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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
prázdniny jsou pomalu za námi, volné dny pomalu končí jak dětem, tak i dospělákům. Dovolené jsou
vybrány a najednou pomalu přichází podzim.
Prázdninové období, hezky nazývané okurková sezóna, čas odpočinku a dovolených. V životě obce
toto rčení ale neplatí. Máme za sebou konkurs na pozici ředitele příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Bechlín, rozeběhla se oprava komunikací jak v Bechlíně, tak v Předoníně. Konečně
byla schválena smlouva s vítězem výběrového řízení na opravu kabin na hřišti v Bechlíně. Mimo
běžnou každodenní práci úřadu se připravují další dokumenty pro kontrolní orgány, píší se zprávy
o hospodaření, připravuje se rozpočet pro rok 2017. Není toho málo, co vyplývá z různých nařízení
a zákonů. Celkové hospodaření obce za první pololetí roku je zveřejněno a projednáno zastupitelstvem
obce, rozpočtové změny a finanční toky jsou v pořádku.
Druhá polovina roku je vždy ve znamení rychlého úprku dodělávek, ukončení, kolaudací, inventur
a v neposlední řadě opětovné kontroly celkového hospodaření obce ze strany krajského úřadu.
Nelze opomenout místní zájmové skupiny jako jsou sbory hasičů, sportovci a mnoho dalších. Sportovní
a kulturní vyžití našich občanů i dalších návštěvníků se opět podařilo zajistit. Další společenské akce
jsou již naplánovány a to znamená, že i v této oblasti se naší obci daří.
Ne vždy a ne vše se ale daří na 100 %. Příkladem může být takzvaná papírová válka pro přiznání
dotačních prostředků na nákup dopravních automobilů pro sbory dobrovolných hasičů v Bechlíně
a v Předoníně. Situace je vždy téměř stejná. Příslib obdržen, ale rozhodnutí nikde. A přitom čas letí jako
bláznivý! Přislíbené prostředky musí být vyúčtovány v tom daném roce. Zatím ještě nejsou
a dostáváme se do časového skluzu jak pro výběrové řízení, tak i vyúčtování finančních prostředků
směrem k ministerstvu. To ani nezmiňuji nervozitu členů SDH.
Do konce letošního roku zbývá ještě nějaký čas. Využijme ho všichni odpovědně a s rozvahou.
Přejme si ještě hodně slunečných dnů, klid a pohodu. Vždyť s úsměvem a bez hádání se nám všem
přece žije lépe.
Alexander Suchý, starosta obce
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Zpráva o hospodaření obce za období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016
Přehled celkových příjmů a výdajů k 30. 6. 2016 ve vztahu k bankovním účtům obce
ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od ROZPOČET ROZPOČET
PŘÍJMY k 30.6.2016
schválený
po změnách
počátku roku
schválený % upravený %
DAŇOVÉ
12 703 000,00
12 703 000,00
6 579 685,86
51,80
51,80
NEDAŇOVÉ
947 000,00
957 609,10
464 738,51
49,07
48/,53
KAPITÁLOVÉ
20 000,00
20 000.00
0,00
0,00
0,00
DOTACE
130 000,00
3 909 390,90
3 844 390,90
2 957,22
98,34
CELKEM
13 800 000.00
17 590 000,00
10 888 815,27
78,90
61,90
Zůstatek roku 2015 převod do Ost. fondu
3 529 090,90
3 529 090,90
100,00
PŘÍJMY PO
KONSOLIDACI
13 800 000,00
14 060 909,10
7 359 724,37
53,33
52,34
VÝDAJE k 30.6.2016
BĚŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
CELKEM
Převod do Ost. fondu
VÝDAJE PO
KONSOLIDACI

ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od ROZPOČET ROZPOČET
schválený
po změnách
počátku roku
schválený % upravený %
12 995 000,00
16 785 000,00
8 740 431,79
67,26
52,07
805 000,00
805 000,00
6 600,00
0,82
0,82
13 800 000,00
17 590 000,00
8 747 031,79
63,38
49,73
3 529 090,90
3 529 090,90
100,00
13 800 000,00

14 024 909,10

5 217 940,89

37,81

37,11

Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce od 1. 1. 2016 a konečným stavem k 30. 6. 2016
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

2 141 783,48

Kontrolní tabulka správnosti účtování k 30. 6. 2016
PŘÍJEM OBCE

10 888 815,27 VYDÁNÍ OBCE

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 1.1. 2016
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
5 079 522,88
Stav účtu ČSOB
202 735,80
Stav účtu ČNB
534 660,02
CELKEM
5 816 918,70
Příjem kontrolní číslo
16 705 733,97

8 747 031,79

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 3.6. 2016
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
7 091 657,63
Stav účtu ČSOB
108 146,13
Stav účtu ČNB
758 898,42
CELKEM
7 958 702,18
Vydání kontrolní číslo
16 705 733,97

Rozpočet obce pro rok 2016 byl zpracován bez kladného zůstatku finančních prostředků roku 2015.
Do rozpočtu byly zahrnuty pouze předpokládané příjmy a výdaje roku 2016. Rozpočet byl schválen
dne 14. 12. 2015 jako vyrovnaný. Dne 25. 2. 2016 zastupitelstvo obce rozhodlo o převodu finančního zůstatku
roku 2015 do Ostatního fondu obce. K datu 30. 6. 2016 byly schváleny tři rozpočtové změny ve výši
3 790 000,00 Kč, z toho 3 754 000,00 jsou finanční prostředky roku 2015 (tabulka č. 1).
Z výsledků letošního roku, které jsou součástí účetní závěrky k 30. 6. 2016, je zřejmé, že příjmy obce jsou
o 2 141 783,48 Kč vyšší než výdaje. Procentuální rozdíl mezi příjmy a výdaji je 12,17 %. Převaha příjmů
nad výdaji je způsobena plynulou daňovou výtěžností, přijetím transferu ze státního rozpočtu na činnost
místní správy a dotací z úřadu práce. Pro tento rok byla vytvořena finanční rezerva ve výši 49 909,10 Kč, tato
částka může být v průběhu roku na základě rozhodnutí zastupitelstva obce použita na zvýšené čerpání
jednotlivých oddílů rozpočtu.
V první polovině roku proběhla výběrová řízení na opravu místních komunikací a rekonstrukci kabin
na hřišti v Bechlíně. Dne 9. 6. 2016 zastupitelstvo obce schválilo svým usnesením č. 47/2016 smlouvu o dílo
na opravu místních komunikací. Po přijetí dotačního příslibu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR obec
opravy zahájí. Na akci nákup hasičských aut byl vydán Ministerstvem vnitra ČR předběžný příslib
a po uskutečněném výběrovém řízení dojde k nákupu dvou vozidel. Běžné neinvestiční výdaje obce
probíhají v souladu se schváleným rozpočtem roku.
Milena Koťová, účetní obce
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V úterý 28. června se od 18 hodin konalo v Klubu Bechlín veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Přítomno bylo sedm zastupitelů.
Finanční záležitosti – jednohlasně byly schváleny rozpočtové opatření a závěrečný účet obce.
Příspěvky spolkům – všech sedm zastupitelů rozhodlo kladně o přidělení příspěvku ve výši 15 000 Kč
pro SK Předonín, dále příspěvku 5 000 Kč pro kynologickou organizaci v Roudnici n.L. na pořádání
závodů psích plemen v Roudnici n.L. a příspěvku 2 000 Kč pro Kočičí domov Sluníčko v Dobříni.
Zrušení usnesení – bylo revokováno usnesení o záměru prodeje nemovitosti čp. 58 (bývalá jídelna)
v Bechlíně. Zájemce o koupi nemovitosti dosud nepředložil projekt na opravu budovy. Návrh byl
schválen všemi sedmi přítomnými zastupiteli.
V rámci diskuse byli přítomní informováni o plánovaných opravách komunikací, dále o výsledku
konkursu na místo ředitele ZŠ a MŠ Bechlín, který vyhrál uchazeč Mgr. Pavel Adámek z Budyně
nad Ohří. Dále se přítomní dozvěděli o možnosti vyvážení trávy pracovníky obce a byli informováni
o výsledku výběrového řízení na opravu kabin na hřišti v Bechlíně, ve kterém byla vybrána firma
Vastab.
Prázdninová zasedání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 14. července se z jednání šest zastupitelů omluvilo a veřejné zasedání bylo po patnácti
minutách zrušeno pro neschopnost zastupitelstva usnášet se.
Ve středu 3. srpna se od 18 hodin uskutečnilo v Klubu Bechlín další veřejné zasedání zastupitelstva.
Přítomno bylo deset zastupitelů obce.
Rekonstrukce kabin na hřišti v Bechlíně – v prvním bodě jednání zastupitelé jednohlasně schválili
rozpočtové opatření, kterým převedli částku na opravu kabin na hřišti v Bechlíně. Devíti hlasy schválili
rovněž smlouvu o dílo s firmou Vastab, která rekonstrukci provede.
Hospodaření obce – dále byla jednohlasně schválena Zpráva o hospodaření obce za první pololetí
letošního roku, podle níž je hospodaření obce bez závad.
Územní plánování obchvatu Předonína – po dlouhé diskusi zastupitelé neschválili Změnu č. 1
územního plánu obce Bechlín, podle které by měl být v budoucnu vystavěn obchvat Předonína.
Pro hlasovali dva zastupitelé, dva byli proti a šest se zdrželo. Zastupitelstvo bude tuto otázku dále
projednávat.
Odměny zastupitelů – v souvislosti se zrušením přestupkové komise byla od 1. 9. 2016 změněna výše
odměn zastupitelů, kteří dosud vykonávali činnost v přestupkové komisi. Přestupky spáchané v naší
obci bude na základě veřejnoprávní smlouvy řešit komise v Roudnici n.L. Souhlasili všichni
zastupitelé.
Využívání kulturního domu hasiči – zastupitelé jednohlasně odsouhlasili možnost využívat kulturní
dům zdarma pro účely tréninků mládeže SDH Bechlín a SDH Předonín.
Prodej pozemku – šest zastupitelů schválilo záměr prodeje obecních pozemků za budovou čp. 58
v Bechlíně vlastníkovi sousední nemovitosti. Dva zastupitelé byli proti a dva se zdrželi.
V diskusi byly zodpovězeny otázky na opravu parkoviště u hřbitova, konání posledního zasedání
zastupitelstva, opravy kabin na hřišti, poškozenou zeď u kulturního domu, třídění odpadu, přítomní
dále diskutovali o obchvatu Předonína, byli informováni o průběhu pozemkových úprav a probíhající
opravě komunikací.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že od 29. srpna do 9. září 2016 a 29.-30. září 2016 čerpá dovolenou.
Zástup – MUDr. Pavel Podrapský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.
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Letní soustředění hasičů na Ohři
Letní soustředění Sboru dobrovolných hasičů Bechlín s dlouholetou tradicí proběhlo 1.-9. července.
V letošním roce hostilo známé malebné místečko u Píst 41 dětí a 10 dospělých. Pobřeží řeky Ohře a její
okolí poskytlo množství rozmanitých možností k prázdninovému setkání. Kromě soutěživých her
a turistiky si všichni užívali branného závodu, táborové ligy a diskotéky. Pobyt si zpestřili návštěvou
Libochovic a Záchranné stanice profesionálních hasičů v Litoměřicích.
Převážně starší děti velmi zaujala návštěva a následný trénink bojového umění Krav maga
pod vedením mistra republiky a jeho pomocníků. Získané zkušenosti samozřejmě hned vyzkoušely
na svých vedoucích. Krav maga (hebrejsky  ;קרב מגעkrav = boj, maga = dotyk, kontakt, tedy česky
kontaktní boj, boj z blízka) je systém sebeobrany, který představuje oficiální soustavu technik
vypracovaných pro sebeobranu a boj zblízka. (zdroj: Wikipedie)
Pro mladší děti byl připraven výchovně vzdělávací
program Ználek, který byl zaměřen na zdravou
výživu a uvědomování si svých emocí, které také
ovlivňují naše zdraví. Děti si během programu
užívaly her a soutěží. Na závěr obdržely diplom.
Zážitky z Libochovic přinesly všem zúčastněným
vědomosti z výstavy okrasného ptactva a hlavně
ptáka Loskutáka. Zajímavý den byl zakončen jízdou
starým vláčkem. Ovšem výšková plošina hasičů
zaujala starší osazenstvo. Výhled na Litoměřice
z výšky 32 metrů se nezažívá každý den.
Pestrá paleta všeho možného i nemožného protkala celé hasičské soustředění. Poslední den patřil
ohňostroji a přípravě na odjezd.
Závěrem můžeme říci, že chuťové pohárky dětí byly přísnými inspektory pro partu, která zajišťovala
zásobování a vaření. Dostatečně uspokojené žaludky a žádné zbytky byly jasným signálem, že kuchaři
opět nezklamali. Počasí bylo příjemné, až na některé studenější dny, kdy zúčastnění nemohli využít
koupání v bazénu či řece. Poslední den byl doprovázen slzavým údolím, které vystřídalo plánování
na příští prázdniny.
Poděkování patří partě nadšenců, kteří se ve svém volnu věnují našim dětem. Věříme, že se bude
nadále v této tradici pokračovat.

4

Irena Škobisová
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Předonínský Iron (potřetí)
Milí sousedé, přátelé sportu, zábavy a recese!
Již potřetí nás čeká poslední srpnovou sobotu závod pro nezlomné ženy a muže – Předonínský Iron.
27. 8. 2016 v 15 hod. odstartuje závod vhodný pro všechny nadšence a příznivce sportu a zábavy. Čeká
nás několik temp plavání v místní pískovně, rozcvičkový běh do vsi a následně projížďka na kole.
Závod je vhodný jak pro rekreační sportovce, tak i profesionální nesportovce. Kdo neletí na Ironmana
na Havaj, jede do Předonína.
Připomínám podmínky zdolání jednotlivých disciplín:
I.
neplavci mohou absolvovat plaveckou část závodu s plaveckou pomůckou, s ohledem
na stav vody je povolené i brodění;
II.
pro běžeckou a jízdní část závodu není povolena sportovní výstroj, kostýmy vítány;
III.
jízdní část závodu musí závodník absolvovat na vlastním jízdním kole s min. jednou
funkční brzdou, bez přehazovačky (příp. s přehazovačkou, ale bez jejího používání
v průběhu závodu);
IV.
start závodu bude probíhat distanční metodou dle vylosovaného pořadí;
V.
s ohledem na plaveckou část je min. věk závodníků stanoven na 15 let;
VI.
startovné 20,- Kč;
VII.
závod bude rozdělen na kategorii žen a mužů.
Není důležité vyhrát, ale pobavit se.
Ceny: IRON
KDE:
V ulicích Předonína a blízkém okolí
KDY:
27. 8. 2016 od 15 hod.
KDE SE PŘIHLÁSIT:
emailem odeslaným na adresu: jan.drobny@centrum.cz
telefonicky nebo SMS: 776 008 720
osobní přihlášky přijímá Jan Drobný
Přihlášení následně obdrží bližší informace o závodu.
NÁSLEDUJE:
Živá ulice
V cíli závodu čeká na účastníky, fanoušky i diváky společné posezení, sousedská společenská akce –
Živá ulice. Jak bude probíhat a vypadat Živá ulice záleží i na Vás, každý si může pro sebe a své
sousedy přinést své občerstvení a své posezení, přijďme se setkat a popovídat si. Grilování pro všechny
zajištěno.
Srdečně Vás zve Jan Drobný, ve spolupráci se Sdružením pro obec

Volnočásek informuje...
V letošním školním roce, tak jako vloni, se poprvé sejdeme v říjnu:
V Bechlíně ve středu 5. 10. 2016 v 15:00 hod. v dílně Prodejní dílny lidové tradice,
v Předoníně ve středu 27. 10. 2016 v 15:00 hod. v obecní klubovně.
Téma kurzu bude instruktáž ke sběru kukuřičného šustí a výroba ozdob ze slámy. Na tento kurz je
třeba, abyste si přinesli svoji tavnou lepící pistoli a náplně do ní. Slámu a ostatní pomůcky dodáme.
V dalších měsících do konce Vánoc bychom se rádi zaměřili na výrobu betlémů z kukuřičného šustí.
Kurzy Volnočásku, které pořádá Sdružení pro obec Bechlín–Předonín, jsou pro obyvatele našich vesnic
zdarma.
Jinak v dílně Prodejní dílny lidové tradice budou od října každou středu a sobotu probíhat další kurzy,
zaměřené na výrobu lidového pečiva, výrobu modrotisku, paličkování a na další techniky lidové
tvorby. Tyto kurzy si každý účastník již zaplatí sám.
Rozvrh hodin jednotlivých dílen do konce Vánoc si můžete vyzvednout osobně při návštěvě našeho
stánku v průběhu Svatováclavské pouti v Bechlíně. Informace budou zveřejněny během září
na internetové prezentaci: www.prodejnidilnalidovetradice.cz.
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Jiřina Šustrová

AKCE KULTURNÍ KOMISE ..........

Vítání občánků
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v tomto letním vydání Bechlínských listů informovala o troufám si říct nejen
pro mne velice příjemné akci „Vítání občánků“.
V sobotu 25. června 2016 jsem opět měla velkou čest a milou povinnost společně se starostou obce
a několika členy kulturní komise přivítat osm nových občánků naší obce. Aby se celé slavnostní
odpoledne neslo v příjemném, klidném prostředí obřadní síně Klubu Bechlín, dovolili jsme si pozvané
děti rozdělit do dvou skupin.
Ve 14 hodin se tentokrát sešla děvčátka s bydlištěm v Bechlíně, jmenovitě: Denisa Renata Faustová,
Barbora Komárková, Josefína Korpalová a Nikol Suchá. O hodinu později jsme přivítali narozené děti
s bydlištěm v Předoníně, jmenovitě: Aneta Drobná, Jan Konvalina, Václav Schoř a Natálie Slaničková.
Za hudebního doprovodu Patrika Černého vstoupili rodiče se svými dětmi a rodinnými příslušníky
do obřadní síně Klubu v Bechlíně a zaujali místa v přední řadě. Po zaznění několika veršů z úst paní
Koťové a po mém úvodním slovu přivítali žáci ZŠ pod vedením paní učitelky Omámikové děti
krátkým pásmem básniček a písniček. Po jejich vystoupení jsem následně panu starostovi „nové
občánky“ jmenovitě představila a předala slovo. Ve svém krátkém projevu pohovořil k rodičům o jejich
zodpovědnosti ve výchově, ale také o lásce a obětavosti ke svým dětem. Dalším bodem sobotního
odpoledne byl slavnostní akt – podpis rodičů do pamětní knihy. Na vyzvání rodiče každého dítěte
vždy jednotlivě přistoupili k podpisu. Následovalo poděkování pana starosty oběma rodičům
a předání kytičky pro maminku. Malý dárek společně s gratulací předala za celou kulturní komisi paní
Koťová. Nesmělo chybět ani památeční foto v kolébce. Po focení se přiblížil konec slavnostního
odpoledne. Závěrem jsem všem přítomným poděkovala za účast, popřála příjemně strávený zbytek
dne... a pan starosta, ten se rozloučil s rodiči pozvaných dětí slovy...
...a za rok tady opět nashledanou!

Vladimíra Műllerová, předsedkyně kulturní komise

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

Červenec – ročník 2016/2017 rozlosován

Úvodem se vrátíme do posledního týdne měsíce června. V sobotu 25. 6. 2016 oslavil SK Předonín kulaté
výročí – 20 let od založení. Oslavy proběhly ve znamení fotbalu.
Nejprve se se svou činností, doufejme pouze dočasně, rozloučila přípravka. Soupeř byl kvalitní –
přípravka FC Mělník. SK Předonín – FC Mělník 11:14. Dosažený výsledek svědčí o dobré kvalitě
našeho družstva, které bohužel pro nedostatek hráčů nemůže pokračovat. Také Stará garda měla
kvalitního soupeře – účastníka okresního přeboru SK Štětí. SK Předonín – SK Štětí 4:8. O vítězství
favorita rozhodl až závěr.
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A nakonec „derby“. Předonín – Bechlín 4:5 na penalty. Velmi pěkný zápas dobré úrovně, slušně hraný,
rozhodly pokutové kopy. Děkujeme soupeři, že svým přístupem přispěl spolu s naším celkem
k důstojné oslavě dvaceti let trvání SK. Rozloučením s oslavami byla zábava narušená počasím. Věřme,
že toto kulaté výročí není poslední v činnosti SK, které se potýká s nedostatkem financí, ale hlavně
hráčskými kádry.
Informace o hráčských změnách není dosud úplná, neboť se přestupy dotahují. V období po 20. červnu
opustí naše řady J. Hubený st. i ml., J. Červinka, Zd. Kubizňák, K. Nebeský, dále dohodou Božík.
V družstvu dále zůstávají Slavík a Jindřich, nově Josef Hudeček ze Sokola Nová Ves, Kuchar ze Sokola
Ledčice. Vše ostatní je v jednání.
A nyní rozlosování a program podzimních zápasů. Jelikož máme pouze „A“ družstvo, je chudší.
O účasti Staré gardy se rozhoduje a případné rozlosování přineseme příště.
sobota
středa
sobota
sobota
středa
sobota
sobota
středa
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota

27.8.2016
31.8.2016
3.9.2016
10.9.2016
14.9.2016
17.9.2016
24.9.2016
28.9.2016
1.10.2016
8.10.2016
15.10.2016
22.10.2016
29.10.2016
6.11.2016
12.11.2016

17:00
17:30
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00
14:00

Litoměřice „D“ - Předonín
Střížovice - Předonín
Předonín - Polepy
Dušníky - Předonín
1. kolo Čs. poháru
Předonín – Velké Žernoseky
Malé Žernoseky - Předonín
2. kolo Čs. poháru
Předonín - Třebenice
Mšené-lázně - Předonín
Předonín - Libotenice
Žitenice - Předonín
Předonín - Straškov
Roudnice n.L. - Předonín
Radovesice – Předonín

pohár

Srpen – mračna nad předonínským fotbalem
Úsilí a snaha funkcionářů o udržení kvalitního fotbalu v Předoníně naráží na vztah hráčů, kteří řeší své
nároky a problémy jednoduše – odchodem. Předchozí článek doplníme o odchody nebo snahy
o odchod u hráčů Horáčka a Burdy. Dále o nezájem hrát v Předoníně u Slavíka a neochota po ukončení
činnosti ve VOŠ Roudnice n.L. u našeho dalšího hráče J. Kratochvíla. Oba míří do Podřipanu Rovné.
Pod tíhou tohoto stavu probíhala příprava na nový ročník soutěží. Byla to pouze účast na turnaji
v Dobříni bez jakéhokoliv tréninkového zatížení. Tomu odpovídají výsledky na turnaji.
Sobota 6. srpna 2016
Lužec – Předonín
8:1 (4:0)
- soupeř hrající I. B třídu byl po všech stránkách lepší.
Sobota 13. srpna 2016
Bechlín – Předonín
8:4 (1:2)
- nevyužité příležitosti v první části znamenaly podklad pro celkový debakl po zhoršeném výkonu
v druhé části.
Sobota 20. srpna 2016
Předonín – Podlusky
3:4 PK (2:1)
- první mistrovské utkání plně odhalilo situaci v našem oddílu. Podobně jako soupeř se potýkáme
s výprodejem hráčů a tak se jednalo o utkání slabší úrovně. Přesto jsme měli řadu příležitostí
k rozhodnutí, ale bohužel pokutové kopy dovršily celkový obraz. Tři pokusy skončily mimo branku
a bylo po všem.
Příště doufejme v lepší zprávy.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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Rozpis zápasů FK Bechlín
III. třída dospělých skupina „B“ (podzim 2016)
kolo
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

datum
20.8.2016
27.8.2016
3.9.2016
10.9.2016
17.9.2016
24.9.2016
1.10.2016
8.10.2016
16.10.2016
22.10.2016
29.10.2016
5.11.2016
12.11.2016

čas
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00
14:00

soupeř
Budyně - Bechlín
Bechlín - Úštěk
Vědomice - Bechlín
Bechlín - Hoštka
Lounky/Chodouny - Bechlín
Bechlín – Dobříň
Židovice – Bechlín
Bechlín - Kleneč
Libínky - Bechlín
Bechlín - Mnetěš
Račice - Bechlín
Bechlín - Bříza
Bechlín – Rovné „B“

hřiště
Budyně
Bechlín
Vědomice
Bechlín
Lounky
Bechlín
Židovice
Bechlín
Polepy
Bechlín
Račice
Bechlín
Bechlín

II. třída dorostu – OP (podzim 2016)
kolo
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

den
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle

datum
4.9.2016
11.9.2016
18.9.2016
25.9.2016
2.10.2016
9.10.2016
15.10.2016
23.10.2016
30.10.2016

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

soupeř
Bechlín - Budyně
Bechlín - Úštěk
Mojžíř - Bechlín
Bechlín - Střekov
Kostomlaty p. M./Ledvice - Bechlín
Bechlín - Křešice
Bezděkov/Rovné - Bechlín
Bechlín – Straškov-Vodochody
Velké Žernoseky - Bechlín

hřiště
Bechlín
Bechlín
T.J.Mojžíř
Bechlín
Kostomlaty p. M.
Bechlín
Bezděkov
Bechlín
Velké Žernoseky

II. třída starších žáků – OP (podzim 2016)
kolo
1.
2.
12.
3.
4.
5.
13.
6.
7.
8.
9.
10.

den
sobota
sobota
středa
sobota
sobota
sobota
středa
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

datum
27.8.2016
3.9.2016
7.9.2016
10.9.2016
17.9.2016
24.9.2016
28.9.2016
1.10.2016
8.10.2016
15.10.2016
22.10.2016
29.10.2016

čas
10:00
15:00
17:00
14:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

soupeř
Bechlín - Úštěk
SK Roudnice n.L. „B“ - Bechlín
Bechlín - Libochovice
Bechlín - Hoštka
Velké Žernoseky - Bechlín
Bechlín – Kostomlaty p. M./Hostomice
Křešice/Zahořany - Bechlín
Třebušín - Bechlín
Bechlín – Terezín/České Kopisty
Mšené-lázně - Bechlín
Bechlín – Straškov-Vodochody
Velemín - Bechlín

hřiště
Bechlín
Roudnice n.L.
Bechlín
Bechlín
Velké Žernoseky
Bechlín
Křešice
Třebušín
Bechlín
Mšené-lázně
Bechlín
Velemín

Okresní přebor (liga) mladších přípravek – sk. „A“ (podzim 2016)
kolo
1.
1.
1.

den
neděle
neděle
neděle

datum
4.9.2016
4.9.2016
4.9.2016

čas
10:00
10:00
10:00

soupeř
Štětí - Bechlín
Bechlín – Bezděkov/Dobříň
Bechlín – Štětí „B“

hřiště
Štětí
Štětí
Štětí

2.
2.
2.

sobota
sobota
sobota

10.9.2016
10.9.2016
10.9.2016

10:00
10:00
10:00

Bechlín – Štětí „B“
Bechlín - Štětí
Bechlín – Bezděkov/Dobříň

Bechlín
Bechlín
Bechlín
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3.
3.
3.

neděle
neděle
neděle

18.9.2016
18.9.2016
18.9.2016

10:00
10:00
10:00

Štětí „B“ - Bechlín
Štětí - Bechlín
Bechlín – Bezděkov/Dobříň

Štětí
Štětí
Štětí

4.
4.
4.

sobota
sobota
sobota

24.9.2016
24.9.2016
24.9.2016

14:00
14:00
14:00

Bezděkov/Dobříň - Bechlín
Štětí - Bechlín
Bechlín – Štětí „B“

Bezděkov
Bezděkov
Bezděkov

.......... SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM
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SDH Bechlín si Vás dovoluje pozvat na

PUTOVNÍ POHÁR MLÁDEŽE SDH BECHLÍN
v sobotu 17. září 2016 od 9:00 hodin
na fotbalovém hřišti v Bechlíně
Občerstvení zajištěno.

VAŠE PŘÍSPĚVKY ..........

Prostý je ten nachový kvítek
ač pošlapán – přesto žije dál –
a v semeníčku mnoho jeho dítek
ponese tu jeho touhu
i krásu dál a dál...
Prostý a nezdolný –
jako prostý lid –
potupen, zašlapán
- stejně sílu bude mít pozvednout svou pošlapanou slávu,
znovu a znovu zvednout hlavu –
rozkvést i potomstvo porodit...
Jaroslav Kolář
Bechlín 12. 7. 2016

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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