všechny nedostatky, s kterými
se potýkáme již dlouho. Ať již souhra, obrana, ale i fyzička. Opravdu je co napravovat.
Neděle 23. srpna 2020
Předonín – Podsedice
15:4 (6:2)
- zlepšený výkon v utkání se slabším soupeřem. Divácky zajímavý, ale nelze ho přeceňovat. O stavu
přípravy nám napoví až další zápasy.

Rozpis zápasů SK Předonín
Přátelské zápasy:
termín
datum
neděle
sobota
středa

30. srpna 2020
5. září 2020
9. září 2020

výkop
17:00
16:00
17:00

soupeři
Předonín - Třeboutice
Předonín - Koštice
Předonín – Libochovice (pohár)

Mistrovská utkání IV. třída B – dospělí:
kolo
termín
datum
1.
neděle
6. září 2020
2.
neděle
13. září 2020
3.
neděle
20. září 2020
4.
neděle
27. září 2020
5.
sobota
3. října 2020
6.
neděle
11. října 2020
7.
neděle
18. října 2020
8.
neděle
25. října 2020
9.
neděle
1. listopadu 2020
10.
neděle
8. listopadu 2020
11.
neděle
15. listopadu 2020

výkop
17:00
16:30
16:30
13:00
16:00
15:30
14:30
14:30
14:00
14:00

soupeři
VOLNO
Předonín – Podlusky
Dušníky B – Předonín
Předonín – Přestavlky
Střížovice – Předonín
Předonín – Vrbice/Vetlá
Bechlín B – Předonín
Předonín – Kostomlaty
Račiněves – Předonín
Předonín – Ctiněves
Budyně B – Předonin

To je vše z období prázdnin.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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Co se děje v trávě?
Poslední půlrok ve fotbalovém klubu FK Bechlín ovlivnil, tak jako v celé republice, Coronavir. Nemohli
jsme uspořádat tradiční Jarní fotbalový ples a hlavně ani Maškarní ples pro děti.
Co se týká našich týmů, tak zimní přípravu absolvovali hráči Áčka i rezervního „B“ týmu dohromady.
Po soustředění ve Sloupu v Čechách odehrál „A“ tým přípravná utkání s Medvědicemi (výhra 11:2)
a Radovesicemi (remíza 2:2). Poslední přípravné utkání s Libochovicemi před začátkem jarní části
sezóny už se neodehrálo stejně tak, jako jarní část sezóny 2019/2020. „B“ tým, který měl začínat svoji
sezónu o něco později, nestihl odehrát ani přípravný zápas. Starší přípravka se po podzimní části
sezóny umístila na 2. místě z dvanácti týmů ve své skupině a postoupila mezi nejlepších dvanáct týmů
na okrese.
Po rozvolnění hygienických opatření jsme využili možnost přihlásit se do Turnaje OFS (náhrada
za zrušenou jarní část sezóny), který byl rozdělen do šesti skupin. Přihlásili jsme jen „A“ tým
dospělých, který ve své skupině „D“ postupně porazil Předonín 8:0., Ctiněves/Libkovice 8:0,
Štětí „B“ 4:3 a svoji skupinu vyhrál. V semifinále jsme podlehli Budyni (druhému týmu ze skupiny
„C“) 1:2 a v zápase o třetí místo opět porazili Štětí „B“ 9:3. Turnaj nám pomohl vyzkoušet nové hráče
a ustálit kádr „A“ týmu.
Starší přípravka odehrála dva přípravné zápasy se Straškovem, ve kterých uspěla. Zúčastnila se turnaje
v Cítově, kde za účasti týmů z Pšovky, Tišic a domácího Cítova skončila bez prohry, ale kvůli horšímu
skóre na druhém místě. Svoji zkrácenou sezónu zakončila v půlce prázdnin dokopnou v klubovně,
kde i se svými trenéry přenocovali v kabinách. Všichni si to moc užili a zároveň se rozloučili s jedinou
dívkou v týmu, Eliškou Čvančarovou, která odchází hrát do dívčího týmu žákyň FC Mělník, kde rozšíří
fotbalovou kolonii bechlínských dívek.
Na začátku července proběhl na našem hřišti již dvanáctý ročník malé kopané za účasti deseti týmů.
Po vydařeném fotbalovém dni se povedl i večer, který se nesl v duchu Bechlíňáci Bechlíňákům. Zahrálo
hudební těleso Pozdní sběr kapelníka Richarda Noska a po něm následoval DJ Petr Kavina.
Fotbal v Bechlíně funguje velmi dobře, a je to i díky finanční podpoře od Obce Bechlín, bez které
by to nešlo v žádném větším spolku. Neinvestiční dotace od obce jde na pokrytí plateb za energie,
údržbu hrací plochy, servis a pohonné hmoty do sekačky. Za to patří obci díky a myslím, že klub
reprezentuje obec velmi dobře nejen na úrovni dospělých, ale i dětí. Do budoucna bychom chtěli
ve spolupráci s obcí vyřešit problém závlahy hřiště a svépomocí i nadále udržovat areál hřiště,
případně se snažit ho vylepšit.
Co nám přinese nová sezóna?
„A“ tým má za sebou přípravná utkání: Liběchov – FK Bechlín 3:5, Straškov – FK Bechlín 1:5,
Černuc – FK Bechlín 4:0, Čížkovice – FK Bechlín 3:3, kde kromě prohry s Černucí herně obstál. Do týmu
se z hostování v Dobříni vrátil Jan Písek a z FC Mělník Marek Fuksa. Kádr posílili Petr Matoušek
z SK Roudnice a Pavel Bartůněk ze Sokola Račiněves.
„B“ tým absolvoval přípravné utkání v Kostomlatech (prohra 0:3), doma s Třebouticemi (remíza 2:2)
a opět doma s Medvědicemi (hráno po uzávěrce tohoto vydání Bechlínských listů). „B“ tým je tvořen
hráči bývalého dorosteneckého družstva, kteří by časem mohli doplnit „A“ tým, hráči z lavičky Áčka
a hráči, kteří svoji fotbalovou kariéru pomalu končí. Posilami určitě budou Karel Neruda, který se vrací
z hostování v Medvědicích a Vojta Školud z TJ Broumy.
Starší přípravka končí z důvodu věkového posunu některých hráčů do vyšší kategorie. V příští sezóně
se parta kolem trenérů M. Suchého a T. Cedrycha bude účastnit soutěže v kategorii mladší žáci.
Tak uvidíme, jak si naše mužstva povedou.
Na závěr mi dovolte vzpomenout na jednoho z nejlepších hráčů novodobé historie klubu, který byl
zároveň i dlouholetým předsedou klubu, pana Martina Tichého. Letos by oslavil 50. narozeniny.
Pavel Carda, FK Bechlín
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.......... ZE SPORTU

Rozpis zápasů FK Bechlín
Muži „A“ – III. třída dospělých sk. „B“ – podzim 2020
kolo
den
datum
čas
soupeř
1.
sobota
22. 8. 2020 10:15 Židovice – Bechlín
2.
sobota
29. 8. 2020 17:00 Bechlín – Rovné „B“
3.
sobota
5. 9. 2020 17:00 Kleneč – Bechlín
POHÁR středa
9. 9. 2020 17:00 Bechlín – Mšené Lázně
4.
sobota
12. 9. 2020 17:00 Mšené Lázně – Bechlín
5.
sobota
19. 9. 2020 16:30 Bechlín – Hoštka
6.
neděle
27. 9. 2020 16:30 Straškov/Vodochody – Bechlín
7.
sobota
3. 10. 2020 16:00 Bechlín – Vědomice
8.
neděle
11. 10. 2020 16:00 Liběšice „B“ – Bechlín
9.
sobota
17. 10. 2020 15:30 Bechlín – Polepy
10.
sobota
24. 10. 2020 14:30 Lounky/Chodouny – Bechlín
11.
sobota
31. 10. 2020 14:30 Bechlín – Bříza
12.
neděle
8. 11. 2020 14:00 Štětí „B“ – Bechlín
13.
sobota
14. 11. 2020 14:00 Bechlín – Račice

hřiště
Židovice
Bechlín
Kleneč
Bechlín
Mšené Lázně
Bechlín
Straškov
Vědomice
Liběšice
Bechlín
Lounky
Bechlín
Štětí
Bechlín

Muži „B“ – IV. třída dospělých sk. „B“ – podzim 2020
kolo den
datum
čas
soupeř
1.
neděle
6. 9. 2020 17:00 Vrbice/Vetlá – Bechlín „B“
2.
neděle
13. 9. 2020
VOLNO – VOLNÝ LOS (12)
3.
neděle
20. 9. 2020 16:30 Bechlín „B“ – Kostomlaty
4.
neděle
27. 9. 2020 16:30 Račiněves – Bechlín „B“
5.
neděle
4. 10. 2020 16:00 Bechlín „B“ – Ctiněves/Libkovice
6.
neděle
11. 10. 2020 16:00 Budyně n.O. „B“ – Bechlín „B“
7.
neděle
18. 10. 2020 15:30 Bechlín „B“ – Předonín
8.
neděle
25. 10. 2020 14:30 Podlusky – Bechlín „B“
9.
neděle
1. 11. 2020 14:30 Bechlín „B“ – Dušníky „B“
10.
neděle
8. 11. 2020 14:00 Přestavlky – Bechlín „B“
11.
neděle
15. 11. 2020 14:00 Bechlín „B“ – Střížovice

Bechlín
Račiněves
Bechlín
Budyně
Bechlín
Podlusky
Bechlín
Přestavlky
Bechlín

Mladší žáci – II. třída mladších žáků – OP – podzim 2020
kolo den
datum
čas
soupeř
1. sobota
5. 9. 2020 10:00 Bohušovice n.O. – Bechlín
2. sobota
12. 9. 2020 10:00 České Kopisty – Bechlín
3. sobota
19. 9. 2020 10:00 Bechlín – Roudnice n.L.
4. sobota
26. 9. 2020 10:00 Vědomice – Bechlín
5. sobota
3. 10. 2020 10:00 Bechlín – Dobříň
6. sobota
10. 10. 2020 10:00 Žitenice – Bechlín
7. neděle
18. 10. 2020 10:00 Bechlín – Liběšice
8. sobota
24. 10. 2020 10:00 Pokratice/Litoměřice – Bechlín
9. sobota
31. 10. 2020 10:00 Bechlín – Litoměřicko
10. sobota
7. 11. 2020 10:00 Třebenice – Bechlín
11. sobota
14. 11. 2020 10:00 Bechlín – Libotenice

hřiště
Bohušovice n.O.
České Kopisty
Bechlín
Vědomice
Bechlín
Žitenice
Bechlín
Pokratice
Bechlín
Třebenice
Bechlín

hřiště
Vrbice

Pavel Carda, FK Bechlín
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Hospůdka Na hřišti v Předoníně Vás zve na

COUNTRY ZÁBAVU A ZABÍJAČKOVÉ HODY
v sobotu 19. září 2020 od 19:00 hodin
hraje kapela ŠRAML Z ŽÍZNIVÉ OSADY
vstupné 90,- Kč
Hospoda U Petráčků v Libkovicích Vás zve na

POSEZENÍ S KYTAROU
v sobotu 19. září 2020 od 20:00 hodin
pergola ve dvoře hospody
hrají: Václav Mazák, Jiří Aust, Pavel Klíž, Petr Petráček
Sdružení pro obec Bechlín-Předonín, z.s. Vás srdečně zve na

SVATOVÁCLAVSKOU POUŤ V BECHLÍNĚ
v sobotu 26. září 2020
Kde: Prostranství okolo Kulturního domu a Prodejní dílny lidové tradice v Bechlíně
Program: 13:00-17:00 provoz zábavných atrakcí, ukázka práce s barevným sklem
14:00
průvod sv. Václava a jeho družiny
15:00-17:00 dílny a soutěže pro děti
14:15-17:00 dechový orchestr POZDNÍ SBĚR Richarda Noska
Jako každoročně je pro Vás připraveno bohaté občerstvení a ceny pro soutěžící.
Uvítáme dobrovolníky do družiny sv. Václava. Hlásit se můžete na tel. 604 437 050.

ÚTERNÍ VEČERY V POHYBU
Kdy a kde:
každé úterý od 18:45 hod. v Kulturním domě Bechlín
S sebou:
sportovní oblečení a obuv, pití, podložku
Hodina se skládá ze 3 bloků – krátké zahřátí, posilování problémových partií, poslední část
je zaměřena na protažení celého těla. Využíváme váhu vlastního těla, overbally, gumičky
nebo malé činky. Počet míst je omezen, proto je lepší si hodinu zarezervovat.
sms: 739 529 215, email: tpospisilova92@seznam.cz
Těší se na Vás Tereza Pospíšilová

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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