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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
v návaznosti na článek z minulého výtisku můžeme říci připraveno. Po náročných úpravách všech
předškolních a školních zařízení včetně kuchyně a jídelny můžeme znovu přivítat Vaše děti
k dalšímu vyučování. Techničtí pracovníci stihli vše, co bylo potřeba a nic nebrání řádnému
využívání všech zařízení.
Předškolní a školní vzdělávání má v naší obci dlouhou tradici. První škola byla umístěna
na bechelské faře již v 18. století a od té doby nebylo vyučování přerušeno. Školní kroniky hovoří
o spoustě ředitelů a kantorů, kteří zajišťovali výuku v různých dobách a na různých místech.
Mnoho generací vzpomíná na první školní krůčky, na toho svého učitele, na první školní lásky.
Kvalita výuky na prvním stupni základního vzdělávání je vlastně položením dobrých základů
pro další studia. Naše obec má i nadále snahu zachovat provoz dnes příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Bechlín na patřičné úrovni. Proto, jak je uvedeno výše, můžeme
skutečně hlásit připraveno. Nejenom pedagogický sbor, ale hlavně technický a provozní kolektiv
zajišťuje vše potřebné pro vytvoření kvalitních podmínek, za což jim skutečně patří velký dík.
Po stránce technické a provozní je vše v pořádku, nahlédněme tedy do sboru kantorů. Vzhledem
k novele zákonných norem došlo v naší škole k několika změnám. Na postu ředitelky organizace
zůstává Mgr. Řejhová, zkušená a odpovědná osoba jak v oblasti výuky, tak i chodu celého
zařízení. Ucelený a zkušený kolektiv učitelů a vychovatelů zůstává zachován s jednou změnou.
Paní učitelka Kölblová opustila naše řady a nastupuje jinou pracovní etapu života. Na její místo
nastoupí zkušený pedagogický pracovník mužského pohlaví. Personální otázky jsou plně
v kompetenci ředitelky organizace a není důvod mít obavy z jejího rozhodnutí. Příjemná
a konstruktivní atmosféra zůstane určitě zachována a kvalita výuky neutrpí.
Plná podpora ze strany zřizovatele příspěvkové organizace, to znamená Obce Bechlín, je v rámci
rozpočtu i organizačních věcí plně zajištěna. Do budoucna nás samozřejmě čekají další úpravy
a zlepšování, které směřuje hlavně k zachování školských zařízení v obci.
Prvního září nastupují děti do dalšího školního roku. Přejme jim všem mnoho úspěchů při studiu
v klidném a téměř rodinném prostředí naší malé školy.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bechlín
se koná ve středu 2. září 2015 v 19:00 hod. v Klubu Předonín s tímto programem:
1/ Rozpočtové opatření č. 4
2/ Zpráva o hospodaření obce 1 - 6/2015
3/ Rozpočtový výhled 2015 – 2018
4/ Žádost o odprodej pozemku v k.ú.Bechlín
5/ Změna místní úpravy – komunikace v k.ú.Předonín
6/ Výjimka z počtu dětí v MŠ
7/ Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – k.ú.Předonín
8/ Směrnice k rozpočtovému hospodaření
9/ Žádost o sponzorský dar – SK stolní tenis Bechlín
10/ Podání žádosti o přístupové údaje k aplikaci OBCEPRO
11/ Úprava a údržba komunikace v k.ú.Předonín
12/ Diskuse

Společné taktické cvičení „Hněvice 2015“
Ve dnech 22. – 24. září 2015 proběhne společné taktické cvičení ostrahy a obrany skladovacích kapacit
PHM – sklad Hněvice. Taktické cvičení proběhne za účasti všech složek integrovaného záchranného
systému a Armády ČR. V prostoru hlavní vrátnice ČEPRO, přilehlých pozemků a komunikací bude
v tyto dny omezen provoz a vybudován obranný perimetr. V rámci akce bude použita cvičná munice
a prostředky ženijního vybavení. Celý prostor bude trvale monitorován Policií ČR. Zvýšený pohyb
většího množství příslušníků Armády ČR a složek integrovaného záchranného systému včetně
potřebné techniky omezí běžný chod života hlavně obyvatel osady Benzinov. Věřím, že občané plně
chápou potřebu nácviku ochrany strategicky významných objektů a toto omezení svým chováním
a tolerancí podpoří.
Alexander Suchý, starosta obce

Školní zařízení se oblékla do čistého

Před zahájením nového školního roku obě mateřské školy a základní škola dostaly čisté pohlazení
v podobě rekonstrukce, nových nátěrů a údržby.
Mateřská škola Bechlín dostala kompletní rekonstrukci sociálního
zázemí. Kuchyně a školní jídelna si také libují s novými radiátory.
Stěny oživly v nových zářivých barvách.
Děti z Mateřské školy Předonín se můžou těšit z nových
podlahových krytin a vymalovaných prostor. Základní škola
kromě běžné údržby získala
obnovené
sokly
uvnitř
budovy. Na školní zahradě
se mimo jiné nově blýská
šedý betonový povrch. Pískoviště v našich zařízeních mají
vyměněné úchyty a nové plachty.
Poslední týden se dolaďují drobnosti a nyní mají nejvíce napilno
pedagogové. Vše připravit, vyzdobit a pak už čekat na 1. září,
kdy se znovu otevřou dveře pro nový školní rok.
Přejeme dětem, pedagogům i ostatním pracovníkům příjemný start do nového školního roku!
Irena Škobisová
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.......... LOUČENÍ S LÉTEM

Prázdninové rozloučení
Do konce prázdnin zbýval poslední týden a to v Bechlíně znamená jediné –
nastal čas na tradiční loučení s prázdninami. Program začal v deset hodin
dopoledne vystoupením oblíbeného Sváti a jeho divadélka. Sváťa je člověk
na správném místě, děti ho zbožňují a pohádka o neposlušném kašpárkovi
se jim velmi líbila. Mezičas mezi divadlem a soutěžemi si děti i dospělí
krátili sledováním řádění mini autíček, na lanovce u vojáků, s veterány nebo
prostě jen na lavičce s něčím studeným při ruce. V té době také přijela
pořádková policie z Ústí nad Labem, takže kdo měl zájem, mohl
si prohlédnout jejich vozy i vybavení.
Ve 13 hodin začaly soutěže o ceny.
Házení kroužky, opičí dráha, slepé
kreslení, kop na branku, střelba ze vzduchovky, poznávání
zvířat z našich lesů, kuželky, skládání puzzle a mnoho dalších
disciplín prověřily obratnost a fyzické schopnosti dětí nejen
z Bechlína, ale i širokého okolí. Ti spíše kreativně založení si jistě
našli zalíbení ve stánku u paní Šustrové. Tady se za pomoci
šikovných asistentů vyráběla srdíčka z pletiva, zdobená růžemi
z kukuřičného šustí. Dále si kdokoli mohl vyrobit korálkový náramek, náhrdelník nebo třeba oboje.
Projížďky na koni nebo bojovou technikou samozřejmě nechyběly ani letos. Po ukončení soutěží,
kdy si děti za získané bodíky „nakoupily“ ve stánku s cenami, se nad hřištěm objevilo letadlo,
ze kterého padaly bonbony. To bylo slávy!
Dalším bodem programu byly ukázky pejsků vězeňské
služby a bojového umění krav maga – techniky sebeobrany.
Zhruba v 16 hodin začala dětská diskotéka. Sice se také
soutěžilo o nejlepší tanečníky, ale všem šlo především
o zábavu. O tu se naprosto dokonale postarala kapela
Maximální Turbulence v podání bechlínských rodáků. Nutno
podotknout, že o celodenní hudební mix se postaral DJ Kawa.
O něco později večer přišel čas, aby se pobavili také dospěláci. K poslechu a hlavně tanci hrála kapela
Elegance. Sedělo se, pilo, tančilo a bláznilo až do rána – a tak to má být. 
Michala Korpalová

Vážení spoluobčané,
dovolte mi touto cestou jménem celého zastupitelstva velmi poděkovat všem, kteří se podíleli
na dlouhodobých přípravách a průběhu prázdninového rozloučení. Sponzorům, dobrovolníkům
ve stáncích a u soutěží, vojákům a ostatním složkám záchranného systému, zkrátka úplně všem, kteří
jakkoliv přiložili ruku k dílu. Za Vaši pomoc Vám všem patří velké a upřímné DĚKUJEME.
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Milan Fiala, zastupitel obce pověřený organizací

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ……….

SDH Předonín: Jak si zatím vedeme??

Sezóna soutěží v rámci Podřipské hasičské ligy se pomalu, ale jistě, schyluje ke svému konci, proto
je tedy nejvyšší čas shrnout na jakých průběžných pozicích se letos držíme. Jako každý rok, i letos
se naše soutěžní družstva účastní všech soutěží Podřipské hasičské ligy. Aktuálně se koná již pátý
ročník a nově přibyla kategorie pro žáky, které se naše děti taktéž aktivně účastní. Liga odstartovala
na konci května a uplynulo již osm závodů pro dospělé a čtyři závody dětské.
První soutěž se konala 30. května v nedalekém Štětí, odtud jsme si odvezli samá pátá místa. Následující
víkend se konal denní, noční a dětský závod v Hrobcích. Zde ženy vyhrály svůj první letošní pohár
za třetí místo a muži zde na 2B dosáhli velmi pěkného času 19:61. Pro děti byla tato soutěž „ligovou
premiérou“, ale úspěšnou premiérou. Ukázaly všem, že jsou moc šikovné a odvezly si dvě krásná
druhá místa.
Další závody se konaly začátkem července, kdy nás čekal
celkem náročný víkend. První červencový víkend se konaly
hned dva závody, jak pro kategorii dospělých, tak i pro
kategorii dětí. V sobotu 4. července jsme se tedy brzy ráno
vypravili zabojovat do Dřemčic. Účast na tomto závodě byla
opravdu hojná, bylo zde 14 družstev mužů, 11 ženských
družstev a 5 družstev dětí. I přes velkou konkurenci se nám
však závod vyvedl, muži se s velmi pěknými časy umístili
na čtvrtém a pátém místě. Ženy vyhrály kategorii TOP
a posunuly se do vedení tabulky. Děti složily dvě soutěžní
družstva (A, B), získaly zde dvě čtvrtá a dvě první místa.
Následující den, tedy 5. července, jsme vyrazili do Ctiněvse.
Muži si odvezli stejná umístění jako předchozí den, tedy
čtyřku a pětku. Pro ženy byl tento závod trošku smolnější
než závod předešlý. V kategorii TOP získaly kvůli
nezapsanému přestupu neplatný pokus a v druhé kategorii
byly na pátém místě. Děti opět soutěžily jako dvě družstva
a vybojovaly zlato, stříbro, bronz i brambory.
Po krátké pauze jsme se opět všechny kategorie vydaly do Černuce. Časy zde padaly opravdu slušné
a muži vybojovali již třetí závod za sebou čtyřku a pětku. Ženy získaly dvě čtvrtá místa a děti
vybojovaly stříbro. Prvního srpna se konal závod
v Měrunicích, i zde jsme sklidili slušná umístění a kluci
si z Měrunic odvezli krásný bronz.
Doposud poslední závod se konal u nás v Předoníně. Účast
12 týmů mužů, 8 týmů žen a 5 týmů dětí byla poměrně hojná.
Na domácí půdě naši muži získali páté a deváté místo. Ženy
vyhrály kategorii TOP a s pěkným časem 19:97 dokonce
překonaly svůj osobní rekord. Děti opět ukázaly, jak moc jsou
dobré a získaly stříbro a bronz. S velmi pěknou ukázkou
požárního útoku zde vystoupil i plamínek, který byl
zaslouženě odměněn zlatem.
Do konce ligy schází pouze dva závody dospělých a jeden závod dětí. Muži se v celkové tabulce zatím
drží na velmi pěkném třetím a čtvrtém místě z přibližně 28 doposud zúčastněných týmů. Ženy bojují
o první a šesté místo z 18 družstev a děti budou poslední závod obhajovat svou druhou pozici
v tabulce z celkového počtu šesti dětských družstev. Doufáme tedy, že se nám v posledních závodech
zadaří a ukořistíme poháry ze všech kategorií.
Jitka Kouřilová, SDH Předonín
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.......... Z HISTORIE

Srpen 1968 – vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa
V srpnu si připomínáme velmi neslavné výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy na naše území v roce 1968
a mnozí z nás mají události té doby stále před očima. Máme již ale také mladou generaci, která toto období
nezažila a možná toho ani z té doby mnoho neslyšela vyprávět. Pokusme se vrátit do tohoto neslavného
období našich dějin a přiblížit ho mladší generaci.
Druhá polovina 60. let minulého století je označována jako období tání, období postupné liberalizace. Jejími
nositeli byla část komunistických politiků a především média. Po letech stagnace výroby a celkového
poklesu zesílil uvnitř komunistické strany reformní proud. Začátek roku 1968 byl velmi bouřlivý. V lednu
1968 odvolal ÚV KSČ z funkce vedoucího tajemníka KSČ Antonína Novotného a na jeho místo byl zvolen
Alexander Dubček. Za podpory tisku, rozhlasu a televize začala postupná obměna byrokratického státního
aparátu. Alexander Dubček označil za cíl reforem socialismus s lidskou tváří. Celý národ se podílel na těchto
potřebných změnách. Státní aparát byl postaven pod kontrolu lidu, mnozí vedoucí funkcionáři ve státě,
krajích, okresech i obcích byli zbaveni funkcí. Ve vedení strany i státu se objevily nové osobnosti: Josef
Smrkovský, Oldřich Černík, Alexander Dubček, Čestmír Císař a jiní.
Obrodný proces společnosti nazývaný v zahraničí i doma „Pražské jaro“ byl násilně ukončen intervencí
armád pěti států Varšavské smlouvy (SSSR, NDR, Bulharska, Maďarska a Polska). Do ČSSR vpadlo
bez pozvání a souhlasu státních orgánů Československa 750 tisíc cizích vojáků s šesti tisíci tanky
a množstvím jiné vojenské techniky. Rumunsko se nezúčastnilo a Albánie na protest vystoupila z Varšavské
smlouvy. Krátce po příjezdu tanků byla za pomoci vybraných členů STB obsazena letiště, na kterých
přistávala sovětská letadla s další vojenskou technikou.
„Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů, za malý okamžik budeme vysílat mimořádně důležitou
zprávu“, vyzýval v noci 20. srpna kolem 23 hodiny posluchače Československý rozhlas. Zpráva se týkala
vstupu vojsk na naše území. V kritických srpnových dnech k posluchačům promlouvaly hlasy např.
Vl. Fišera, Evy Kopecké, Věry Šťovíčkové, Jiřího Dienstbiera, Ondřeje Neffa a dalších redaktorů
Československého rozhlasu. Velmi rychle byla obsazena většina důležitých měst a strategických míst
v tehdejší ČSSR. Naše armáda, která měla na starosti ochranu hranic, dostala rozkaz nezasahovat. Bylo
přerušeno rozhlasové i televizní vysílání, které však bylo rychle obnoveno z improvizovaných studií.
Narychlo svolaný sjezd KSČ (později anulovaný) ještě stačil invazi odsoudit. Předsednictvo ÚV KSČ přijalo
usnesení odsuzující invazi poměrem 7 : 4. Došlo k zatčení a internaci československých představitelů
A. Dubčeka, J. Smrkovského, O. Černíka a dalších. Od páté hodiny ráno 21. srpna také vysílala ze stanoviště
poblíž Drážďan v NDR ilegální rozhlasová stanice Vltava, která špatnou češtinou a slovenštinou hájila
okupaci. Československý rozhlas se od ní opakovaně distancoval a upozorňoval posluchače, že jde
o nepřátelské vysílání. I pod našimi okny se ráno 21. srpna objevily bulharské obrněné transportéry.
Existuje mnoho emocionálních popisů prvních dnů okupace, např. na cisterně stálo i sedělo plno mladých
lidí, kteří mávali zkrvavenou československou vlajkou. Byla to krev první oběti surového vpádu,
sedmadvacetiletého Zdeňka Příhody, který se v Karlíně na svém mopedu hrdinsky postavil do cesty
přijíždějícímu tanku. Ten nezastavil a zarachotila z něj kulometná dávka. Od samého rozbřesku projížděly
Prahou četné nákladní vozy, na nich visely hrozny mladých lidí s národními vlajkami a prapory.
Do houkání vozů zaznívalo skandovaní „Praho probuď se“ a na chodnících stály v té době už početné davy.
Pražští studenti i jiní mladí lidé vycházeli neohroženě před jedoucí tanky, drželi se za ruce a volali: „Dubček,
Svoboda“. Jedním z mnoha nápisů, které se objevily na budovách i transparentech bylo – „Lenine vstávej,
Brežněv se zbláznil“. Veřejnost během prvního týdne okupace vyjadřovala silný odpor, čímž zabránila
ustavení otevřeně kolaborantské tzv. dělnicko – rolnické vlády. Spontánní odpor veřejnosti proti okupaci
v očích světové veřejnosti zdiskreditoval socialismus sovětského typu. 22. srpna rozhlas vysílá v mnoha
jazycích provolání vládám států a komunistickým stranám, volá organizaci spojených národů a jeho
tajemníka U Thanta, posílá zprávy dělnickým stranám o vstupu vojsk na území ČSSR.
Tímto bezprecedentním aktem propagandisticky označovaným coby BRATRSKÁ POMOC a hrubě
narušujícím zásady mezinárodního práva Sovětský svaz s přidruženými státy názorně demonstroval
imperiální a totalitní podstatu svého režimu. Po dvou dnech bylo sovětské velení v Praze nuceno vyměnit
zdemoralizované jednotky a nahradit je jinými, které měly přísně zakázáno navazovat jakékoli styky
s domácím obyvatelstvem.
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Z HISTORIE ..........
23. srpna 1968 se v Moskvě uskutečnila československo – sovětská jednání. K internovaným představitelům
se připojil i prezident Ludvík Svoboda. Československá delegace byla pod nátlakem nucena podepsat
Moskevské protokoly, jimiž s invazí souhlasí jako s bratrskou pomocí. Jediným členem delegace, který
protokoly nepodepsal, byl František Kriegl, lékař a politik, který byl také jedním ze čtyř poslanců, kteří
hlasovali proti v Národním shromáždění. Pobyt sovětských vojsk byl legalizován smlouvou o jejich
dočasném pobytu, kterou Národní shromáždění schválilo v říjnu 1968.
Přítomností sovětských vojsk na našem území nastalo období tzv. normalizace. Invaze měla také za následek
emigraci přibližně 300 tisíc lidí z republiky. Do 4. listopadu 1968 opustily Československo armády Polska,
NDR, Maďarska a Bulharska. Sovětská armáda zůstala na našem území až do roku 1991. Do užívání jí byly
předány celé vojenské prostory (Milovice, Libava, Ralsko), kasárna (Horňátky, Rokytnice v Orlických
horách, Česká Třebová), některé civilní objekty (např. nemocnice Kostelec nad Černými Lesy). V Milovicích
bylo zřízeno velitelství Střední skupiny vojsk a vybudováno nové město s tisíci byty. Škody způsobené
pobytem sovětských vojsk převýšily šest miliard korun, přičemž více než polovinu z nich tvořily škody
na životním prostředí. Sovětská armáda po sobě zanechala spoustu objektů, které jsou dodnes v žalostném
stavu. Ode dne vstupu vojsk na naše území zemřelo při střetech cizích vojáků s civilisty a dopravních
nehodách zaviněných okupačními vojsky 108 Čechů a Slováků.
Proti okupaci protestovaly západní státy, ze socialistických Rumunsko a Jugoslávie. 25. srpna 1968
se na moskevském Rudém náměstí sešla k demonstraci skupinka osmi sovětských občanů - v Česku známá
jako osm statečných, kteří nesli československou vlaječku a transparenty s nápisy „ztrácíme nejlepší přátele,
hanba okupantům, ruce pryč od ČSSR, za vaši i naši svobodu, svobodu Dubčekovi, ať žije svobodné
a nezávislé Československo“. Během okamžiku byli zatčeni a následně strávili několik let ve vězeních
a psychiatrických ústavech. 8. září 1968 se na dožínkových slavnostech na varšavském stadionu zapálil
na protest proti okupaci Ryszard Siwiec a na následky popálenin za čtyři dny zemřel. I když jeho činy viděly
tisíce lidí, režimu se podařilo přesvědčit veřejnost, že se jednalo o duševně narušeného jedince. Pravý motiv
jeho sebeupálení vyšel najevo až po roce 1989. Ačkoli česká i slovenská veřejnost invazi vojsk odsuzuje,
iniciátoři, kteří i podle tehdejších zákonů spáchali vlastizradu, nebyli dosud potrestáni. I když uběhlo
dlouhých 47 let, zapomínat by se nemělo i proto, jak se chová současné ruské vedení ke svým sousedům.
Doufejme, že se tyto události už nikdy nebudou opakovat.
Miluše Dvořáková

ZE SPORTU ..........

Ročník 2015/2016 zahájen
Snaha zlepšit přístup hráčů ke svým povinnostem vychází na prázdno. Ti si dělají, co se jim hodí
a nikoliv to, co je třeba v zájmu oddílu. Chci podotknout, že trpělivost těch, kteří zajišťují chod horko
těžko díky naprosté ignoraci hráčů, není nekonečná. A to by si měli všichni, kteří dobrovolně
přistoupili na soutěžní systém fotbalu, uvědomit. Nelze přece neustále mít v době soutěžního utkání
jiné zájmové akce nebo slibovat účast a potom se utkání nezúčastnit. To vše přináší nervozitu mezi
ostatní, navíc, když na každé utkání horko těžko seženeme jedenáct hráčů, samozřejmě každý týden
jiných, případně zápas odehráváme v neúplné sestavě. Na veřejnosti ovšem nejsou vinni hráči, ale ti,
co se o oddíl starají. Ale raději přejděme k aktivní činnosti.
„A“
Nepodařilo se zajistit dostatek přípravných zápasů (otázkou by byla účast hráčů) a tudíž jedinou
možností zjistit připravenost hráčů byl jednodenní turnaj v Dobříni.
Sobota 15. srpna 2015 – Dobříň
11:00 hod.
Lužec – Předonín
4 : 1 (2 : 1)
- zápas s účastníkem I. B třídy Středočeského kraje byl poměrně vyrovnaný pouze do stavu 2 : 1.
Po obdržené třetí brance jsme herně i fyzicky odešli.
14:00 hod.
Předonín – Bechlín
2 : 10 (1 : 4)
- potupná, ostudná porážka. Propadák, který je zbytečné komentovat. Jen jedna připomínka – bylo
odehráno 75 minut.
6
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Mistrovské zápasy:
Čtvrtek 20. srpna 2015
Velké Žernoseky – Předonín
1 : 0 (1 : 0)
- k utkání se dostavilo pouze deset hráčů. Všichni podali obětavý výkon a zcela určitě jsme byli herně
lepší než domácí. Co je to platné, když o výsledku rozhodla jediná vydařená akce domácích. My jsme
pohrdli i pokutovým kopem a následný faul na našeho hráče odpískán nebyl, čemuž se divili i domácí
fanoušci. A tím jsme přišli o případný bodový zisk.
Sobota 22. srpna 2015
Předonín – Třebenice
0 : 1 (0 : 1)
- obdoba minulého zápasu, než jsme obdrželi gól, měli jsme dvě gólové příležitosti. Bohužel bez
využití. V dalším průběhu měli hosté mírnou převahu. Závěrečná snaha o korekci vyšla na prázdno.
Stará garda
Celkem 23 nahlášených zájemců. K prvnímu utkání se jich dostavilo 12. Pozor, aby to nedopadalo jako
u „A“ celku.
Pátek 21. srpna 2015
Libochovice – Předonín
2 : 3 (0 : 3)
- k překvapení všech přítomných jsme začali odvážně. Pěkná kombinační hra nám přinesla po 15 min.
vedení 3 : 0. A to ještě Vl. Beneš spálil tutovku. Později se hra vyrovnala a ve druhé části začali domácí
tlačit a podařilo se jim snížit na rozdíl jednoho gólu. V této době jsme zahodili pokutový kop,
ale vítězství jsme udrželi.
Další program staré gardy:
kolo
termín
datum
výkop
soupeři
2.
pátek
28.8.
17:30
Předonín – Mšené Lázně
3.
pátek
4.9.
17:30
Kleneč – Předonín
4.
pátek
11.9.
17:30
Předonín - Libotenice
5.
pátek
18.9.
17:00
Roudníček - Předonín
6.
pátek
25.9.
17:00
Hoštka - Předonín
7.
pátek
2.10.
17:00
Předonín - Střížovice
8.
pátek
9.10.
17:00
Černiv - Předonín
9.
pátek
16.10.
16:30
Předonín - Podlusky
Přípravka
Blíží se konec prázdnin a začátkem září zahajují mistrovské zápasy přípravky. Pro zjištění, zda naši
hráči všechno nezapomněli, jim poslouží 2. ročník turnaje u nás v Předoníně na hřišti v sobotu
29. srpna 2015. Zahájení v 9:45 hod., zápasy od 10:00 hod. Účastníci (dle nalosovaných čísel): 1. SK Štětí,
2. ASK Lovosice, 3. PČP Křešice, 4. SK Předonín, 5. Sahara Vědomice, 6. Slavoj Úštěk.
Zápasy SK Předonín:
10:00 hod.
Křešice – Předonín
10:40 hod.
Úštěk – Předonín
11:20 hod.
Předonín – Vědomice
12:00 hod.
Štětí – Předonín
12:40 hod.
Předonín – Lovosice
Okresní přebor mladších přípravek
– skupina F

Okresní pohár mladších přípravek
- skupina B

neděle
sobota
sobota
sobota

sobota
sobota
sobota
sobota

6.9.
12.9.
19.9.
26.9.

10:00
10:00
10:00
10:00

Liběšice
Brozany
Libotenice
Předonín

10.10.
17.10.
24.10.
31.10.

10:00
10:00
10:00
10:00

Předonín
Libochovice
Travčice
Vědomice

A to je z informací za srpen vše.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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Letní příprava bechlínských fotbalistů
Starší žáci:
8.-13. 8. 2015
9. 8. 2015
11. 8. 2015
Dorost:
20. 8. 2015
25. 8. 2015

Muži:
4. 7. 2015
5. 7. 2015
1. 8. 2015
2. 8. 2015
15. 8. 2015

Letní soustředění – Lázně Libverda
Hejnice – Bechlín
3 : 3 (1.z)
Hejnice – Bechlín
4 : 2 (odveta)
Cítov – Bechlín
7:2
SFC Libuš – Bechlín 5 : 1
Dolní Beřkovice – Bechlín
- termín v jednání
turnaj Račice – Memoriál Matouška a Běloubka
turnaj Račice – o 3. místo
turnaj Ctiněves
turnaj Ctiněves – o 1. místo
letní turnaj Dobříň

Račice – Bechlín
Bechlín – Hoštka
Přestavlky – Bechlín
Ctiněves – Bechlín
Dobříň – Bechlín
Bechlín – Předonín

4:2
6:2
2:5
3 : 3 (3 : 4 NP)
5:3
10 : 2 (o 3. místo)

Fotbalová sezóna 2015/2016 – Rozpisy utkání – Podzim 2015
St. žáci U15 – OP, sk. B
den
datum
SO
29.8.
ČT
3.9.
SO
5.9.
ČT
10.9.
SO
12.9.
SO
19.9.
SO
26.9.
SO
3.10.
NE
11.10.
SO
17.10.
SO
24.10.
ST
28.10.
SO
31.10.

hodina
10:00
17:30
10:00
17:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
11:30
10:00
10:00

Dorost U19 – OP, sk. B
den
datum
hodina
SO
5.9.
10:00
NE
13.9.
10:00
NE
20.9.
10:00
SO
26.9.
14:00
NE
4.10.
10:00
NE
11.10.
10:00
NE
18.10.
10:00
NE
25.10.
10:00
NE
1.11.
10:00

domácí
Bechlín
Křešice
Straškov
Velemín
Bechlín
Liběšice
Třebušín
Bechlín
Hoštka
Bechlín
Terezín
Bechlín
Bechlín

hosté
- SK Roudnice n.L.
- Bechlín
- Bechlín
- Bechlín
- Velké Žernoseky
- Bechlín
- Bechlín
- Úštěk
- Bechlín
- Lukavec
- Bechlín
- Rovné
- Mšené Lázně

domácí
Podlusky
Bechlín
Straškov
Střekov
Bechlín
Velké Žernoseky
Bechlín
Budyně n.O.
Bechlín

8

hosté
- Bechlín
- Vědomice
- Bechlín
- Bechlín
- Úštěk/Liběšice
- Bechlín
- Bezděkov
- Bechlín
- Křešice

kolo
2.
1.
3.
12.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
13.
11.

kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

.......... ZE SPORTU
A tým muži – III. třída, sk. B
den
datum
hodina
SO
22.8.
17:00
SO
29.8.
17:00
SO
5.9.
17:00
SO
12.9.
17:00
SO
19.9.
16:30
SO
26.9.
16:30
SO
3.10.
16:00
SO
10.10.
16:00
SO
17.10.
15:30
SO
24.10.
14:30
SO
31.10.
14:00
SO
7.11.
14:00
SO
14.11.
14:00

domácí
Židovice
Bechlín
Vražkov
Bechlín
Žitenice
Bříza
Bechlín
Hoštka
Bechlín
Račice
Bechlín
Liběšice B
Bechlín

hosté
- Bechlín
- Vědomice
- Bechlín
- Mnetěš
- Bechlín
- Bechlín
- Úštěk
- Bechlín
- Lounky/Chodouny
- Bechlín
- Litoměřice C
- Bechlín
- Kleneč

kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Pavel Carda, FK Bechlín

.......... SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM

Kulturní komise Obce Bechlín pořádá

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ

pod vedením několikanásobného finalisty Světového poháru v tancích Karla Zimy s partnerkou
Taneční kurz pro dospělé je určen pro všechny, kteří mají zájem naučit se společenský tanec,
pokračovat v prohlubování znalostí (nebo zopakovat a naučit se nové tance) a chtějí si užít
příjemný večer na tanečním parketě.
Cena kurzu je 1 500,- Kč na osobu (3 000,- Kč pár) a zahrnuje 10 lekcí + závěrečný ples.
Taneční kurz začíná 6. října 2015 od 19:00 hod. v Kulturním domě Bechlín.
Zápis do kurzu - do 30. září 2015
Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu ou.bechlin@tiscali.cz nebo iskobisova@seznam.cz.

Sdružení pro obec Bechlín – Předonín ve spolupráci s občanským sdružením
LYRIX nova, o.s. uskuteční kurzy pro seniory obcí Bechlín a Předonín pod názvem

SENIOŘI KOMUNIKUJÍ
Termín: 7. – 10. září 2015
Klub Bechlín od 8:00 do 11:00 (12:00) hod., Klub Předonín od 14:00 do 17:00 (18:00) hod.
Kurz se skládá ze 2 lekcí po 4 hodinách a 2 lekcí po 3 hodinách, tzn. že se kurzy budou konat
denně od pondělí do čtvrtku. Účast v kurzu je bezplatná a je určena hlavně pro začátečníky.
Účastnit se mohou i pokročilejší za podmínek, že musí mít se začátečníky trpělivost. Veškerou
výukovou techniku (10 kusů počítačů) a učební pomůcky poskytne realizátor kurzů, tj. občanské
sdružení LYRIX nova. Náklady na kurz platí Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových.
Zájemci se mohou hlásit u p. Šustrové, tel. 416 838 267 a 604 437 050 nebo osobně.
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Loutkové divadlo MARIONET Matěje Kopeckého Vás zve na loutkové představení

CESTA KOLEM SVĚTA

v sobotu 5. září 2015 od 15:00 hod. v Kulturním domě Bechlín
Vstupné: děti 80,- Kč, dospělí 120,- Kč

Římskokatolická farnost Bechlín si Vás dovoluje pozvat na

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

v sobotu 26. září 2015 v 15:00 hod.
v kostele sv. Václava v Bechlíně
Koncert je pořádán u příležitosti svátku sv. Václava, kterému je kostel zasvěcen.

Prodejní dílna lidové tradice a Sdružení pro obec Vás srdečně zvou na

SVATOVÁCLAVSKOU POUŤOVOU VESELICI
sobota 26. září 2015
k tanci a poslechu zahraje
před kulturním domem od 17:00 do 19:00 hod. Dechový orchestr Richarda Noska
v kulturním domě od 20:00 do 01:00 hod. skupina Fantazie muzic BAND
bohatá tombola, ukázka podřipského kroje
vstupné 120,- Kč
prodej a rezervace vstupenek v Prodejní dílně lidové tradice v Bechlíně čp. 18, tel. 604 437 050

Zájezd do divadla GOJA MUSIC HALL na pražském Výstavišti na muzikál

FANTOM OPERY

se uskuteční v pátek 2. října 2015, začátek představení v 19:00 hod.
odjezd autobusu cca 16:00 – 16:30 hod. (bude upřesněno)
vstupenky k vyzvednutí na OÚ v Bechlíně, cena vstupenky 699,- Kč, doprava 100,- Kč
INZERCE ..........

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
470,- Kč za prostorový metr
Pavel Točín, Bechlín 281, tel. 607 721 219
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,
inzeráty, 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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