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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
dovolte mi malé zamyšlení nad probíhajícím nárůstem cen pohonných hmot, energií, potravin, služeb
a mnoha dalších aspektů každodenního života nás všech. U každého jednotlivce i v každé rodině
se v současné době řeší neskutečný nárůst cen životních potřeb. Naše obec není výjimkou. Zabezpečení
bezproblémového provozu obce je v současné době to nejdůležitější. Finanční výbor ve spolupráci
s účetní obce a vedením obce hledají potřebné finanční toky pro co možná nejmenší dopad na život nás
všech. Daňová výtěžnost není prozatím v souladu se schváleným rozpočtem, náklady stoupají,
to je vlastně vražedná kombinace. Důležité je, že naše obec nemá žádný úvěr ani půjčku a má zatím
rezervní fond, z kterého je hrazena rekonstrukce budovy č.p. 58.
Domnívám se, že zveřejněná informace o odměnách pracovníků firmy ČEZ ve výši 135 milionů korun
je jako cílená provokace celé společnosti. Životní náklady mnohých se pohybují nad možnostmi jak
seniorů, samoživitelů, tak i mladých rodin. Je velmi smutné, že naše republika nepomáhá masivnějším
způsobem všem potřebným a rozpoutává mezi lidmi nevraživost. Doufám, že se naší obci podaří
překlenout tuto nedobrou dobu a výraznějším způsobem nás tato krize nepoznamená.
Ale již dost stýskání. Investice přestavby budovy č.p. 58, jak je uvedeno výše, je zabezpečena, stejně tak
i chod obce. Blíží se čas prázdnin a dovolených, to znamená větší utrácení finančních prostředků a tím
pádem snad větší výtěžnost daní a dorovnání současného výpadku příjmů obce. Přeji všem,
aby načerpali v letním období hodně sil a co nejvíce pohody do dalších měsíců letošního roku. Nikdo
z nás neví, co se odehraje v jeho závěru. Je proto hodně důležité být v pohodě a odpočinutý.
Podzim bude hodně zajímavým obdobím. V září nás čekají komunální volby, které určí vývoj naší obce
na další roky. Závěr roku bývá vždy poměrně složitý. Již zmíněné komunální volby, závěrka
hospodaření, dílčí audit, sestavení rozpočtu na další rok, projednání dalšího rozvoje naší obce,
pokračování investic, plánování priorit a mnohé další záležitosti, které se nedají odsunout.
Závěrem dnešního článku mi dovolte popřát všem hezké prázdniny, příjemně strávené dovolené
a načerpání sil s přáním, že určitě bude lépe.
Alexander Suchý, starosta obce
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 23. června od 18 hodin se v Kulturním domě v Bechlíně konalo zasedání zastupitelstva obce.
Přítomno bylo sedm zastupitelů.
Rozpočtová opatření – v úvodu jednání zastupitelé jednohlasně schválili rozpočtové opatření. Jednalo
se o přesuny prostředků potřebné po zdražení energií.
Účetní závěrky – jednohlasně byla schválena účetní závěrka obce a školy za rok 2021 a závěrečný účet
obce za rok 2021. Zastupitelé zároveň všemi hlasy schválili převedení hospodářského výsledku školy
z roku 2021 ve výši 145 tisíc Kč do rezervního fondu školy.
Dotace pro školu – všemi hlasy zastupitelé udělili souhlas s podáním žádosti o dotaci pro ZŠ Bechlín.
Jedná se o částku do cca 1 milionu Kč z projektu Šablony IV na zajištění asistentky a inovativní výuky.
Dále byl šesti hlasy udělen souhlas s podáním žádosti o podporu v hodnotě cca do 15 milionů Kč
na nákup pomůcek a dalšího vybavení pro druhý stupeň ZŠ. Jeden zastupitel se zdržel.
Příspěvek na ubytování uprchlíků – zastupitelstvo jednohlasně schválilo prodloužení poskytování
příspěvku pro majitele nemovitostí v obci, kteří ubytovávají uprchlíky z Ukrajiny, a to za stávajících
podmínek.
Věcné břemeno – všemi hlasy bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro vybudování přípojky el. energie k soukromému pozemku.
Prodej pozemku – všemi hlasy byl též schválen záměr prodeje pozemku u kostela. Jedná se o malý
pozemek přiléhající k faře.
Diskuse – v diskusi se zastupitelé zabývali tříděním odpadu.
Celé znění zápisu je k dispozici na www.bechlin.cz a včetně příloh v kanceláři obecního úřadu.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

Závěrečný účet za rok 2021
1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2021 podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu FIN 2 - 12M
k 31. 12. 2021. Převaha příjmů nad výdaji pro rok 2021 činí 4 778 560,36 Kč.
Účet 231 – základní běžný účet
Bankovní účty - konečný stav k 31. 12. 2021

Bankovní účty - počáteční stav k 1. 1. 2021
Stav účtu KB
10 046 182,21
ČSOB
456 108,02
ČNB
5 473 434,22
Celkem
15 975 724,45

Stav účtu KB
ČSOB
ČNB
Celkem

13 931 432,53
23 602,22
6 799 250,06
20 754 284,81

Plnění příjmů a výdajů za rok 2021
Příjmy
Schválený rozpočet
Daňové příjmy
14 814 000,00
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy 1 046 000,00 150 000,00
Přijaté dotace
0,00
Příjmy celkem
16 010 000,00
Výdaje
Schválený rozpočet
Běžně výdaje
15 880 000,00
Kapitálové výdaje
14 080 000,00
Výdaje
29 960 000,00

Upravený rozpočet
19 229 000,00
1 052 691,34
200 000,00
1 325 941,44
21 807 632,78
Upravený rozpočet
18 964 397,00
16 594 603,00
35 559 000,00

Skutečnost
20 249 733,70
882 411,18
183 250,00
2 025 941,44
23 341 336,32
Skutečnost
17 477 130,03
1 085 645,90
18 562 775,96

Skutečnost %
105,31
83,82
91,63
152,79
107,03
Skutečnost %
92,16
6,54
52,20

Rozpočet obce pro rok 2021 byl dne 17. 12. 2020, usnesením č. 81/2020, schválen jako nevyrovnaný.
V průběhu roku 2021 bylo schváleno celkem osm rozpočtových opatření v celkové hodnotě 5 599 000,00 Kč.
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Výsledek hospodaření je tvořen rozdílem výnosů a nákladů roku 2021.
Výnosy 2021 – tvoří
Výnosy z činností obce (včetně darů)
Finanční výnosy (úroky bank)
Výnosy ze sdílených daní a poplatků
Výnosy z transferů a darů (odpisy
z transferů)
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření 2021

Náklady 2021 - tvoří
Náklady z činnosti obce (netvoří
výdaje na investice)
2 543,24 Finanční náklady (úroky bank)
20 223 183,70 Daň z příjmů
834 026,24 Náklady na transfery (dotace na
provoz školy, příspěvky na činnost
obč. sdružení, členské příspěvky)
22 158 908,04
1 099 154,86

12 472 894,37
0,00
23 940,00
5 104 200,00

17 601 034,37
4 557 873,67

Hospodářská činnost obce k 31. 12. 2021 nebyla realizována.

2) Hospodaření s majetkem obce 2021
Výkaz rozvaha k 31. 12. 2021 + výsledek inventarizace majetku k 31. 12. 2021
Rozvaha-bilance 2021 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 - Odpisy pohledávky
Z toho - Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Korekce pohledávky
Krátkodobý finanční majetek (stav
bankovních účtů, cenin k 31. 12. 2021)
Aktiva celkem

Pasiva – tvoří zdroje krytí
50 316 181,70 Vlastní kapitál
1 005 616,56 Z toho - Jmění účetní jednotky
-496 483,56 Ostatní fond účetní jednotky
Výsledek hospodaření let minulých
Cizí zdroje (tvoří zál. na dotace, závazky)
74 560 029,78 Z toho - Dlouhodobé závazky
-24 762 981,08 Krátkodobé závazky
10 000,00
21 235 629,64
-400,00
40 239,38
425 382,77
0,00
20 769 607,49

71 551 411,34 Pasiva celkem

70 734 721,91
35 477 031,83
10 974 357,23
24 283 332,85
816 689,43
4 480,00
812 209,43

71 551 411,34

Inventarizace k 31. 12. 2021 - majetek v pořizovacích cenách podle SÚ
018 - Dlouhodobý neh.
019 – Územní plán
021 - Stavby
022 - Movité věci
028 – Drobný hmotný
031 - Pozemky
042 - Nedokončené inv.
069- Akcie
Celkem

246 416,56
759 200,00
62 707 808,56
5 851 996,56
3 377 370,67
1 004 072,57
*1 618 781,42
10 000,00
75 575 646,34

* Přehled SÚ 042 Nedokončených investic
Investice
PARCELY Bechlín
PARCELY Benzinov
BYTOVÝ DŮM č.p. 20
MONITOROVACÍ VRT Předonín
BUDOVA č.p.58
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Předonín
LETNÍ PŘÍSTŘEŠEK Bechlín hřiště

Zahájení

Proinvestovaná hodnota
2005
2005
2011
2016
2019
2021
2021
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Celkem
146 995,00
332 929,00
180 000,00
46 409,23
456 929,00
47 000,27
408 518,92

1 618 781,42
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V roce 2021 došlo k navýšení hodnoty nehmotného a hmotného majetku obce o 1 561 908,78 Kč. Z důvodů
prodeje, likvidace a opotřebení byl vyřazen majetek v hodnotě 16 520,52 Kč. Starosta obce dne 3. 11. 2021
pověřil inventarizační komisi a vedoucí pracovníky, kteří jsou odpovědní za jednotlivé objekty, k provedení
inventarizace majetku obce k 31. 12. 2021. Plán inventur majetku a závazků byl určen na období
od 3. 11. 2021 do 31. 1. 2022. Dne 31. 1. 2022 byl o průběhu inventarizačních prací zpracován zápis.

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Přezkoumání hospodaření Obce Bechlín bylo provedeno na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje ve dnech 24. 8. 2021 a 26. 5. 2022.

4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů
ÚZ
15091
17058
33063
98 071
Celkem
Vratka 2022
4122
98 037
Celkem

Účel poskytované dotace
Program péče o krajinu
Oprava komunikace 792/1 a 864 k.ú. Předonín

Poskytnuto

Skutečně čerpáno
145 805,00
145 805,00
Poskytnutí dotace 2022
1 661 653,00
Ministerstvo školství – průtoková dotace pro ZŠ a MŠ
570 961,00
570 961,00
Volby do Parlamentu ČR
62 000,00
37 969,00
778 766,00
2 416 388,00
Prostředky poskytnuté v roce 2021
24 031,00
Neúčelové dotace
Poskytnuto
Skutečně čerpáno
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
293 400,00
293 400,00
Kompenzační bonus zákon 95/2021 Sb.
253 775,44
253 775,44
547 175,44
547 175,44

5) Hospodaření příspěvkových organizací
Obec Bechlín je zřizovatelem organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín – příspěvková organizace.
Hospodářský výsledek příspěvkové organizace je 145 804,70 Kč. Ředitel školy požádal o souhlas
s převedením hospodářského výsledku výši 145 804,70 Kč do rezervního fondu organizace.

6) Sdružení obcí pro nakládání s odpady
Členství od 18. 07. 1995.

7) Tvorba a použití peněžních fondů
Obec má zřízen Ostatní fond obce s finančním zůstatkem 10 974 357,23 Kč k 31. 12. 2021.

8) Přehled neinvestičních a investičních dotací poskytnutých obcí v roce 2021
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.
Kočičí domov Sluníčko, z.s.
Hospic sv. Štěpána, z.s.
Klub českých turistů, odbor Lovosice z.s.
Neinvestiční dotace 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

23 020,00
14 606,00
8 952,00
22 482,00
23 020,00
23 020,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
20 000,00
5 000,00
155 100,00
4 928 000,00
4 928 000,00
12 830,00
12 830,00
5 095 930,00

9) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
Mimorozpočtové zdroje Obec Bechlín nevyužila. Úvěrové zatížení závazků v roce 2021 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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MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že 11.–22. 7. 2022 a 5.–9. 9. 2022 neordinuje.
Zástup MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

Uzavření mateřských škol a školní jídelny o letních prázdninách 2021
Ředitel ZŠ a MŠ Bechlín oznamuje veřejnosti termín uzavření mateřských škol v době letních prázdnin.
Mateřská škola Předonín bude uzavřena od 1. července do 17. srpna 2022. Do 21. července 2022
mohou děti navštěvovat MŠ Bechlín, celkový počet dětí nesmí být vyšší než 24 (kapacita MŠ).
Mateřská škola Bechlín bude uzavřena od 21. července do 31. srpna 2022. Od 18. srpna 2022 mohou
děti navštěvovat MŠ Předonín, celkový počet dětí nesmí být vyšší než 17 (kapacita MŠ).
Školní jídelna Bechlín bude uzavřena od 21. července do 17. srpna 2022.

Omezení úředních hodin OÚ Bechlín
Obecní úřad Bechlín oznamuje, že od čtvrtka 11. srpna 2022 do pondělí 15. srpna 2022 bude
z provozních důvodů zavřeno.
Ve dnech 16.-26. srpna 2022 bude z provozních důvodů omezen provoz kanceláře obecního úřadu
pouze na prodej lístků na popelnice.

………. ŠKOLA A ŠKOLKA

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Vážení čtenáři Bechlínských listů, rádi bychom Vás seznámili s činností mateřských škol a základní
školy v závěru školního roku.
V mateřské škole Předonín děti pozorovaly život hmyzu v jeho přirozeném prostředí. Při pobytu
na zahradě využívaly lupy ke zkoumání detailů. Zároveň se seznamovaly s významem hmyzu
pro život na Zemi, učily se být citlivé k přírodě, neubližovat malým tvorům. Ve třídě jsme si prohlíželi
obrázky hmyzu v knihách a encyklopediích, četli pohádky O Ferdovi Mravencovi, Včelích medvídcích,
Včelce Medušce, seznámili jsme se s novými říkankami Chroust, Vážka nebo s písní Brouček. Formou
didaktických her jsme se učili poznat a pojmenovat některé druhy hmyzu, rozlišovat užitečný nebo
pro člověka nebezpečný hmyz, seznamovali se se životem společenského hmyzu v úlu nebo
mraveništi. Při didaktické hře Housenka děti prolézaly strachovým pytlem, hledaly stejný obrázek
hmyzu (pexeso) a přikládaly k sobě berušky se stejným počtem puntíků (domino). Cvičily dle CD
U broučků na paloučku, hrály pohybovou hru Na včelku Máju,
napodobovaly pohyb v reakci na signál – barvu, geometrický tvar,
melodii. 1. června jsme oslavili s dětmi mezinárodní den dětí
soutěžemi na zahradě MŠ. Děti soutěžily v přenášení drátěnek mezi
obručemi, nabírání a stříkání vody z injekčních stříkaček jako včelky,
sběračky medu nebo kdo nakreslí křídou nejhezčí obrázek
na chodník. Školní rok jsme zakončili společným výletem
s MŠ Bechlín do Zooparku v Chomutově.
Hlavními tématy v mateřské škole Bechlín byla Voda a život v ní, Domácí a cizokrajná zvířata a léto.
V úvodu měsíce se část dětí připojila ke škole v přírodě, kterou si moc užily. Po návratu jsme dodatečně
oslavili den dětí, kdy si děti vyzkoušely mnoho zábavných sportovních soutěží. Za jejich splnění byly
odměny sladkostí.
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Následoval výlet do Zooparku v Chomutově, kde na nás čekalo mnoho krásných zvířátek, o kterých
jsme si řekli základní informace i další zajímavosti. Počasí nám přálo, tak jsme si výlet protáhli
až do odpoledních hodin. V závěru měsíce jsme pro rodiče uspořádali besídku a rozloučení
s předškoláky. Všem předškolákům přejeme úspěšné zahájení školního roku a my se již těšíme na nově
příchozí děti. Pro následující školní rok bylo do MŠ přijato 15 dětí.
I v základní škole jsme pomalu doputovali na konec školního roku.
V měsíci červnu jsme si užili mnoho zábavy. V úvodním týdnu nás
čekala škola v přírodě, na kterou vyjelo 76 dětí ze základní a mateřské
školy v doprovodu devíti pedagogických pracovníků. Škola v přírodě
proběhla na Žižkově Boudě, v malebné přírodě s přímým výhledem
na Sněžku. V rámci celého pobytu byla připravena etapová hra
Putování s Krakonošem. Ve středu jsme absolvovali výlet na Sněžku,
který se dětem moc líbil. Ve čtvrtek jsme navštívili s dětmi Relax park
Lemurie, který si děti velmi oblíbily. Park byl plný skluzavek,
lanových prolézaček, trampolín a nechyběl ani skákací hrad. Velkým
zpestřením bylo cestování vyhlídkovým vláčkem.

V následujícím týdnu se celá škola vydala do nově zrekonstruovaného kina Říp v Roudnici nad Labem
na promítání pohádky Tajemství staré bambitky 2. V závěru měsíce byla pro děti připravena
preventivní akce na téma Dopravní výchovy za podpory Policie ČR. Již se těšíme na nově příchozí
prvňáčky, kterých bude 23. Od září otevíráme poprvé šestou třídu, kde se bude nacházet cca 20 žáků.
Všichni se už těšíme na zasloužený prázdninový odpočinek a Vám, čtenářům Bechlínských listů,
přejeme prázdniny plné klidu a odpočinku. Na závěr bychom chtěli poděkovat celému kolektivu naší
organizace za odvedenou práci v nelehkém školním roce. Naše poděkování patří i zřizovateli
za neustálou podporu naší práce. Vám všem přejeme pohodové léto plné zdraví.
Mgr. Sandra Černá, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Bechlín
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Vítání občánků
Vážení a milí spoluobčané, v sobotu 11. června 2022 od 14 hodin znovu po dlouhé době ožila obřadní
síň Klubu Bechlín. V čele se starostou obce a členy kulturní komise jsme mohli přivítat nové občánky
do života. Byli to: Antonín Hájek, Petro Hrycak, Johana Husáková a Amálie Oláhová z Bechlína a Jan
Jonák, Marek Oncirk a Kristýna Točínová z Předonína.
Na podzim loňského roku, kdy bylo již vše k této slavnostní akci připraveno, nám covid nedovolil tuto
výjimečnou událost uskutečnit. Přesto děti narozené v letech 2020 a 2021 ošizeny nebyly. Každé dítě
narozené v tomto období dostalo osobně z rukou starosty obce a předsedkyně kulturní komise
polštářek s nápisem Občánek Bechlína nebo Předonína, v obálce poukaz na 1 000,- Kč a každá maminka
kytici.
Stejné dárky jsme předali i v sobotu 11. června. Chvilku po 14 hodině se rozezněly varhany a maminky
s dětmi byly požádány, aby vstoupily a přijaly místo v první řadě obřadní síně. Právem hrdí tatínkové
je pak následovali a zaujali místa v řadě druhé, každý za svými nejmilejšími. Naposledy vstoupili
rodinní příslušníci, kterých bylo nejvíc, co jsme kdy měli tu čest přivítat. Naši noví občánkové celý
slavnostní akt ustáli bez pláče a slziček. Možná, že i díky překrásnému hudebnímu, pěveckému
a recitačnímu programu, který si připravili žáci základní školy
pod vedením zkušených pedagogů. Po projevu starosty, ve kterém
poděkoval rodičům, zdůraznil důležitost jejich výchovy,
neopomněl zmínit ani rodičovskou lásku, trpělivost a důslednost,
nastal akt podpisu do pamětní knihy Bechlína a gratulace
s předáním drobných dárků. Fotografii na památku nového
občánka v kolébce či společné celé rodiny též nikdo neodmítl.
Vždyť tento slavnostní den se jistě každému z nás
nezapomenutelně zapíše do trvalých vzpomínek.

Vážení a milí spoluobčané, dnešní doba je dynamická, rychle se rozvíjející, přinášející stále nové věci,
které nám usnadňují život (neumím a ani nechci používat anglická slova vystihující totéž). Nezbývá
nám než ji přijmout, ale na druhé straně nám hodně bere…
Bere nám naše hodnoty, za které naši předci bojovali, jako je vlastenectví, láska k rodné zemi, úcta
k člověku, k našemu jazyku, k naší měně, zdravou pokoru. Nenechme si brát to, co je NAŠE ČESKÉ!
Tím jsem chtěla říci, že Vítání občánků může někdo brát za přežitek minulosti, nehodící se do této
doby. O to víc nás těšil Váš zájem o tuto událost. Chci ale, abyste věděli, že my VÁMI zvolení,
jsme vždy brali za čest vítat každého nového občánka naší obce, s láskou jsme vše připravovali, těšili
se na Vás a bylo nám vždy ctí být s Vámi.
Vladimíra Müllerová, předsedkyně kulturní komise
7
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Bechlín válí, Bechlín válí…
Máme za sebou dva roky s covidem. Dva roky nejen nedohraných fotbalových sezón. Tahle právě
dohraná je po dlouhé době oficiálně řádně ukončená. Pojďme tedy společně trochu bilancovat
a začněme od těch nejmladších, momentálně ale nejúspěšnějších.
Týmu mladších žáků se podzimní část vydařila náramně a v půlce rozehrané soutěže vedli tabulku
II. třídy Okresního přeboru bez jediného prohraného zápasu. To znamená devět vítězství v řadě.
Pod trenérským vedením Miroslava Suchého a Tomáše Cedrycha, ke kterým se v průběhu podzimu
připojil ještě J. Vachoušek ml., absolvovali žáci zimní tréninky v hale v Horních Počaplech.
Příprava bez jediného přípravného zápasu možná zapříčinila špatný vstup do jarní části, kterou
odstartovali prohrou s třetím týmem tabulky (Litoměřice „B“ 1:3). Během jara prohráli žáci ještě
dvakrát. Jenže ani jejich pronásledovatelé na druhém a třetím místě (Pokratice/Litoměřice a Litoměřice
„B“) nebyli stoprocentní a poztráceli body také.
Díky výhře v posledním domácím zápase (Třebenice 9:2) tak mohli za velké podpory rodičů i fanoušků
předčasně slavit celkové vítězství v okresní soutěži a převzít pohár z rukou předsedy OFS Litoměřice
pana J. Novotného. Je to přesně deset let, kdy se naposledy žákovskému týmu z Bechlína podařilo
vyhrát okresní soutěž (sezóna 2011/2012).
Dovolte mi tedy představit vítězný tým mladších žáků a poděkovat mu za výbornou reprezentaci obce
i celého klubu, který příští rok oslaví devadesát let od svého založení.

Spodní řada zleva: Kuba Vachoušek, Štěpa Vlásek, Denis Kyncl, Jindra Jelínek, Tomáš Cedrych, trenér
Miroslav Kolda Suchý, Lukáš Rous, Dmytro Hrytsak, Tonda Hrstka, Štěpán Červenka, Míra Suchý
Horní řada zleva: trenér Tomáš Céďa Cedrych, Kristián Šup, Vojta Krejsa, Tomáš Rous, Hai Dang Tran
Tomáš, Jirka Jelínek, Tomáš Komárek, Ilja Slobodianiuk, trenér Josef Pepíno Vachoušek
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Konečná tabulka sezóny 2021/2022 II. třída mladších žáků – OP
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Družstvo
FK BECHLÍN z.s.
TJ Sokol Pokratice – Litoměřice z.s.
FK Litoměřicko, „B“
FK Viktorie Čížkovice, z.s.
SK SAHARA Vědomice, z.s.
Fotbalový klub Slavoj Třebenice z.s.
Slavoj Bohušovice nad Ohří z.s.
Fotbalový klub Peruc, z.s.
SK Štětí, z.s.
TJ Sokol Hoštka, z.s.
Fotbalový klub LIBOCHOVICE z.s.

Zápasy
19
19
19
19
19
19
19
10
19
19
19

+
16
15
13
11
10
11
8
7
4
4
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
4
6
8
9
8
11
3
15
15
18

Skóre
133:52
153:40
139:48
110:66
95:62
105:67
86:85
71:16
79:123
44:174
27:309

Body
48
46
40
33
31
30
24
21
12
12
3

Penalty +
0
0
1
0
0
3
1
0
0
0
0

Penalty 0
1
2
0
1
0
1
0
0
0
0

„A“ mužstvo dospělých, hrající III. třídu sk. B Okresního přeboru, prožilo sezónu ve stylu noc a den.
Před začátkem sezóny přišli do mužstva Josef Vachoušek mladší, který se k nám přistěhoval, Jiří
Kratochvíl z Podřipanu Rovné, Ondřej Neruda z ASK Lovosice a Vladimír Pětník z Podřipanu
Kostomlaty, realizační tým posílil pan Josef Vachoušek starší. Jeho přínos ocenili hlavně hráči v kabině
Áčka. Působí nejen jako zdravotník a masér, ale i jako týmový mentor.
V podzimní části se na mužstvu projevil výpadek dvou nehraných sezón, zřejmě i nesehranost kádru,
hledání optimální sestavy a očekávání úspěchu ze strany realizačního týmu i samotných hráčů. Tohle
všechno bohužel na lepší, než páté místo nestačilo. Zimní přípravu A tým zahájil pod trenérem Karlem
Nerudou (u klubu působí již od léta 2016) v půlce ledna. Přípravné zápasy jsme odehráli v únoru
v Oseku s týmem Kladrub (výhra 4:1), v Dušníkách (prohra 0:7), v březnu s Libotenicemi (prohra 2:3)
a zakončili generálkou na sezónu v Čížkovicích výhrou 10:3. Před začátkem jarní sezóny se domů
vrátili odchovanci klubu Jiří Cedrych z Fotbalové farmy Roudnice nad Labem a Martin Kratochvíl
z Podřipanu Rovné.
To, co předvedli naši žáci na podzim, dokázali dospělí napodobit na jaře. S jedenácti výhrami, jednou
remízou a žádnou prohrou byli nejlepším týmem jara ve své soutěži. Díky tomu zaznamenali posun
na konečné druhé místo tabulky za suverénním týmem Hoštky. Ani ten nás na domácí půdě nedokázal
porazit a prohrál na penalty 10:11 (normální hrací doba 4:4). To, co nás na podzim trápilo, si na jaře
sedlo a ukázala se síla týmu. Nezbývá, než věřit, že vítězná vlna vydrží i v příští sezóně a fanouškům
bechlínského fotbalu dopřejeme pěknou podívanou.
Konečná tabulka sezóny 2021/2022 III. třída dospělých sk. „B“ - OP
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Družstvo
TJ Sokol Hoštka, z.s.
FK BECHLÍN z.s.
Tělocvičná jednota Sokol Mšené Lázně
SK SAHARA Vědomice, z.s.
TJ Sokol Straškov-Vodochody
FK Lounky Chodouny, z.s.
SK Viktorie Kleneč, z.s.
SK Liběšice, z.s. „B“
Tělocvičná jednota Sokol Račice
FK Polepy z.s.
SK Předonín z.s.
TJ Podřipan Rovné, z.s. „B“
TJ Sokol Bříza z.s.

Zápasy
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
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+
21
19
18
16
15
12
10
9
9
8
7
8
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
5
6
8
9
12
14
15
15
16
17
16
20

Skóre
140:24
91:30
75:32
86:38
57:53
58:66
42:67
52:86
35:63
40:68
50:92
37:77
33:100

Body
64
56
56
51
44
35
31
29
26
23
22
20
11

Penalty +
1
2
0
0
2
1
1
1
2
2
0
4
1

Penalty 2
1
2
3
1
0
2
3
1
1
1
0
0

ZE SPORTU ……….
„B“ mužstvo dospělých, hrající IV. Třídu Okresního přeboru, je trochu opomíjené, ale pro fungování A
týmu velmi důležité. To se potvrdilo při marodce Áčka v podzimní části, kdy někteří hráči Béčka
vypomohli. Je to i možnost udržovat v herní kondici hráče, kteří v A týmu nedostávají tolik šancí,
nemají čas trénovat či ti, kteří si tu prodlužují „fotbalové mládí“.
Podzim u B týmu byl podobný tomu u Áčka. Dlouhá pauza, chybějící fotbalová praxe a i v podzimní
části úzký kádr zapříčinil jen osmé místo po podzimní části soutěže. Zimní přípravu absolvoval každý
z hráčů individuálně a kdo chtěl, mohl se připojit k A týmu. Jediný přípravný zápas před sezónou
absolvoval tým v Medvědicích hrajících stejnou soutěž, ale skupinu A (výhra 4:0).
I jaro u B týmu bylo o něčem jiném. Karta se obrátila a posunula tým na konečné páté místo. Velký dík
patří Janu Čmejlovi, který se o rezervní tým stará.
Konečná tabulka sezóny 2021/2022 IV. Třída dospělých sk. „B“ - OP
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Družstvo
Sportovní klub Dušníky, z.s. „B“
TJ Dynamo Podlusky z.s.
Sportovní klub Židovice, z.s.
TJ Podřipan Kostomlaty
FK BECHLÍN z.s. „B“
TJ Sokol Mšené Lázně „B“
TJ Dynamo Střížovice, z.s.
TJ Sokol Ctiněves/Libkovice
T.J. Sokol Račiněves
TJ SOKOL VRBICE-VETLÁ z.s.
AFK Přestavlky, z.s.

Zápasy
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

+
18
17
11
11
10
10
9
8
6
7
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
9
9
10
10
11
12
14
13
17

Skóre
110:17
114:32
65:44
51:37
56:49
55:54
55:78
37:80
26:61
39:81
26:101

Body
54
51
34
33
30
30
26
25
20
19
8

Penalty +
1
0
0
0
2
2
1
0
0
3
2

Penalty 1
0
1
0
2
2
0
1
2
1
1

Můžeme říci, že uplynulá sezóna byla pro klub úspěšná. Pyšní jsme hlavně na naši mládež.
K dnešnímu dni máme dvacet registrovaných dětí mladších čtrnácti let a dalších patnáct dětí zatím
neregistrovaných, v rozmezí od čtyř do osmi let. Trenéři se jim věnují dvakrát týdně vždy v úterý
a čtvrtek. To všechno ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. V okrese jsme jedna z mála
vesnic, která má tři týmy, potažmo mládež, která u nás funguje už od roku 2006.
Na závěr mi dovolte poděkovat jménem klubu trenérům dospělých: K. Nerudovi, J. Čmejlovi, trenérům
dětí: M. Suchému st., T. Cedrychovi st., J. Vachouškovi ml., J. Čmejlovi a L. Husákovi ml. za odváděnou
práci a čas, který klubu věnují, J. Vachouškovi st., V. Mackovi st., M. Pajerovi za pomoc při zápasech,
L. Blínové, I. Cedrychové, J. Šupové a I. Svobodové za celoroční zajištění občerstvení při domácích
zápasech. Také děkujeme všem rodičům, fanouškům a přátelům bechlínského fotbalu za přízeň
i pomoc, SDH Bechlín za oboustrannou spolupráci a Obci Bechlín a M. Fialovi za finanční i materiální
podporu.
Iveta Svobodová, Pavel Carda, FK Bechlín

Není nad čím jásat
Uplynulý víkend jsme doklopýtali do závěru mistrovské sezóny 2021/2022. Pro náš celek to byl ročník,
který toho moc pozitivního nepřinesl. Vždyť pouhými sedmi vítězstvími ze čtyřiadvaceti odehraných
utkání, z toho pouze třikrát na jaře, není důvodem k jásání. I v novém ročníku 2022/2023 budeme opět
účastníky III. třídy a doufejme, že v zápasech počínaje posledním víkendem v srpnu budeme mít více
radosti z jednotlivých výsledků a spokojeni budou i věrní fanoušci.
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Něco málo o zbývajících utkáních.
Neděle 29. května 2022
Předonín – Polepy
5:3 (2:1)
- oba celky s pozměněnými sestavami nepředváděli žádný mimořádný výkon. Náš celek držel soupeře
stále ve hře, když jsme nepřesnostmi pomohli soupeři držet vyrovnaný stav. Nakonec jsme byli přece
jen šťastnější a dosáhli jsme druhé jarní vítězství.
Sobota 4. června 2022
Bříza – Předonín
1:4 (1:2)
- v dalším utkání jsme narazili pravděpodobně na nejslabší družstvo soutěže a průběh tomu odpovídal.
Ale dle výsledku možno říci, že to byl duel nevyužitých příležitostí.
Neděle 12. června 2022
Rovné „B“ – Předonín
6:2 (5:2)
- utkání, v němž jsme byli prakticky bez šance. Domácí posílení o hráče ze širšího kádru „A“ byli
rychlejší, dobře kombinovali a zakončovali své šance. Připočteme-li k tomu slabý výkon našeho
brankáře, nemůžeme se divit konečnému výsledku.
Sobota 18. června 2022
Předonín – Kleneč
2:4 (1:4)
- odevzdaný výkon, nic se nedařilo, obrana děravá jako ementál, to jsou příčiny další, v pořadí
sedmnácté, porážky. Škoda takového loučení na jaře 2022. Nezmění-li se celkový přístup hráčů
ve všech směrech, což jsme popisovali při jednotlivých utkáních (tréninky, docházka k utkáním
a nasazení), neočekávejme jakékoliv zlepšení.
Ale dost pesimismu. Příjemné letní měsíce všem a doufejme, že na podzim budeme spokojenější
z výsledků jednotlivých zápasů.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

………. Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Poděkování
Vážení příznivci hasičů, okresní odborná rada represe (velitelů) děkuje SDH Předonín a SDH Bechlín
za účast v okresním a krajském kole požárního sportu a za vzornou reprezentaci sboru, okresního
sdružení i obce Bechlín – Předonín.
Okresní kolo v požárním sportu Hrobce
28. května 2022 – 1. místo
Dvořák Tomáš
SDH Předonín
Řezáč Zdeněk
SDH Předonín
Vocásek Petr
SDH Předonín
Kouřil Václav
SDH Předonín
Kratochvíl Roman
SDH Předonín
Jindřich Petr
SDH Předonín
Rajnoha Matěj
SDH Bechlín
Marek Jan
SDH Vědomice

Krajské kolo v požárním sportu Ústí n. L.
5. června 2022 – 4. místo
Dvořák Tomáš
SDH Předonín
Kouřil Václav
SDH Předonín
Kratochvíl Roman
SDH Předonín
Jindřich Petr
SDH Předonín
Konfršt Jakub
SDH Bechlín
Rajnoha Matěj
SDH Bechlín
Rajnoha Vojtěch
SDH Bechlín
Svoboda Petr
SDH Brozany

Dále patří poděkování Tereze Mackové (SDH Bechlín), která se zúčastnila okresního i krajského kola
dorostu a vždy se umístila na nejvyšším stupni vítězů. Proto naši obec, sbor, okresní i krajské sdružení
hasičů bude reprezentovat 1.-3. července 2022 na mistrovství ČR v požárním sportu dorostu v Ústí
nad Labem. Držme palce a hezké umístění.
Za OORR vedoucí Jindřich Konfršt
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Bechlínské komando
V neděli 29. května jsme se s mladšími žáky „Bechlínského komanda“ zúčastnili závodu Podřipské
hasičské ligy v Předoníně. Po peripetiích se sestavou, kdy jsem ještě těsně před závodem musel měnit
sestavu, bylo nakonec dětí šest. Z toho tři nastoupily ke svému teprve druhému závodu vůbec
a prvnímu závodu PHL.
První pokus, i s trochou nervozity, vyšel skvěle. S časem 35,40
obsadily krásné šesté místo. Druhý pokus už nevyšel tak,
jak bychom si všichni přáli. Ale děti opět dokázaly, jak jsou skvělý
tým. „Zkušenější“ pomohli „méně zkušeným“ a pokus měli
platný. Sice čas 61,69 a poslední jedenácté místo nevypadá moc
hezky, ale spolupráce dětí byla příkladná. Děti si i tak závod užily
a všichni se těšíme, až budou další.
Michal Laurich, SDH Bechlín

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
FK Bechlín si Vás dovoluje pozvat na 14. ročník turnaje v minikopané

GOLD BEER CUP
v sobotu 9. července 2022 od 10:00 hodin
fotbalové hřiště v Bechlíně
od 20:00 hodin hraje DJ KAWA
Občerstvení zajištěno.

Hospoda U Petráčků v Libkovicích Vás zve na

POSEZENÍ S KYTARAMI
v sobotu 16. července 2022 od 20:00 hodin
v pergole ve dvoře
hrají: Václav Mazák, Jiří Aust, Pavel Klíž, Petr Petráček
JINÁ SDĚLENÍ ..........

POMOC UPRCHLÍKŮM
Humanitární sbírka pro uprchlíky z Ukrajiny stále pokračuje.
Výdej i příjem oblečení, obuvi, lůžkovin, drogistického zboží, domácích potřeb atd.
bude probíhat v Kulturním domě Bechlín každou první neděli v měsíci (3. července, 7. srpna…)
od 14:00 do 18:00 hodin. Jiný termín je možný po dohodě s OÚ Bechlín.

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: urad@bechlin.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 urad@bechlin.cz,
případně je předejte v kanceláři OÚ
nebo místostarostovi panu Vocáskovi
v Předoníně.
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