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………. SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení občané,
přestože nám končí teprve druhý měsíc roku 2016, máme již za sebou dvě zasedání zastupitelstva obce.
To první se konalo hned 7. ledna v Bechlíně. Na tomto zasedání jsme měli na programu pouze dva,
ale za to významné body. Prvním bylo podání žádosti o dotace na opravu dvou místních komunikací.
V Předoníně je to cesta od rybníka po vydláždění překopu za obcí směrem na Bechlín. V Bechlíně
se jedná o spodní ulici od č.p. 67 po č.p. 203, respektive č.p. 223, v délce 385 m.
Druhým bodem jednání bylo uzavření smlouvy o technické pomoci ve stádiu přípravy, realizace
a závěru stavby akce „Rekonstrukce místních komunikací“ mezi Obcí Bechlín a Agenturou
Prome, s.r.o. Teplice. Oba body byly schváleny a žádost o dotaci byla řádně a v termínu podána
na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Druhé veřejné zasedání se uskutečnilo 28. ledna v Klubu Předonín. Na pořadu jednání bylo sedm bodů
a diskuse. Hned prvním bodem bylo schválení Dotačního programu obce pro období 2016 – 2018.
Zde bych chtěl upozornit neziskové organizace obce, že konečný termín pro podání žádostí
o příspěvky na činnost pro letošní rok je 29. únor. Žádost musí být podána v písemné formě
v kanceláři obce. O přidělení a výši dotace bude rozhodovat zastupitelstvo na dalším veřejném
zasedání.
Začátkem každého roku je třeba zpracovat spoustu dotazníků a různých hlášení. Jedním z nich
je i hlášení o množství odpadů vyprodukovaných na území obce. Loňský rok byl z hlediska třídění
opět úspěšný. Ze všech tří částí naší obce odvezla firma BEC odpady, s.r.o. následující množství:
plast
29 288 kg
papír a lepenka
13 593 kg
sklo
19 348 kg
komunální odpad
156 086 kg
velkoobjemové kontejnery
37 910 kg
nebezpečný odpad
822 kg
Dále bylo na kompostárnu v Želechovicích odvezeno 73 260 kg bioodpadu a hasiči odevzdali sebraný
elektroodpad.
Jak je vidět, odpadu vyprodukujeme a řádně odevzdáme velké množství. Přesto mě zamrzí, když jdu
nebo jedu v okolí naší obce a najdu v půlce lesa televizor, pneumatiky, spoustu plastových lahví a jiné
harampádí. Věřím, a jsem o tom přesvědčen, že ne všechno tam vyhodí naši spoluobčané.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se podílí na úklidu obce a katastrálních území. Třeba
sebráním odpadku a jeho následným vhozením do koše nebo i podáním informace o nepořádku
v našem okolí.
Jaroslav Vocásek, místostarosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 28. ledna od 18 hodin se konalo v Klubu Předonín veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Přítomno bylo deset zastupitelů a hosté. Schváleny byly všechny body programu, když zastupitelé
po vzájemné diskusi nalezli shodu a hlasovali jednohlasně.
Dotační program – na žádost účetní obce zastupitelé revokovali usnesení o principech dotačního
programu a schválili tentýž dokument pod původním názvem „Dotační program“. Důvodem
je návaznost Dotačního programu na účetnictví obce.
Elektrická přípojka – zastupitelé schválili povolení ke zvláštnímu užívání komunikace a smlouvu
o budoucím věcném břemenu, potřebné ke zřízení přípojky elektřiny na soukromý pozemek
v Předoníně.
Rozpočet školy – dále bylo na žádost ZŠ a MŠ Bechlín schváleno převedení hospodářského výsledku
z roku 2015 ve výši 125 tisíc Kč do rezervního fondu školy.
Odměny zastupitelů – zastupitelé odsouhlasili odměny za výkon funkce vycházející z nové vyhlášky.
Ceny hrobových míst – jednohlasně byl schválen též Ceník nájmu hrobových míst na hřbitově
v Bechlíně pro rok 2016.
Zamítnutí dotace – zastupitelé zamítli žádost o poskytnutí dotace na pořádání soutěže v tanečním
sportu ve Vědomicích. Shodli se, že podpoří raději spolky v naší obci.
Obecní ples – předsedkyně kulturní komise obce pozvala všechny přítomné na Obecní ples.
Akustika kulturního domu – zastupitelé byli na dotaz informováni o postupu řešení špatné akustiky
v kulturním domě. Akustika bude odborně změřena v rámci výuky FEL ČVUT a na základě
provedeného měření bude navrženo několik řešení současného neuspokojivého stavu.
Záznamy o hlasování – zastupitelé se shodli, že bude upraven jednací řád a do zápisů bude jmenovitě
zaznamenáváno, kdo jak hlasoval.
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

Kominictví Apeltauer Roudnice n.L. oznamuje
Kominické služby podle zákona č. 133/1985, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky č. 34/2016, o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty budou občanům poskytovány pouze
na základě přihlášek, které bude přijímat do 15. března 2016 Obecní úřad v Bechlíně a místostarosta
p. Vocásek v Předoníně. Čištění bude probíhat od 20. března 2016.
Čištění komína + vystavení revizní zprávy: 450,- Kč
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Činnost

Čištění spalinové cesty
do 50 kW
včetně
nad 50 kW

Kontrola spalinové cesty
Čištění a kontrola
spalinové cesty

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Plynné
Celoroční
Sezónní
Celoroční
Sezónní
provoz
provoz
provoz
provoz
3 x za
2 x za
2 x za
1 x za
1 x za
rok
rok
rok
rok
rok
1 x za rok
1 x za rok
1 x za
rok
2 x za rok
1 x za rok
1 x za
rok

Fyzické osobě, která neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způsobem může být
uložena pokuta do výše 50 000,- Kč. Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje
spalinovou cestu v rozporu se zákonem, může být uložena pokuta do výše 100 000,- Kč.
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MUDr. Tylová oznamuje
V týdnu 7. – 11. března 2016 čerpá dovolenou.
Zástup – MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

Otevíráme knihovnu v nových prostorách Klubu Bechlín
V pondělí 7. března 2016 zahajujeme opět činnost naší knihovny, a to v nových prostorách Klubu
Bechlín. Máme velké množství nových knih a další budeme průběžně dokupovat tak, jako doposud.
Rozšířili jsme také půjčování časopisů. A hlavně máme prostory pro pohodlné posezení u knih
a časopisů, nabízíme možnost vypít si u nás kávu nebo čaj v klidném prostředí.
Otevírací doba knihovny: pondělí 15:00 – 16:30 hod., první pondělí v měsíci 14:00 – 16:30 hod.
Přijďte se na novou knihovnu podívat, potěší nás Vaše návštěva i návrhy, o jaké knihy či časopisy máte
zájem. V pondělí 7. března budeme mít výjimečně otevřeno od 10:00 do 17:00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Miluše Dvořáková, knihovnice

.......... AKCE KULTURNÍ KOMISE

I u nás je plesová sezóna v plném proudu...

Nejen že se měsíc únor nese v duchu reje masopustních masek a veselí, ale také již druhým rokem
pořádala kulturní komise naší obce pod záštitou starosty obce „2. OBECNÍ PLES“. Konal se v sobotu
20. února 2016 od 20:00 hodin v kulturním domě.
Každého návštěvníka tohoto plesu jsme společně s panem Milanem Fialou s radostí přivítali sklenkou
sektu a symbolickým přípitkem na zdraví a příjemně strávený večer. Ženám byla předána malá
kytička. Po první sérii úvodních skladeb na začátku večera jsem byla mile překvapena plným
parketem.
Ale co by to bylo za ples, kdybychom se nepotěšili tanečním vystoupením standardních i latinskoamerických tanců na profesionální úrovni. S přehledem se toho zhostily sestry Tománkovy se svými
tanečními partnery. Po ukončení programu se opět parket zaplnil bechlínskými, ale letos v hojném
počtu i předonínskými návštěvníky. Kromě dech beroucích tanečních kreací mě velice potěšilo,
že i tento rok to byl ples reprezentační. Doslova to byla „módní přehlídka“ krásných společenských
šatů, takže bylo opravdu na co se koukat. Před půlnocí se sál zaplnil a našemu oku lahodil pohled
na tanečnice skupiny HOPA ze Štětí. Ukázaly nám, jak tančí dnešní mladá generace, někdy i doslova
s akrobatickými prvky. Po tomto vystoupení jsme se přenesli do druhé poloviny večera. I tam jsme
mohli spatřit akrobatické prvky předonínských i bechlínských „tanečních mistrů“. Tentokrát na židlích
při „Šenkýřce“. Tu nám zahrála a celým večerem hudebně provázela skupina COLOR z Lovosic.
Myslím, že si každý přišel na své a mohl si vybrat ze škály hudebních žánrů. Zahráli jak instrumentální
a orchestrální skladby, tak lidové, dál zazněl pop, rock, ale i swing nebo country.
A nejen hudba přispěla k dobré náladě. O naše občerstvení se opět výborně postaral Sportovní klub
Předonín v čele s Pavlem Balšánkem. „Svijany tekly proudy, sekaná voněla z trouby, šunkový chlebíček
čerstvý byl, dortík s kávou potěšil.“
Co bych Vám ještě měla psát?
Že nás tam bylo akorát,
že nám tam dobře bylo i o přestávkách se u stolů pělo,
že snad dobrou náladu tam každý měl, až do samotného konce „bohužel“,
že ve dvě hodiny zazvonil zvonec a Obecního plesu byl pro letošek konec.
ŽE TĚŠILO MĚ SKUTEČNĚ, DĚKUJI VŠEM A MĚJTE SE VÝTEČNĚ !
Vladimíra Műllerová, předsedkyně kulturní komise
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Masopust v Bechlíně

Letošní masopustní průvod se konal 6. února. I když bylo jeho pořádání „ohroženo“ negativními
reakcemi z minulých let, nakonec vůbec nelitujeme, že jsme do toho šli znovu. Zahájení jsme oproti
minulým posunuli až na 13 hodin. Tou dobou se u hasičské zbrojnice rozezněly hudební nástroje
kapely „Pozdní sběr“, otevřela se vrata hasičárny, vyřítil se medvěd, který za sebou vláčel medvědáře
a vypochodovala naše opravdu netradiční skupinka mažoretek – urostlých chlapů z našeho sboru.
Průvod vyšel směrem k obecnímu úřadu. Namísto starosty, který
je bohužel v pracovní neschopnosti, nás přivítal místostarosta pan
Jaroslav Vocásek. Mažoretky si „střihly“ první sólo a poprvé
se také tančilo. Postupně jsme procházeli obcí s několika
zastávkami u pohostinných hospodářů a hospodářek. Celkem jich
bylo osm. V každé domácnosti se podávalo něco jiného, vždycky
ale velmi dobrého a to jak k jídlu, tak k pití. Každý si jistě přišel
na své. Jako poděkování hospodářkám rozdávala naše malá
nevěsta žluté růžičky. Sice je po cestě trochu zmasakrovala, ale doufáme, že i tak udělaly radost 
Po návratu do hasičárny kapela zahrála poslední písničku
pro mažoretky – Kolíne, Kolíne. Tím se pánové v červených sukních
rozloučili a vrhli se na své povinnosti jako obsluha výčepu. Myslím,
že všechna jejich vystoupení zaslouží obdiv, protože celý průvod
poctivě odpochodovali v těžkých zásahových botách. Pro pobavení
občanů by se zkrátka „ušlapali“ 
Ze všeho, co do hasičárny přinesli členové SDH a z toho, co jsme dostali cestou, jsme udělali švédské
stoly a každý mohl ochutnat, nač mu v průvodu nezbylo místo v břiše. Kapela dál hrála a zábavě už nic
nestálo v cestě. Letos se zkrátka masopust povedl, od počasí až po překvapivé – a velmi potěšující –
pozitivní reakce z těch nejneočekávanějších zdrojů. Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na další
akce, které pro Vás všechny rádi pořádáme.

Michala Korpalová, SDH Bechlín
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Maškarní karneval a masopustní průvod v Předoníně
Dne 13. února 2016 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Předonín maškarní karneval a masopustní
průvod obcí. Stejně jako v předchozích letech i letos se zde sešlo mnoho pěkných a velmi nápaditých
dětských i dospělých masek.
Průvod masek vyšel krátce po zahájení, letos již pátého
ročníku Masopustu, které proběhlo ve 14 hodin před obecním
úřadem a po celou dobu byl doprovázen šatlavou s hudbou,
bohatým občerstvením a dráby. Celé odpoledne bylo
zpříjemněno dobrou náladou účastníků a pěkným počasím.
Poté, co jsme prošli téměř celou vsí, jsme se opět sešli
na obecním úřadě, kde se konal dětský karneval. Zde byly
pro děti nachystány soutěže (jako například židličkovaná,
kuželky, pojídání dortů či podlézání koštěte), za které mohly získat sladké odměny a dětská diskotéka.
Ve večerních hodinách se konal maškarní karneval pro dospělé.
Celý den se velmi vydařil také díky tomu, že se na jeho přípravě podílela spousta lidí a to nejen členové
sboru, ale také občané Předonína, Bechlína a OÚ Bechlín, kteří přispěli věcným či peněžním darem.
Za to jim všem SDH Předonín velmi děkuje.

Jitka Kouřilová, SDH Předonín

.......... NAŠE ŠKOLA

Z archivu ZŠ

Již podruhé přivítali netradičně starší kamarádi budoucí prvňáčky, kteří přišli v lednu k zápisu
do 1. ročníku. Označení kamarádi není úplně přesné, neboť jim přišli naproti kočička, meloun,
mažoretka, voják, orientální tanečnice, Karkulka a zajíček ušáček.
Skřítkové odvedli děti do II. třídy, kde pro ně měli připraveny různé hry, kvízy a práci na interaktivní
tabuli. Druháci a třeťáci si odpoledne jako průvodci užívali plnými doušky a budoucím školáčkům
čekání na důležitou zkoušku rychleji a příjemněji utíkalo. Někteří předškoláci už to ve škole dobře
znají, protože sem chodí pracovat a učit se pravidelně každý rok v době plaveckého výcviku.
V únoru si děti užívaly na masopustním karnevalu. Soutěžily, tančily
a bavily se celé páteční odpoledne. V průběhu měsíce února prodělávají žáci
naší školy intenzivní výcvik bruslení. Každý pátek navštěvují Zimní stadion
v Roudnici nad Labem a společně se prohánějí po ledě. Méně zdatným
bruslařům je k dispozici trenér, který je základním pohybům na bruslích
naučí. V naší činnosti nám vydatně pomáhají i rodiče některých žáků.
Za pomoc jim patří poděkování.
Štěpánka Omámiková, ZŠ Bechlín
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Budoucí prvňáci

Středa 27. ledna byla pro mnohé předškoláky výjimečným dnem. Konal se zápis do 1. třídy. Budoucí
žáky doprovázeli rodiče. Příjemnou atmosféru jim připravili při vstupu do základní školy starší žáci
v kostýmech Karkulky, tanečnice, králíčka, mažoretky, melounu či andílka. Před zápisem si děti mohly
vyzkoušet práci na interaktivní tabuli, zahrát si různé hry. To vše za účasti paní učitelky
Mgr. Omámikové a starších žáků.
Celý akt probíhal v prvním patře, kde je očekávala paní ředitelka
Mgr. I. Řejhová s paní učitelkou Weishäuplovou. Děti si prohlédly
třídu, vyzkoušely si, jaké to je, sedět v lavici. Navozenou
přátelskou atmosférou se děti lehce včlenily do zápisu. Svůj um
prokazovaly v kreslení postavy, poznávání písmen, geometrických
tvarů, barev, určování čísel, jejich správného pořadí a přiřazování.
Zastavily se také u velkých obrazů, kde určovaly, o jaké pohádky
se jedná. Na závěr si mohly vybrat, zda zazpívají píseň nebo
zarecitují básničku. Za odvedenou práci si budoucí prvňáci vybrali
dárek v podobě sněhuláka. Ty pro ně na památku vyrobili starší žáci.
Škola, která má ve svých třídách menší počet žáků, skýtá řadu výhod. Děti a učitelé
mají více prostoru hlouběji se poznat oproti nabitým třídám ve městě. I když toto
zdánlivé „hlouběji“ nemusí být pro někoho zásadní, věřte, že je. Zbývá více času
na podporu a rozvoj sociálních dovedností, vytváření návratu k lidským hodnotám
či vytváření prostoru pro vyjádření vlastních zkušeností a způsobu řešení včetně
zpětné vazby.
Naše škola pro zpestření výuky zařazuje pro žáky edukační vzdělávací programy. Tím navazuje
na výuku, prohlubuje a upevňuje učivo jinou formou a metodou. Věnuje se také dětem se zdravotním
postižením. Ty pracují pod vedením svého pedagoga, který je zaměřený na specifické poruchy chování
a učení (SPCHU).
Ve škole jsou oblíbené „Jazykové hrátky pro mladší a starší“. Anglický jazyk se učí od prvního ročníku,
nejprve prostřednictvím her. U starších žáků se angličtina prostřednictvím hrátek prohlubuje
a upevňuje. O výuku němčiny zájem zatím není. Žáci se také můžou zapojit do pestré nabídky
kroužků: Malý umělec, Šikula, Pohybové hry, Flétna, Dramatický nebo Turistický kroužek. To vše čeká
na děti, které se rozhodnou navštěvovat naši základní školu. K zápisu na školní rok 2016/2017 přišlo
celkem 16 dětí.
Základní škola Jana Nerudy v Bechlíně stále pokračuje ve vzdělávání nových generací. Její dlouholetá
tradice vypovídá mnoho o rozvoji a udržitelnosti standardu obce.
Irena Škobisová

SVÁTKY JARA ..........

Velikonoce

V roce 2016 začíná jaro 20. března v 5:30 hodin a v březnu oslavíme i Velikonoce, které
jsou pro křesťany nejvýznamnějším svátkem roku. Období, ve kterém si křesťané
připomínají poslední týden Ježíšova pozemského života, jeho smrt na kříži a vzkříšení,
se nazývá Svatý neboli Pašijový týden.
Svatý týden začíná letos 20. března Květnou nedělí a končí 27. března Božím hodem Velikonočním.
Květná neděle je poslední postní nedělí a je vzpomínkou na Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma, kdy jej
lidé vítali, mávali ratolestmi a oslavovali jako krále, od kterého očekávali lepší život, spravedlnost
a napravení zla. Následuje Modré pondělí, kdy se kostely zdobily modrým suknem a podle tradice
bylo zapovězeno vykonávat jakoukoli práci, Šedivé úterý, kdy hospodyňky uklízely a vymetaly
pavučiny a Škaredá (sazometná) středa, kdy se vymetaly komíny. V tento den Jidáš zradil Ježíše
Krista.
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………. SVÁTKY JARA
Vrcholem křesťanské liturgie je Velikonoční triduum, které je slavností tří dnů utrpení, smrti
a vzkříšení Ježíše Krista a je tvořeno Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou, Velikonoční
nocí a Nedělí zmrtvýchvstání. Zelený čtvrtek připomíná poslední večeři, při které Ježíš ustanovil
památku na své utrpení a smrt. Velký pátek je připomínkou ukřižování Ježíše Krista, jedním z projevů
účasti na Kristově utrpení je přísný půst. Bílá sobota je dnem modliteb a ticha, kdy křesťané rozjímají
nad jeho utrpením a smrtí a po celý den se nekonají žádné obřady. Po západu slunce nastává
Velikonoční noc, kdy křesťané slaví zmrtvýchvstání Páně. Tuto noc se konala Velikonoční vigilie –
bohoslužba noci, kdy byl Ježíš vzkříšen, která končila společným stolováním za rozbřesku nového dne.
Největší slavností křesťanského církevního roku je Boží hod velikonoční (Zmrtvýchvstání Páně,
Velikonoční neděle), při němž se slaví Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí.
Po odeznění vážných náboženských svátků nastává Velikonoční (červené) pondělí, se kterým
je spojeno veselí a proudící život. Je to den spojený s různými tradicemi, které oslavují konec zimy
a přicházející jaro. Přichází velikonoční koleda, při které děvčata obdarovávají koledníky s pomlázkou
malovanými vajíčky neboli kraslicemi.
Přeji Vám krásné Velikonoce, bohatou pomlázku a kupte si něco nového, ať Vás „nepokaká beránek“.
Miluše Dvořáková

………. VOLNOČÁSEK
Akce v březnu

Volnočásek informuje

Předonín – klubovna obce – středa 2. a 16.3.2016 od 15:00 do 17:00 hod. – paličkování pro začátečníky
– lektor Ivanka Špundová. Kurz je již v běhu. Přijďte se podívat, co naše děvčata zvládla.
Bechlín – Prodejní dílna lidové tradice – čtvrtek 3.3.2016 od 14:00 do 19:00 hod. – výroba
staročeského perníku do dřevěných forem s velikonoční tématikou
Pomůcky: je třeba, abyste si z domova přinesli tzv. záděl, kterému se také říká „forkauf“. Připravte si jej
takto: med a vodu přivedete k varu. Na ½ kg medu se dává 0,5 dcl vody. Do vychladlého vlažného
medu zamícháte perníkové koření a hladkou mouku. Mouku zpracováváte tak dlouho, dokud těsto
vařečkou utáhnete. S touto ztuhlou „kaší“ přijdete na kurz. My Vám do ní přidáme pomocí stroje další
hladkou mouku a připravíme Vám těsto tak, abyste si jej mohli vytlačovat do dřevěných forem.
S sebou si dále přineste dva plechy na pečení.
Mimo obvyklé kurzy připravujeme
KURZ ŠITÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ
Kurz je určen těm, kteří chtějí začít šít, nebo upravovat oděvy či jiné textilní zboží, ale i pro ty, kteří
chtějí poradit se střihem. Naučíte se základům šití na šicím stroji nebo zdokonalíte své dovednosti
na vlastním či u nás zapůjčeném šicím stroji (zapůjčení je třeba předem dohodnout). Můžete
pod odborným dohledem zkušené krejčové realizovat výrobky dle vlastního přání.
Co vzít s sebou?
Základní vybavení pro šití, tedy jehlu, nitě, centimetr, krejčovskou křídu, látku na výrobek, kufříkový
šicí stroj, poznámkový blok, tužku a dobrou náladu.
Kurzy by měly probíhat v měsíci květnu a červnu. Zájemci se hlaste na tel. 604 437 050 nebo osobně
v Prodejní dílně lidové tradice.
Jiřina Šustrová
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ZE SPORTU ..........

Mělnický turnaj pokračuje

Navazujeme na minulý zpravodaj a informujeme o dalším dění v přípravě na jarní mistrovskou
sezónu. Začneme opět s „A“ celkem, který hraje zimní turnaj „GAZZA SPORT – ZIMNÍ LIGA 2016“.
Neděle 31. ledna 2016
FK Vysoká – SK Předonín
4 : 3 (1 : 3)
- po prvním vítězném zápase zbytečná prohra s celkem, v němž hraje J. Trutnovský ze Štětí. V zápase
jsme během dvaceti minut získali tříbrankové vedení a zdálo se, že máme zápas pod kontrolou.
Bohužel – do poločasu jsme obdrželi první gól a po přestávce jsme volnou obranou umožnili soupeři
otočit výsledek. Navíc se nám nepodařilo proměnit vyložené šance. Škoda po průběhu první části.
Neděle 7. února 2016
SK Předonín – Odolena Voda
0 : 10 (0 : 5)
- zápas, na který raději zapomenout. Naši hráči si museli připadat jako na kolotoči. Kvalitní soupeř,
který hrál loni III. třídu, nám nic nedaroval. Rychlostí a přesností nás přehrál a byl i fyzicky dobře
připraven. A tak skóre rychle narůstalo a zastavilo se na nepopulární desítce, byť nám pořadatel
přisoudil o gól více, což dodatečně opravil.
Sobota 13. února 2016
FC Mělník – SK Předonín
4 : 6 (4 : 3)
- stejně jako loni jsme domácí, kteří zápas podcenili, překvapivě porazili. První část vycházela lépe
soupeři, který držel dvoubrankové vedení, ale před závěrem poločasu se nám podařilo snížit. V druhé
části jsme převzali iniciativu, kterou jsme vyjádřili brankově a získali jsme cenný skalp, byť neúplného
celku domácích.
Neděle 21. února 2016
Pšovka Mělník „B“ – SK Předonín
0 : 3 KONT.
- k dalšímu utkání v rámci turnaje nedošlo, když celek Pšovky v pátek sdělil pořadateli, že se z důvodu
nedostatku hráčů v neděli 21.2.2016 k zápasu nedostaví.
Poslední turnajové utkání tudíž sehrajeme v neděli 6. března 2016 od 15:00 hodin s celkem TJ Byšice.
V utkání půjde o slušné umístění po konečném vyčíslení výsledků.
Dále doplňujeme přípravný program „A“ o zápas Vehlovice – Předonín, který se hraje v sobotu
27.2.2016 od 15:00 hodin. Odjezd ve 14:00 hodin.
Přípravka
Také přípravka, která poctivě trénuje v hale pod vedením J. Hubeného a P. Božíka, si zpestřila tuto
činnost turnajem, který pořádal SK Štětí. Výsledky a pořadí jsou patrné z tabulky. Tentokrát nebyl mezi
odměněnými žádný hráč SK Předonín.
Halový turnaj Štětí – mladší přípravka - 14. únor 2016
SK
Předonín
SK Předonín

SK
Štětí A
1:2

SK
Štětí B

SK Malé
Žernoseky

TJ Slavoj
Úštěk

TJ Sokol
Hoštka

skóre

body

poř.

6:0

3:2

1:1

4:0

15 : 5

10

2

7:0

3:0

3:1

6:0

21 : 2

15

1

0:2

0:6

0:4

0 : 25

0

6

1:0

1:2

6:8

6

4

0:0

8:5

5

5

6 : 11

7

3

SK Štětí „A“

2:1

SK Štětí „B“
SK Malé
Žernoseky

0:6

0:7

2:3

0:3

2:0

TJ Slavoj Úštěk
TJ Sokol
Hoštka

1:1

1:3

6:0

0:1

0:4

0:6

4:0

2:1

0:0

Dosažené druhé místo je dalším úspěchem tohoto kolektivu a mohlo být ještě lepší, kdybychom
neobdrželi po jednom poměrně laciném gólu v utkání s celkem Štětí „A“ a s Úštěkem.
Dále předkládáme mistrovský program přípravky pro jaro 2016.
Semifinále ligy
sobota 16. dubna 2016
10:00 hod.
Podlusky
neděle 1. května 2016
10:00 hod.
Mšené-lázně
sobota 7. května 2016
10:00 hod.
Brozany
sobota 14. května 2016
10:00 hod.
Předonín
Účastníci: Podlusky, Mšené-lázně, Brozany, Předonín.
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.......... ZE SPORTU
Finále okresního poháru se hraje jednokolově v sobotu 21. května 2016 od 10:00 hod. v Předoníně.
Účastníci: Bezděkov/Dobříň, Malé Žernoseky, Lovosice, Předonín
A to je vše, příště již i mistrovské zápasy.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

Rozpis soutěží FK Bechlín na jarní část sezóny

MUŽI, A2B – III. třída dospělých sk. „B“ – JARO 2016
kolo
26.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

den
sobota
neděle
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

datum
19.3.2016
27.3.2016
2.4.2016
9.4.2016
17.4.2016
23.4.2016
30.4.2016
7.5.2016
14.5.2016
21.5.2016
28.5.2016
4.6.2016
11.6.2016

čas
15:00
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

soupeř
Kleneč - Bechlín
Bechlín - Židovice
Vědomice - Bechlín
Bechlín - Vražkov
Mnetěš - Bechlín
Bechlín - Žitenice
Bechlín - Bříza
Úštěk - Bechlín
Bechlín - Hoštka
Lounky/Chodouny - Bechlín
Bechlín - Račice
Litoměřice „C“ - Bechlín
Bechlín – Liběšice „B“

hřiště
Kleneč
Dobříň
Vědomice
Dobříň
Vražkov
Dobříň
Dobříň
Úštěk
Dobříň
Lounky
Dobříň
Mlékojedy
Dobříň

DOROST, C1A – II. třída dorostu – OP – JARO 2016
kolo
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

den
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

datum
17.4.2016
24.4.2016
1.5.2016
8.5.2016
15.5.2016
22.5.2016
29.5.2016
5.6.2016

čas
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

soupeř
Vědomice - Bechlín
Bechlín – Straškov-Vodochody
Bechlín - Střekov
Úštěk/Liběšice - Bechlín
Bechlín – Velké Žernoseky
Bezděkov - Bechlín
Bechlín - Budyně
Křešice - Bechlín

hřiště
Vědomice
Dobříň
Dobříň
Úštěk
Dobříň
Bezděkov
Dobříň
Křešice

ŽÁCI, E1A – II. třída starších žáků – OP – JARO 2016
kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
26.
24.
25.

den
neděle
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
středa
sobota
sobota

datum
26.3.2016
3.4.2016
9.4.2016
16.4.2016
23.4.2016
30.4.2016
7.5.2016
14.5.2016
21.5.2016
28.5.2016
1.6.2016
4.6.2016
11.6.2016

čas
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
14:00
10:00
17:30
10:00
10:00

soupeř
Bechlín - Křešice
SK Roudnice „B“ - Bechlín
Bechlín – Straškov-Vodochody
Velké Žernoseky - Bechlín
Bechlín - Liběšice
Bechlín - Třebušín
Úštěk - Bechlín
Bechlín - Hoštka
Lukavec - Bechlín
Bechlín - Terezín
Rovné - Bechlín
Mšené lázně - Bechlín
Bechlín – Velemín

hřiště
Dobříň
Roudnice n.L.
Dobříň
Velké Žernoseky
Dobříň
Dobříň
Úštěk
Dobříň
Lukavec
Dobříň
Rovné
Mšené lázně
Dobříň

Pozn: DOMA, VENKU
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Pavel Carda, FK Bechlín

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........

Redakční rada Bechlínských listů ve spolupráci s obecní knihovnou
připravuje cyklus besed pod názvem

POSEZENÍ PŘI VZPOMÍNKÁCH
Hosty jednotlivých pořadů budou pamětníci z Bechlína a Předonína.
Pokud si chcete poslechnout jejich osobní vzpomínky, jste srdečně zváni.
První setkání se uskuteční v neděli 20. března 2016 od 16:00 hodin v Klubu Bechlín,
hostem pořadu bude pan Jaroslav Stanislav z Bechlína.
Vstupné zdarma!
Drobné občerstvení zajištěno!

FK Bechlín Vás srdečně zve na

2. JARNÍ FOTBALOVÝ PLES

v pátek 25. března 2016 od 20:00 hodin v Kulturním domě Bechlín
k tanci a poslechu hraje hudební skupina ŠARM a DJ KAWA
bohatá tombola, slosovatelné vstupenky
občerstvení zajištěno
v sobotu 26. března 2016 zveme všechny děti i rodiče na

MAŠKARNÍ BÁL se Sváťou

od 15:00 do 17:00 hodin v Kulturním domě Bechlín
vstupné – děti 20,- Kč, dospělí dobrovolné
tanec, zábava, soutěže o ceny
občerstvení zajištěno

JINÁ SDĚLENÍ ..........
FK Bechlín oznamuje všem hráčům a fanouškům, že jarní část sezóny 2015/2016
odehraje na hřišti v Dobříni.
Důvodem je plánovaná rekonstrukce kabin.

Kontakty na Obecní úřad Bechlín
Obecní úřad Bechlín, 411 86 Bechlín čp. 85
Tel: 416 844 000
Fax: 416 844 025
Id datové schránky: zwfatth
E-mail: ou.bechlin@tiscali.cz
Internetové stránky: www.bechlin.cz

Úřední hodiny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

12:30 - 17:00
12:30 – 15:00
12:30 – 17:00
12:30 – 15:00

Vaše podněty, náměty, příspěvky,
nabídky a pozvánky zasílejte
přímo na e-mail ou.bechlin@tiscali.cz,
případně je předejte v kanceláři OÚ
nebo místostarostovi panu Vocáskovi
v Předoníně.
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