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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
po celkové rekonstrukci a přístavbě našeho malého kulturního zázemí došlo k realizaci venkovních
prostor. Výsledek snažení se dnes pokusím předložit všem čtenářům.
Přístupová komunikace navazuje na dlážděný taneční parket o rozměrech 12 x 9 m. Prostor
pro muzikanty je též dlážděn zámkovou dlažbou ohraničenou zahradními obrubníky. Provedená
výsadba okrasné zeleně je uspořádána po obvodu tanečního parketu a je kryta mulčovací kůrou.
Zbytek plochy je oset travním kobercem. Přívod elektřiny je řešen podzemním vedením v ochranných
plastových trubkách.
Zázemí pro kapelu je osazeno potřebným počtem
připojovacích bodů a je vyřešeno i osvětlení tohoto
prostoru. Samotný taneční parket je osvětlen
moderními osvětlovacími prvky v počtu čtyř kusů.
Celkový dojem úpravy venkovních prostor
klubového zařízení působí příjemnou atmosférou.
Několik technických dat. Při úpravě venkovního
zázemí klubu bylo použito cca 158 m2 zámkové
dlažby a 160 m zahradních obrubníků. Kabeláž
elektrického vedení a potřebných chrániček pro celý pozemek měří neuvěřitelných 115 m. Mulčovací
kůry bylo potřeba 9 m3. Zemina potřebná na urovnání terénu byla čerpána z vlastních zdrojů a její
množství dosáhlo 23 m3.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem brigádníkům a pracovníkům obce za odvedenou práci
při samotných úpravách příjemného zázemí naší obce.
Alexander Suchý, starosta obce
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Závěrečný účet Obce Bechlín za rok 2012
výpis z dokumentu schváleného 24. 6. 2013 Zastupitelstvem obce Bechlín
Na základě § 17 a § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu
se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., vypracovala Obec Bechlín Závěrečný účet obce za rok 2012.

Plnění příjmů a výdajů za rok 2012 podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu FIN 2-12M
k 31. 12. 2012, který je součástí Závěrečného účtu.
Převaha příjmů nad výdaji pro r. 2012 činí 143 992,19 - dle výkazu FIN 2-12 M k 31. 12. 2012.
Účet 231 – základní běžný účet
Příjem obce

12 283 759,91 Vydání

Bankovní účty
Počáteční stav k 01.01.2012
Stav účtu KB
ČSOB
Termínovaný účet
Celkem

377 293,90
118 211,42
0,00
495 505,32

Příjem kontrolní číslo

12 139 767,72

Bankovní účty
Konečný stav k 31.12.2012
Stav účtu KB
ČSOB
Termínovaný účet
Celkem

591 392,97
48 104,54
0,00
639 497,51

12 779 265,23 Vydání kontrolní číslo

12 779 265,23

KONTROLA účetnictví na finanční prostředky obce:
Rozdíl finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátečním stavem k 01. 01. 2012 a konečným
stavem k 31. 12. 2012
Rozdíl
143 992,19
Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce roku 2012
Rozdíl
143 992,19
Plnění příjmů a výdajů za rok 2012
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové
příjmy
Kapitálové
příjmy dotace
Přijaté
Příjmy celkem
Výdaje
Běžně výdaje
Kapitálové
výdaje
Výdaje

Schválený
Upravený
Skutečnost
Skutečnost%
rozpočet
rozpočet
9 386 797,00
10 335 997,00
10 275 224,16
99,41
653 003,00
959 961,00
889 003,75
92,61
99 000,00

101 000,00

98 490,00

97,51

548 200,00

1 021 042,00

1 021 042,00

100,00

10 687 000,00

12 418 000,00

12 283 759,91

98,92

Schválený
Upravený
Skutečnost
Skutečnost%
rozpočet
rozpočet
10 423 000,00
11 127 000,00
10 394 644,68
93,42
760 000,00

1 787 000,00

1 745 123,04

97,66

11 183 000,00

12 914 000,00

12 139 767,12

94,00

Z výsledků, které jsou součástí účetní závěrky k 31. 12. 2012, je zřetelné, že plnění rozpočtových příjmů obce
je mírně zvýšené oproti plnění rozpočtových výdajů a to o 4,92%. Plnění příjmové části je na 98,92%, plnění
výdajové části je na 94,00%. Převaha příjmů nad výdaji byla způsobena vyššími odvody daní od finančního
úřadu. Zvýšené daňové plnění bylo zaznamenáno na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Oproti roku 2011 rozdíl činil cca 15%. Další navýšení činila daň z příjmů fyzických osob ze samostatné
výdělečné činnosti a to o 189% oproti roku 2011. Mírné zvýšení daně též zaznamenala daň z příjmů
právnických osob a to o 12%. Plnění daně z nemovitostí v roce 2012 bylo taktéž vyšší oproti roku 2011.
V roce 2012 Finanční úřad v Roudnici nad Labem vyinkasoval více nedoplatků od neplatičů daně
z nemovitostí. Další nárůst příjmové části byl způsoben vyšším odvodem Báňského úřadu za příjmy úhrad
z dobývacích prostorů a vydobytých nerostů. Těžba písku byla v roce 2012 opět oživena na katastru části
obce Předonín. Rozdíl mezi plánovaným příjmem za těžbu písku a skutečným plněním činil 186 tis. Kč.
V roce 2012 též došlo k plnění ze strany Krajského úřadu Ústeckého kraje. Obci byla poskytnuta dotace
200 tis. Kč na dofinancování Územního plánu obce Bechlín a dotace ve výši 200 tis. Kč na přestavbu budovy
kina. Dále obec získala darem do svého vlastnictví od firmy HOLCIM, a.s. pozemní komunikaci v části obce
Předonín v hodnotě 1 312 190,68 Kč a s ní související pozemek v ceně 193 997,70 Kč. Obec také získala
od firmy ČEZ Správa majetku, s.r.o. pro potřeby SDH v Bechlíně požární vozidlo AVIA 8A1 9031 v hodnotě
97 500,00 Kč.
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Běžné výdaje roku 2012 pokrývaly plnění ze strany dodavatelů na zajištění režijních potřeb obce.
Tyto náklady byly oproti roku 2011 zvýšené o 537 tis. Kč. Toto zvýšení pokrývalo zejména nárůst inflačních
nákladů.
Investiční činnost roku 2012 byla zaměřena na dokončení přestavby budovy kina. V tomto roce bylo na této
akci proinvestováno 1 115 605,00 Kč. Dále byla stavebně dobudována zahrada u budovy Klubu Bechlín
č.p. 162 v hodnotě 139 709,00 Kč. V roce 2012 též zastupitelstvo obce rozhodlo o nákupu domu č.p. 58,
přilehlé stodoly a pozemků s tímto objektem souvisejících. Dále byl zakoupen rybník v Předoníně a to vše
v hodnotě 476 209,04 Kč. Obec Bechlín v roce 2012 nechala vypracovat projektovou dokumentaci
na výstavbu chodníku od č.p. 92 k místnímu hřbitovu v hodnotě 13 600,00 Kč. Tato projektová dokumentace
je připravená k žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova, který každoročně vyhlašuje Krajský úřad
Ústeckého kraje. Investiční činností v roce 2012 bylo proinvestováno celkem 1 745 123,04 Kč.

Výsledek hospodaření po zdanění dle Výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2012 je po zdanění 60 842,44 Kč.
Výsledek hospodaření je tvořen rozdílem výnosů a nákladů roku 2012.
Výnosy 2012 – tvoří
Výnosy z činností obce /včetně darů/

Náklady 2012 - tvoří
Náklady z činností obce /netvoří
674 991,30 výdaje na investice/
2 772,85 Finanční náklady /úroky bank/
10 230 059,16
Náklady na transfery z rozpočtu obce
/dotace na provoz školy, příspěvky na
816 336,36 činnost klubů, členské příspěvky/
11 724 159,67

Finanční výnosy /úroky bank/
Výnosy ze sdílených daní a poplatků
Výnosy z transferů /dotace/

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření 2012

7 891 442,73
0,00

3 771 874,50
11 663 317,23
60 842,44

Odvod daně z příjmů právnických osob za obec 0,00 Kč.
Hospodářská činnost obce k 31. 12. 2012 nebyla realizována.
Inventarizační soupis hodnot k 31. 12. 2012 po objektech
Objekty
KINO BECHLÍN
KNIHOVNA BECHLÍN
KLUB BECHLÍN
OBECNÍ ÚŘAD BECHLÍN
OBECNÍ ÚŘAD PŘEDONÍN
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
BECHLÍN
SBOR
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
PŘEDONÍN
PO ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ
ŠKOLA BECHLÍN
Celkem stálá aktiva – 85 409 096,31

Pořizovací hodnota
6 047 856,00
21 853,78
395 670,20
58 871 268,67
8 875 711,37
485 704,88
167 502,62
5 128 508,40

Technické zhodnocení
0,00
0,00
0,00
3 405 386,90
477 032,67
0,00
0,00
1 532 600,82

79 994 075,92

5 415 020,39

Přehled SÚ 042 - Nedokončené investice
Investice
KINO – přestavba
PARCELY u hřbitova
PARCELY Benzinov
BYTOVÝ DŮM č.p. 20
CHODNÍK ke hřbitovu projekt
CELKEM

Zahájení

Proinvestovaná hodnota

2009
2006
2005
2011
2012

6 047 856,00
146 995,00
178 160,00
180 000,00
13 600,00
6 566 611,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Přezkoumání bylo provedeno na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje ve dnech 25. 10. 2012 a 11. 03. 2013.
Závěr kontroly:
I. nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
II. nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
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III. byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly:
Podíl pohledávek na rozpočtu ÚSC 0,13 %
Podíl závazků na rozpočtu ÚSC
2,90 %
Podíl zastaveného majetku ÚSC
0,00 %
Obec Bechlín není povinna na základě této zprávy přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků.

Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů
a dotace poskytnuté
ÚZ

Účel poskytované dotace

101
33123
98193
Položka 4112
Položka 4129
Celkem
Vratka 2013

KÚÚK - program obnovy venkova
PO ZŠ a MŠ B transfer od EU - záloha
Volby do zastupitelstev krajů
Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu
Neinvestiční transfer od SONO

Poskytnuto

Skutečně čerpáno

400 000,00
193 842,00
58 000,00
348 200,00
21 000,00
1 021 042,00

400 000,00
193 842,00
35 844,00
348 200,00
21 000,00
998 886,00
22 156,00

Obec Bechlín je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín.
Hospodářský výsledek této organizace je 167 857,27 Kč. Ředitelka příspěvkové organizace požádala
o souhlas s převedením hospodářského výsledku do rezervního fondu organizace. Zastupitelstvo obce
na svém zasedání dne 13. 02. 2012 usnesením č. 05/2013 tento převod schválilo.
Roční účetní závěrka roku 2012 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín je součástí
Závěrečného účtu Obce Bechlín. Zpráva o kontrole účetní závěrky příspěvkové organizace je přílohou
Závěrečného účtu Obce Bechlín za rok 2012.

Tvorba a použití peněžních fondů - účelové fondy k 31. 12. 2012 nebyly obcí zřízeny.
Přehled příspěvků a dotací poskytnutých obcí v roce 2012
Tělovýchovné kluby
Požární ochrana – dobrovolná část
Hospic Litoměřice
Babybox
Celkem
Základní školy Roudnice nad Labem
Základní škola Štětí
Celkem platby ostatním školám
PO ZŠ a MŠ B
Celkem platby vlastním školám
SONO
sdružení
pro
nakládání
s odpadem
Celkem členské příspěvky
Celkem příspěvky a dotace

Příspěvek na činnost
Příspěvek na činnost
Příspěvek na činnost
Příspěvek na činnost
Příspěvek na žáka
Příspěvek na žáka
Dotace na provoz
Členský příspěvek

119 500,00
5 000,00
7 000,00
2 000,00
133 500,00
256 985,00
6 000,00
262 985,00
3 329 000,00
3 329 000,00
12 380,00
12 380,00
3 737 865,00

Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
Mimorozpočtové zdroje Obec Bechlín nevyužila. Úvěrové zatížení závazků v roce 2012 bylo 0,00 Kč.
Obec Bechlín k tomuto datu vykazuje dle výpočtu dluhové služby koeficient dluhového zatížení 0,00 Kč.
Milena Koťová, účetní obce

MUDr. Tylová oznamuje
22. – 26. července 2013 a 12. – 23. srpna 2013 čerpá dovolenou.

Prázdninové rozloučení 2013
se bude konat v sobotu 24. srpna 2013 na fotbalovém hřišti v Bechlíně s podobným programem jako
v předešlých ročnících. Dovolujeme si tímto požádat naše příznivce a sponzory o zachování přízně.
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 24. června se od 17 hodin uskutečnilo v Klubu Předonín veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Přítomno bylo 7 z 11 zastupitelů, na programu jednání bylo 12 bodů.
V úvodu zasedání složil slib nový zastupitel obce pan Miroslav Poláček, který 8. 5. 2013 nastoupil jako
náhradník po zemřelém Mgr. Martinu Podrápském. Zároveň mu bylo schváleno vyplácení měsíční odměny.
Na návrh předsedy finančního výboru byla schválena Zpráva o hospodaření obce za I. čtvrtletí roku 2013,
zastupitelstvo dále vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2. Byl schválen Závěrečný účet obce za rok 2012,
zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2012, a to bez výhrad.
Jako další bylo schváleno uzavření Dohody o financování školní docházky mezi Obcí Bechlín a Městem
Roudnice n.L. a Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2508/1 v k.ú.Bechlín mezi Obcí
Bechlín a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.
Zastupitelé dále na žádost občana Předonína povolili výkopové práce na pozemcích obce z důvodu
zhotovení vodovodní přípojky k zahrádkám.
Zastupitel obce pan Milan Fiala byl pověřen organizací Prázdninového rozloučení 2013 a jednáním
s dotčenými organizacemi.
Starosta obce dal zastupitelstvu na vědomí ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi Obcí Bechlín
a SK Předonín a dále změnu stanov SONO Čížkovice.
Během diskuse starosta obce oslovil zastupitele Mgr. Ing. Jana Drobného se žádostí o převzetí funkce
předsedy přestupkové komise. Pan Drobný přislíbil odpověď do dvou týdnů. Dále starosta obce reagoval
na připomínku občanky Předonína, která si stěžovala na nepovolený provoz čtyřkolek a terénních
motocyklů v dobývacím prostoru pískovny. Stávající stav je řešen ve spolupráci s pracovníky pískovny,
bylo doporučeno kontaktovat Policii ČR.
Celé znění zápisu včetně Závěrečného účtu obce je k dispozici na úřední desce obecního úřadu,
na www.bechlin.cz a včetně příloh v kanceláři obecního úřadu.
Kateřina Fuksová

.......... VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Při slavnostním vítání občánků bylo zapsáno deset miminek
V sobotu 25. května se uskutečnilo v Klubu v Bechlíně vítání občánků. Při této slavnostní příležitosti,
která má v naší obci dlouholetou tradici, bylo do života přivítáno deset miminek – šest děvčátek a čtyři
chlapci. Po úvodních verších rodiče s dětmi zhlédli krátký kulturní program, který si pro ně připravily děti
ze základní školy a poté přijali blahopřání od starosty obce a zástupců kulturní komise. Děti dostaly od obce
drobné dárky a tisíc korun na nově založené konto a od Poštovní spořitelny několik dalších drobností.
Rodiče se podepsali do pamětní knihy a vyfotografovali se s dětmi u kolébky.
Všem rodičům přejeme mnoho radosti a štěstí při výchově dětí, a maličkým, aby šťastně vykročili do života,
který na ně čeká.

Přivítány byly děti narozené v období od října 2012 do dubna 2013:

Františka Ela Fořtová, Matyas Füchs, Jindřich Jelínek, Nela Knotková, Anežka Korpalová,
Anastázie Koťová, Adriana Matysová, Natálie Mojžíšová, Lukáš Slavík, Mikuláš Štika.
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REKONSTRUKCE KINA ……….

Přestavba kina pokračuje
Po delší přestávce jsem znovu navštívila budovu kina,
abych získala další informace o probíhající rekonstrukci. Práce
zase pokročily a interiér budovy dostává svoji konečnou tvář.
Barové zázemí je ve finální podobě s nově namontovanými
pracovními deskami, osvětlením a tekoucí vodou.
Dominantou budovy je sál, který je osvětlen původními
fascinujícími lustry. Zde bych se trochu pozastavila a sdělila
několik zajímavostí. Osvětlovací tělesa původního kina
si mnozí jistě pamatují. Při bouracích pracích se veškeré
osvětlení řádně uložilo a nyní po opravách se vrací nazpět.
Problém ovšem nastal, když se zjistilo, že místo šesti lustrů,
které patří na sál, jsou zapotřebí ještě další dva. Samozřejmě, že lustry tohoto typu se nedají koupit
ani ve specializovaných prodejnách, protože osvětlení tvoří skleněné části v podobě
zvláštního tvaru listu. Proto obecní úřad začal s vyhledáváním firem, které by byly
schopné vyrobit přesně stejné skleněné prvky. To byl ten největší oříšek. Oslovené firmy
předkládaly cenové nabídky, které se pohybovaly v řádech statisíců korun za výrobu
třech kusů lustrů. Zlaté české ručičky v Lindavě dokázaly, že doopravdy umí a s cenou
37 000,- Kč neměly konkurenci. Kostry a kabeláže byly vyrobeny svépomocí a v současné
době pan Miroslav Poláček instaluje lustry v plné kráse na svá místa.
Dalším významným posunem je nová šatna pro návštěvníky ve vestibulu. V tuto chvíli se zde pokládá
dlažba. Pak zbývá do této části ještě osadit radiátory.
Velmi milé překvapení mě čekalo v prostorách bývalé promítací kabiny. Zde probíhají stavební úpravy
na bytovou jednotku. Úpravy jsou téměř u konce a prosluněné místnosti přímo vybízejí ke spokojenému
útulnému bydlení. Součástí bytu je terasa a nyní se vyrábí potřebné zábradlí.
Závěrem můžu konstatovat, že sál je připraven k pokládce dřevěné podlahy, bytové jednotce chybí menší
úpravy a tak se celá rekonstrukce blíží ke svému konci. Podle dostupných informací z úřadu se chystá další
„den otevřených dveří“, aby každý z občanů mohl posoudit, zda tolik potřebné zařízení bude naší obci
dobře sloužit. Samozřejmě, že Vás budeme informovat. V příštím čísle přineseme některé kulturní
zajímavosti, které probíhaly po otevření kina v roce 1961.
Irena Škobisová

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ……….

Měsíc v hasičské zbrojnici
Poslední víkend v květnu jsme se s dětmi
zúčastnili okresního vyhodnocení celostátní
hry Plamen, které se konalo na stadionu
ve Štětí. Na soutěž jsme vyrazili už v pátek
večer. Děti se zabydlely, navečeřely a vydaly
se na průzkum terénu. Trochu jsme se obávali
počasí, které nebylo pro stanování zrovna
ideální. Nakonec nám přálo štěstí a zima
nebyla tak velká, jak jsme čekali.
Sobotní soutěž zahájili starší žáci štafetou
4 x 60 m a mladší žáci požárním útokem CTIF.
Ti naši zde zamotali hlavu i rozhodčím. Chvíli
se zdálo, že nevědí do které „kolonky“ jejich
chyby zařadit a kolika trestnými body
je ohodnotit. Čekali jsme, že v této disciplíně
budou děti poslední, ale k našemu údivu se umístily na 5. místě.
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Poté, co se obě kategorie na těchto disciplínách vystřídaly, následoval oběd. Jarouš Macek nám, na přání
dětí, uvařil svůj vyhlášený guláš, na který si přišli i někteří rozhodčí a vedoucí z jiných sborů. Během
odpoledne se děti utkaly v dalších disciplínách – štafetě dvojic a štafetě CTIF. Druhou zmíněnou na chvíli
přerušil déšť, ale našim starším žákům se dařilo výborně a umístili se zde na druhém místě. Po ukončení
disciplín mládeže soutěžil dorost. Z našeho sboru se ho zúčastnili dva dorostenci – Honza Konfršt a Matěj
Rajnoha, a dvě dorostenky – Kája Macková a Eliška Medáčková. Po sečtení výsledků jsme mohli slavit. Kája
a Honza se oba umístili na 2. místě a postoupili do krajského kola. Matěj a Eliška se umístili na 4. místě, tedy
těsně pod postupovými příčkami.
V neděli ráno soutěžila družstva přípravek a na ostatní čekala
poslední disciplína – požární útok. Proudařky z plamínku jsou
velmi nedočkavé a místo na plechovku stříkaly jako starší děti
na terč. Ten se jim podařilo naplnit velmi rychle, ale stopky
se bohužel zastavily až po zasažení plechovek. Nakonec se přeci
jen dočkaly medailí, a to bronzových. Mladší žáci jsou sice
předposlední, ale určitě si zaslouží pochvalu. Největším
překvapením a radostí bylo, že se starší žáci umístili na 4. místě.
Říká se, že bramborová medaile je nejhorší, ale my jsme
s umístěním „pod bednou“ spokojení.
Krajské kolo dorostu se mělo konat 15. června na stadionu
Svádov v Ústí nad Labem. Mezitím, co naši dorostenci
trénovali, prohnala se republikou povodňová vlna. Bohužel
stadion byl zcela pod vodou a krajské sdružení hasičů
oznámilo, že krajské kolo se ruší. IZS si vyžádal naší jednotku.
Chlapi byli tři dny ve Štětí, kde spolu s jinými jednotkami
odčerpávali vodu zpět do Labe. Město se podařilo od vody
uchránit. Je vidět, že se zde lidé poučili z povodní z roku 2002.
Organizace nevázla, o kluky bylo skvěle postaráno.
Poté, co opadla voda, vyrazili do Terezína, kde další tři dny
pomáhali s úklidem a odčerpáváním vzniklých lagun.
Mezitím nám přišla skvělá zpráva, uskuteční se krajský výběr, takže dorostenci dostanou šanci bojovat
o postup na mistrovství ČR. Termín zůstal stejný, tedy 15. června, jen místo konání se změnilo na stadion
v Krupce. Honza s Kájou si vedli oba dobře. Zde už rozhodují pouze vteřiny. Kája se umístila na 11. místě.
Honzovi se dařilo o trochu lépe a umístil se na 2. místě, což znamená, že se – již potřetí – zúčastníme
mistrovství ČR v soutěži dorostu, které se koná 6. července v Jablonci nad Nisou.
23. června se družstvo mladších žáků zúčastnilo pohárové soutěže
ve Štětí. Soutěžilo se v disciplínách štafeta 4 x 60 m a požární útok.
V požárním útoku byli nejrychlejší a při součtu časů z obou disciplín
se ukázalo, že jim první místo uteklo o pouhou vteřinu. Po sérii
posledních míst se však děti konečně dočkaly vytoužených medailí,
ze kterých měly nefalšovanou radost a my určitě také. Bylo to krásné
ukončení sezóny a za výsledky, které si kolektiv vybojoval za celý rok,
bude určitě odměněný.
Ten samý den odpoledne se předvedl plamínek doplněný mladšími
žáky na dětském dni v Krabčicích. Děti ukázaly, jak vypadá zásah
jednotky u autonehody a hořícího domku.
Za všechny vedoucí SDH Bechlín chci poděkovat rodičům, kteří nám pomáhají na soutěžích a jiných akcích,
ale hlavně dětem, bez kterých bychom nemohli slavit tolik úspěchů. Jsme rádi, že je hasičárna baví
a doufáme, že v následujících letech se na tom nic nezmění.
Michala Korpalová
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Ozdravný pobyt HARRACHOV 2013
Žáci bechlínské školy na ozdravném pobytu

Dne 8. června 2013 se žáci naší školy v ranních hodinách vypravili autobusem na týdenní ozdravný pobyt
do Harrachova v Krkonoších. Cestou jsme se zastavili na zámku Liblice u Mělníka, kde jsme si užili ukázky
historických zbraní z období třicetileté války (1618 – 1648). Všechny zbraně prošly dětskýma rukama.
S pusou otevřenou a zacpanýma ušima děti sledovaly střelbu ze zbraní palných.
Po krátké svačince jsme pokračovali cestou necestou k Harrachovu. Na cestu nám po nedávných deštích
krásně svítilo sluníčko. Až k Harrachovu. Tma před námi a také veliký liják. Naštěstí netrval dlouho.
Přijeli jsme do HOTELU LOVECKÁ MUMLAVA přesně
na oběd. S plnými bříšky si děti odnesly zavazadla
na své pokoje a hned jsme vyrazili na obhlídku
nejbližšího okolí hotelu. Před večeří jsme si vybalili
a děti se rozdělily do čtyř družstev – Mumlavští bobři,
Veveráci, Šedí vlci a Červení býci. Žáci se seznámili
s pravidly celotýdenní hry a vše začalo.
Dopoledne jsme se vždy nějakou dobu vzdělávali
a odpoledne jsme se vydávali za dobrodružstvím.
Nejprve jsme vyrazili ke známým Mumlavským
vodopádům, které od hotelu jsou, co by kamenem
dohodil. Jenom škoda, že nebylo trochu větší teplo, mohli bychom se v jejich křišťálově čisté vodě zchladit.
Navštívili jsme Hornické muzeum v Harrachově. Zde jsme si oblékli ochranné přilby a začali jsme získávat
informace. Dozvěděli jsme se, že žilní výplň je tvořena fluoritem, barytem, galenitem a křemenem a dalšími
38 minerály. Zdejší suroviny byly používány hlavně v chemickém a hutním průmyslu. Důl má sedm pater,
nejhlubší patro je 350 m pod úrovní štolového patra – nynější prohlídkové štoly. Koupili jsme si zde
množství drahých kamenů a jiných upomínkových předmětů.
Jiné dopoledne jsme navštívili muzeum Šindelka.
V něm jsme si nejvíce užili splavování dříví tak, jak to dělali
naši předci. Mohli jsme si totiž pohrát s vodním modelem.
Také jsme neprodleně zakoupili množství pohlednic a začali
je rozesílat na všechny strany.
Projeli jsme se také místním vláčkem, který nás povozil
po Harrachově a vyvezl až ke skokanským můstkům.
Trošku jsme se báli v té velké výšce na tribunách pro diváky.
Naučná Liščí stezka měří asi 0,5 km. Je určena pro děti
od 3 let. Nabídla nám kromě nádherných výhledů na okolní
krajinu osm informačních panelů a příjemné odpočinkové místo s atrakcemi pro děti.
Navštívili jsme také Informační centrum Harrachov, kde jsme opět nasávali informace a svoje znalosti jsme
prověřovali různými hrami přímo na místě (hmatové hry, pexeso, světelná informační tabule apod.)
a později v soutěži na chatě.
Také jsme podnikli exkurzi do Sklárny a minipivovaru Novosad & syn Harrachov Czech Republic, s.r.o.
Dozvěděli jsme se mnoho o práci sklářů a také jsme všechno viděli na vlastní oči. Například, že sklárna
původně stála na jiném místě, neboť byla vždy závislá na těžbě dřeva. Když se dřevo v oblasti Rýžoviště
vytěžilo, sklárna se přesunula a na tom místě stojí dodnes. Původně byla v rukou hrabat Harrachů. Zachoval
se zde tradiční způsob výroby skla. Je zde unikátní sto let stará brusírna skla, poháněná transmisemi a vodní
turbínou. Vše je plně funkční.
Pravidelná letní olympiáda proběhla v přátelském duchu. Z prvňáčků se nejlépe umístila Terezka Macková,
mezi druháky a třeťáky se prosadil Tonda Habart, hvězdou čtvrťáků a páťáků se stala Martina Fůrová.
Na nejvyšší místní vrchol Čertovu horu se ve středu dopoledne vydali pouze žáci druhého a třetího ročníku.
Nahoru se nám i přes velké teplo šlo celkem dobře. Část cesty jsme absolvovali po schodech u skokanských
můstků. Počítali jsme schody. Bylo jich víc než 200, ale na přesném počtu jsme se neshodli. Nikdo však nebyl
ochotný jít zpět, aby schody přepočítal. Byli jsme jediní, kdo tento den šel na kopec pěšky.
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Všichni „turisté“ se vozí sedačkovou lanovkou. Na vrcholu hory jsme posvačili, vyfotografovali se a rázovali
zase dolů. Po příkré cestě dolů to bylo dost namáhavé, neustále jsme museli brzdit, a tak nás docela bolely
nohy.
Každé odpoledne jsme netrpělivě vyhlíželi poštovního doručovatele s dopisy a pohlednicemi od našich
nejbližších.
Ve čtvrtek navečer nás navštívil sám vládce hor
KRAKONOŠ. Slíbili jsme mu, že se na horách budeme
chovat tiše, abychom nerušili lesní zvířátka.
Že nebudeme odhazovat odpadky, aby Krkonoše
zůstaly co nejdéle krásné. Také se s námi na památku
vyfotil.
Večer byla DISKOTÉKA. Pořádně jsme si zařádili,
soutěžili jsme jako o život, a tak se nám vůbec nechtělo
do pelíšků.
Nejsilnějším zážitkem byla beze sporu STEZKA
ODVAHY. Večer jsme šli po táboráku normálně spát.
To jsme ještě netušili, že budeme záhy po setmění znovu
probuzeni a vydáme se po dvojicích či víceicích za odvahou. Jirka Cikánek posléze dostal ocenění
za nejmohutnější hlasový projev, kterým zastínil i strašidla profesionály. Stejným oceněním se pyšní také
Tereza Matušáková a zcela nečekaně i Eliška Martinková.
Nejuklizenější pokoj byl pokoj Natálky Habartové, Nikoly Jarošové a Martiny Fůrové. Za celou dobu
neztratil ani jeden bod. Velmi zdatně si ale vedla také děvčata z prvního ročníku. Také jejich pokoje se skvěly
čistotou. Byl také vyhodnocen pokoj, ve kterém často nešly otevřít ani dveře. A světe div se, tento pokoj byl
opět holčičí (ze zřejmých důvodů autor článku nezveřejňuje majitelky zmíněného pokoje). Nejúspěšnějším
družstvem v celotýdenní soutěži byli Mumlavští bobři.
Ubytování bylo perfektní, jídlo skvělé, za dárečky na památku a nanuky jsme utratili spoustu peněz. Nikdo
neonemocněl a kromě drobných drncanců hlavou (Filip Kvacskai se Šimonem Štikou = monokl) a několika
drobných odřenin jsme vyvázli živi a zdrávi. V pravý čas jsme se vrátili do otevřených náručí svých rodičů
a jsme moc rádi, že jsme zase doma v Bechlíně.
Štěpánka Omámiková, ZŠ Bechlín

………. ZE SPORTU

Mistrovská sezóna 2012/2013 končí...
Starosti neubývají
Jak ten čas letí. Každý týden fotbal a najednou je konec soutěží a polovina roku 2013 pryč. Podíváme
se v krátkosti na účinkování našich družstev v poslední části soutěží 2012/2013. V našich krátkých
informacích se vrátíme ještě k poslednímu týdnu května, který se nám nevešel do minulého vydání BL.
„A“
Sobota 25. května 2013
Podlusky – Předonín
3 : 2 (1 : 2)
- silně kombinovaná sestava s M. Souškem v brance a pouze o 10 hráčích nebyla nakonec bez naděje
na úspěch, domácí mohou děkovat za šťastné vítězství.
Sobota 8. června 2013
Polepy – Předonín
1 : 1 (0 : 0)
- tradičně tvrdě hrané utkání přineslo nakonec spravedlivou remizu. My jsme opět dohrávali poločas
s 10 hráči (bez vyloučeného brankáře pro hraní rukou mimo trestné území).
Středa 12. června 2013
Předonín – Lukavec
2 : 3 (0 : 1)
- soupeř, s nímž hrajeme vždy vyrovnaný zápas. Tentokrát jsme si ho nechali utéct o 3 branky a ve finiši
jsme stihli pouze upravit výsledek. Hrálo se ve všední den kvůli vydatnému dešti a nezpůsobilému terénu
v sobotu 1. 6. 2013.
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Sobota 15. června 2013
Předonín – Mšené-lázně
2 : 1 (2 : 0)
- znovu důkaz, jak si dovedeme zkomplikovat dobře rozehraný zápas. Zcela zbytečně jsme pustili soupeře
do hry v době, kdy už mělo být rozhodnuto o výsledku. Vítězství se ale oslavilo na dokopné, která ukončila
jaro 2013.
„B“
Neděle 26. května 2013
Vražkov „B“ – Předonín „B“
- jasné vítězství za velmi špatného počasí bez diváků.

1 : 8 (0 : 6)

Neděle 2. června 2013
Předonín „B“ – Račiněves
15 : 1 (4 : 1)
- loučení se IV. třídou bylo vydařené. Terén po sobotě dobrý, příval gólů mimořádný. Po oslavě s „A“
na dokopné si přejeme hodně úspěchů ve III. třídě.
Přípravka
Sobota 26. května 2013
turnaj v Brozanech – poslední turnaj jara 2013
Brozany „B“ – Předonín
6:3
Štětí – Předonín
SK Roudnice – Předonín
9:0
Libochovice „B“ – Předonín
Následovaly ještě dva přátelské zápasy
Čtvrtek 6. června 2013
Předonín – Dobříň
9:6
Čtvrtek 13. června 2013
Dobříň – Předonín
10 : 8
Doufejme, že to nebyly vůbec poslední zápasy přípravky SK Předonín.

7:3
6:4

Stručné zhodnocení jara 2013 a výhled
„A“
– ještě, že jsme měli nahráno z podzimu. Problémy, které trvají již hodně dlouho a pokud se neodstraní,
nemůže dojít ke zlepšení
- nechuť trénovat (výmluvy mohou být jakékoliv, jinde mají také pracovní i osobní problémy a čas se najde –
proč ne u nás)
- nedisciplinovanost a neúčast na mistrovských utkáních, případné pozdní dostavení se
- neukázněnost (ať již herní, tak i chování, diskusní kroužky s rozhodčími, nejvyšší počet vyloučených v OP)
Jinak lze říci, že výkon mužstva byl horší než na podzim.
„B“
- odvádělo výkon dle sestavy a chuti hrát, dobré výsledky, ale bohužel s těmi, kteří měli lepší úroveň
(Račice, Vrbice) ztráta. Pozor, tato úroveň bude ve spodních patrech III. třídy.
Přípravka odehrála soutěž s minimem hráčů, pro podzim 2013 otázka „být či nebýt“. Obracíme se
na chlapce a děvčata ve věku 5 – 9 let (r. narození 2005 a později u chlapců, 2004 a později u děvčat),
pomozte nám udržet dětský fotbal v Předoníně. Rádi Vás uvidíme na hřišti.
V současnosti se snažíme o zajištění turnaje před mistrovskou sezónou 2013/2014. Je menší zájem družstev.
Jak to bude vypadat na podzim, nám napoví losování 9.7.2013. V OP se mohou setkat tři „B“ celky: Štětí,
Litoměřice, Travčice, z I.B třídy Straškov, Úštěk.
Z důvodu postupu „B“ celku do III. třídy budeme hrát většinou domácí zápasy v neděli. Jak „A“, tak i „B“.
Pro příznivce uvádíme, že se dočkáme opět derby Předonín – Bechlín, i když v nižší třídě. To by o fotbale
před prázdninami stačilo.
A co požární sport.
Náš kolektiv absolvoval další závody. V sobotu 25. května 2013 závod v Klášterci n.O. se stal pro náš
kolektiv výletem, neboť byl diskvalifikován. Závod z 1. 6. ve Lhenicích byl přeložen na neděli 23. 6. 2013.
Závod z 9. 6. Hrobce přeložen na sobotu 31. 8. 2013. Nový závod 14. 7. 2013 v Bříze, zrušeno 17. 8. 2013
Černuc.
Sobota 22. června 2013 – Jimlín – plnící terče – SK-PS Předonín - 8. místo (čas 27,86)
Neděle 23. června 2013 – Lhenice – sklopné terče – SK-PS Předonín - 4. místo (čas 18,82)
A to je pro tentokrát vše. Přejeme všem příjemné prožití léta a nad fotbalem a požárním sportem se sejdeme
opět příště.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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Klub Bechlín – dříve Evangelická škola
Protože děti evangelických občanů Bechlína
docházely do evangelické školy v Krabčicích,
snažili se jejich rodiče o založení evangelické školy
v Bechlíně. V zimě 1894/1895 napadlo neobyčejně
mnoho sněhu a vytrval až do března. Tím byla
návštěva krabčické školy dětem velmi ztížena,
mnohdy i několik dnů naprosto znemožněna.
Poslední lednovou neděli bylo na schůzi
presbyterstva církve krabčické odsouhlaseno,
aby si bechlínští evangeličtí občané v obci založili
a vydržovali jednotřídní exposituru školy
krabčické. V prvním patře Tomsova statku čp. 58
byly najaty místnosti pro jednu učírnu a byt učitele, které komise okresní školní rady 15. 7. 1895 prohlédla
a schválila. Učebna byla upravena ze dvou místností odstraněním příčky, zazděním okna na východní
straně a proražením dvou nových oken na severní straně a vybavena staršími lavicemi zakoupenými
z obecné roudnické školy. Až po roce byl nalezen učitel a 1. září 1896 se začalo vyučovat.
Po pěti letech se někteří evangeličtí občané, zejména František Jindřich a Antonín Broft, zasazovali, aby jejich
škola měla vlastní budovu. V červnu 1901 postoupil jim Josef Hádek za 500 zlatých kus pozemku od svého
statku čp. 27, kde stála chatrná dřevěná stodola a část své zahrady. V červenci 1901 se počalo se stavbou
a počátkem prosince už stála úhledná budova, vně i uvnitř dohotovená, do níž 27. prosince 1901 škola
přesídlila a v sobotu následujícího dne se ubytoval i učitel. V neděli 29. prosince byla škola církevním
obřadem slavnostně otevřena. Veškerý náklad na stavbu vyžadoval obnos 5000 zlatých, který byl rozvržen
mezi bechlínské poplatníky evangelického vyznání. Jistý příznivec z Krabčic věnoval 200 zlatých
na zakoupení pozemku pro školní zahradu. V roce 1906 byl zřízen v evangelické škole vodovod.
Po zrušení církevní školy byla budova používána jako modlitebna pro občany evangelického vyznání.
V přízemí byl obchod s obuví a v další části budovy nájemní byt a později ubytovna pro řidiče autobusů,
kterým každý den v nočních hodinách končila v Bechlíně linka a brzy ráno opět začínala.
V roce 1990 získala budovu Obec Bechlín. V letech
1991 – 1993 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce.
Na levé straně byla vybudována obřadní síň a kuchyně,
na pravé straně zasedací místnost pro šedesát osob
a sociální zařízení. Současně s instalací plynového topení
v roce 2005 provedli zaměstnanci obce drobné zednické
práce a opravy, vymalovali a pro lepší poskytování
služeb byl v zasedací místnosti pořízen nový barový pult.
V roce 2010 započala další velká rekonstrukce. V pravé
části nové přístavby vzniklo zcela nové sociální
zařízení a v levé nová kuchyně, původní kuchyně
byla přebudována na přípravnu. V současné době
probíhají finální úpravy nově vybudované zahrady
s tanečním parketem, která je součástí areálu. Klub
je používán nejen k obecním akcím (zasedání
zastupitelstva, vítání občánků, předvánoční setkání
seniorů), ale je pronajímán občanům i firmám
pro různé akce, oslavy, schůze, přednášky atd.
Kuchyně je plně vybavena pro stolování šedesáti osob.
V Bechlíně a stejně tak i v Předoníně máme zařízení, které široko daleko není a které nám okolní obce
mohou jen závidět.
Miluše Dvořáková
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Děkujeme, že jste slavili s námi...
Sobota 22. června 2013 byla pro bechlínský fotbal asi nejočekávanějším, ale zároveň nejnáročnějším dnem
letošního roku. Právě na tento termín byly totiž již s velkým předstihem naplánovány oslavy 80. výročí
založení místního fotbalového klubu. Akce se nekonala nikde jinde, než na bechlínském fotbalovém hřišti.
Tam to totiž tenkrát všechno začalo...
Byli jsme si vědomi, že jsme si ukrojili, na místní poměry, velké a náročné sousto, ale rozhodli jsme se s ním
poprat. Přípravy byly náročné. Naším velkým snem bylo vydání almanachu s fotografiemi, který
by mapoval historii klubu od vzniku až po současnost. Této opravdu mravenčí práce, která obnášela
obcházení pamětníků, hromadění fotografií a suvenýrů a sepsání doprovodného textu, se ujal P. Carda
s I. Svobodovou. Všechno je hotovo, teď už jen tiskárna a almanach je na světě. Jak se nám povedl, můžete
posoudit Vy, kteří tento článek čtete a máte třeba již brožuru doma. Všem pamětníkům, kteří přispěli radou,
informací, fotografií či suvenýrem, moc děkujeme.
Co bylo potřeba dát trochu do pořádku, byl fotbalový areál. Toho se ujala parta
místních obyvatel z řad bývalých fotbalistů a zároveň členů naší revizní komise.
Určitě jste všichni viděli pobíhat po hřišti partu dříčů, kteří brousili, natírali
a svářeli i v tom největším parnu. V rámci dvou brigád mužů z A týmu a žáků
se konečně povedly opravit a natřít všechny lavičky, uklidit nepořádek okolo
kabin, posekat celý areál a dopravit na hřiště nový skladovací prostor. Buňku,
kterou nám zdarma věnovala firma Autodoprava Tomík (paní Tomíková nám
dokonce ještě upekla dort ve tvaru znaku FKB). Finální úklid kabin si vzaly na starost „fotbalové“ženy. Jistě
jste si všimli i nového nápisu na kabinách. Nepřeháním, když napíšu, že to byl téměř artistický výkon!
Teď ještě sehnat co nejatraktivnější soupeře pro naše týmy, všechno nakoupit, navozit, objednat, dát
do výroby, obvolat a... objednat hezké počasí. Hurá, to nejhorší máme za sebou!
Objednávka byla k naší radosti vyřízena kladně a tak jsme se v sobotu probudili do slunečného dne.
Nádhera! Asi nás tam nahoře mají rádi :-). Lidičky a teď už hurá na hřiště!
A že Vás přišlo! Klobásy šly na dračku a pivo teklo proudem. Ale začněme pěkně postupně.
Během dopoledne se nám v přátelském zápase
představil tým místní přípravky, který poměřil síly
s přípravkou dívek z AC Sparta Praha. Tu k nám
do Bechlína na plac pozval M. Suchý ml., jehož neteř
je členkou právě sparťanského týmu.
Po nich se na hřišti prohnali starší žáci, kteří
nad Horními Beřkovicemi zvítězili přesvědčivě 4:2.
Zatímco přípravka prohrála v zápase 2:8, v penaltové
soutěži naopak zvítězila. Nešlo ani tak o výsledky.
Všichni hráli nadšeně a s chutí. Po společném focení
dostal každý tým sladkou odměnu v podobě dortu upečeného a darovaného paní R. Šťástkovou z Libkovic.
Čas mezi zápasy nám zpříjemnila mažoretková skupina BABYLIXIE
z Roudnice n.L., jejímiž členkami jsou i bechlínská děvčata E. Cardová,
V. Čermáková, T. Kováčová, T. Macková a P. Laurichová.
Před 14. hodinou se na hřišti začali scházet bývalí fotbalisté Bechlína,
aby v přáteláčku se starou gardou Dobříně zavzpomínali na aktivní
fotbalová léta.
Proti Dobříni,
která trénuje
pravidelně a hraje i soutěž, byli bechlínští
v nevýhodě. Někteří naši jen horkotěžko hledali
doma zaprášené kopačky a o trénování se jim
maximálně zdálo :-). Zvládli to ale na jedničku!
Nejen, že se nevzdali před koncem hrací doby
a vydrželi, ale dokonce se jim podařilo do brány
dobříňských vstřelit 2 góly (J. Pašek, M. Suchý ml.).
Patří jim za to náš obdiv a uznání.
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Rvali se o to víc, protože právě tenhle zápas byl věnován našemu věrnému fanouškovi, bývalému hráči
a trenérovi, panu Karlu Barcalovi, který se bohužel tohoto dne už nedočkal. Jeho památku jsme uctili všichni
minutou ticha před zápasem. Děkujeme jeho synovi, panu Pavlu Barcalovi, který dal bechlínskou starou
gardu po letech dohromady. Věříme, že se naši borci i přes utržená zranění sejdou brzy znova a přijdou
si třeba „jen tak“ kopnout na místní pažit.
Kam za kulturou? Do Bechlína! I k nám mohou zavítat zpěváci z Prahy.
Kdo někdy navštívil muzikál Bídníci nebo Tři mušketýři, poznal je. Vlaďka
Skalová excelentně vystřihla roli Eponine právě v Bídnících a Tomáš Beroun
zahrál a zazpíval hlavní roli D’Artagnana v Mušketýrech. V sobotu
nám zpestřili program na hřišti živým zpěvem několika krásných písní.
Děkujeme tímto jim i paní učitelce z místní MŠ Pavle Pocnerové, která k nám
tyto mladé a velmi příjemné zpěváky pozvala. Navíc nám obstarala
i celodenní videoprojekci, kterou dodal Honza Veselý.
A hurá „NA STÍNADLA“! Tedy
na Atletic Teplice. Tým fotbalistů,
který
se
skládá
z bývalých
prvoligových hráčů a podnikatelů,
zavítal na popud našeho trenéra
P. Jeneše i k nám do Bechlína.
Pro naše fotbalisty byla čest zahrát
si s takovou teplickou legendou,
jakou je třeba Přemysl Bičovský.
Výkop byl přesně v 17 hodin a bylo
se na co dívat. Tým bechlínských
mužů odehrál asi nejlepší zápas letošní sezóny a zaslouženě zvítězil 5:2 (M. Mazanec, D. Tichý, J. Pěkný,
J. Komárek a D. Šup). Škoda, že už je po sezóně... :-). Hráči po zápase ještě chvíli poseděli, pojedli a popili
a spokojení odjeli směr Teplice.
Připravte si vstupenky, bude se losovat! To se šuškalo mezi diváky hned po skončení zápasu. A byla
to pravda pravdoucí! Chtěli jsme být styloví, a protože fotbalový tým čítá jedenáct hráčů na place, bylo
jedenáct i vylosovaných vstupenek. Ceny, počínaje fotbalovým míčem, přes soudek piva, různé poukázky,
dorty a konče fotbalovým dresem FK Bechlín, snad udělaly našim příznivcům radost. A abychom si užili
legrace ještě víc, následovalo hned po losování kopání na branku o šampusy pro ženy a dívky. A rozdalo
se jich pěkných pár!
A když DJ Kawu, který nás provázel po celý den hudbou i slovem, vystřídala hudební skupina Šarm,
už se jen tančilo, jedlo a pilo až do brzkého rána.
Den se myslím vydařil, staří známí, kteří se tu po letech setkali, si měli
o čem vyprávět, většina si odnesla i památku v podobě almanachu
či jiného suvenýru a prohlédli si výstavu fotbalových trofejí, kronik
a fotografií. Užili si mladí i ti starší, muži, ženy i děti. Každý si snad
našel to své. Přiznávám, bylo to hodně náročné, ale stálo to za to.
Ráda bych jménem fotbalového klubu poděkovala všem, které jsem
ještě nejmenovala a kteří byli a jsou nám ochotni vždy pomoci.
Jmenovitě je to M. Fiala, P. Balšánek, K. Fuksová, ženské u pokladen
(H. Cardová a A. Hájková) a obsluha stánků (K. Suchá, manželé
Fuksovi, V. a H. Hájkovy). Dále děkuji za výbor FKB i všem hráčům, jejich přítelkyním a manželkám
za pomoc při akcích i na brigádách. Zvlášť bych chtěla v zastoupení poděkovat Obecnímu úřadu v Bechlíně
za finanční podporu této akce a všem lidem, kteří přišli mezi nás, koupili si vstupenku, almanach či jiný
suvenýr, vydrželi s námi po celý den a podpořili tak bechlínský fotbal.
Iveta Svobodová, FK Bechlín
Všechny suvenýry jsou stále ještě na skladě a jsou kdykoli k zakoupení buď na hřišti nebo přímo u P. Cardy.
Rovněž budou k mání na všech akcích pořádaných klubem.
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FK Bechlín Vás srdečně zve na 7. ročník

TURNAJE V MINIKOPANÉ GOLD BEER CUP
13. července 2013 od 10:00 hod. na hřišti FK Bechlín
od 20:00 posezení s hudbou – hraje DJ Kawa
občerstvení zajištěno po celý den i noc, vstupné dobrovolné

Kontakty na Obecní úřad Bechlín

Úřední hodiny

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

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

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

Vaše podněty, náměty, příspěvky, inzeráty, nabídky a pozvánky zasílejte přímo na e-mail ou.bechlin@tiscali.cz, případně
je předejte v kanceláři obecního úřadu nebo zastupiteli obce panu Hruškovi v Předoníně.
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