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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
zlomový čas úpravy katastrálního území obce Bechlín v letošním roce nastává. V současné době
je vystavena konečná podoba úpravy našich pozemků. Touto úpravou dojde ke sjednocení číselné řady
každého vlastnictví a do budoucna se velmi zjednoduší jak případný prodej, tak třeba
i dědictví.
Pozemkové úpravy katastrálního území Bechlín se provádí dlouhé roky. Velké množství vlastníků
pozemků, nedořešené majetkové vztahy, neproděděné pozemky, spousta zemřelých majitelů,
to vše znamenalo mravenčí detektivní práci pracovníků pozemkového úřadu, geodetické firmy
a v neposlední řadě Sboru zástupců vlastníků pozemků. Velmi si vážím otevřenosti a pečlivosti členů
sboru zástupců, kteří přistupovali s rozvahou jak k umisťování jednotlivých pozemků, tak
i k problematice společných zařízení, to znamená k majetku obecnímu. Na sboru ležela tíha
rozhodování, kde a jak se vytvoří nové cesty, které se do budoucna zpevní, které zůstanou travnaté.
Spousta času stráveného nad různými návrhy a dlouhé hodiny projednávání, to vše
bez nároku na sebemenší odměnu. Velmi děkuji za jejich odvedenou práci.
Dne 31. 7. 2017 proběhne závěrečné projednání komplexních pozemkových úprav. Předpokládaným
termínem zápisu do katastru nemovitostí je závěr letošního roku. Tím okamžikem budou oba katastry
naší obce upraveny do finální podoby.
Samozřejmostí je i množství negativních názorů nespokojenců, kteří dobrovolnou a neplacenou práci
sboru zástupců kritizují. Těmto nespokojencům není nikdy nic dobře, pokud není podle jejich přání
a představ. Nedokáží posoudit obecný zájem jako důležitější než ten vlastní. Upřímně je mi takových
lidí líto.
Nejen pozemkové úpravy, ale i další důležité záležitosti provází i v letošním roce naši obec. V průběhu
léta a časného podzimu dojde k realizaci oprav dalších komunikací, budou pokračovat práce
na demolici a následně nové výstavbě provozní budovy na místním hřišti, bude opravena a přistavěna
nová střecha v MŠ Bechlín. To vše jsou záležitosti, které jsou vidět. Spousta práce je ale očím veřejnosti
skryta, bez ní není možné budovat to, co je vidět.
Před námi je několik kontrol hospodaření, zpracování rozpočtu pro rok 2018 a mnoho dalších činností
pro úspěšný rozvoj obce.
Znovu se obracím na veřejnost se žádostí o větší účast při zasedání zastupitelstva obce. Přímé
informace nemůže nahradit sebelepší zápis. Každý si může nalézt potřebný čas a vyslechnout záměry
investic, hospodaření, volnočasových aktivit a mnohé další. Vždyť v obci žijeme všichni,
je to náš domov a naše starost, jak bude obec vypadat.
Alexander Suchý, starosta obce
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Závěrečný účet za rok 2016 (stručný výtah)
1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2016 podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu FIN 2-12M
k 31. 12. 2016, který je součástí Závěrečného účtu Obce Bechlín.
Převaha příjmů nad výdaji pro rok 2016 činí 1 709 412,44 Kč.
Účet 231 – základní běžný účet
Příjmy obce celkem
Z toho ostatní převody vlastním fondům
Příjmy obce po konsolidaci

20 969 220,53
3 879 090,90
17 090 129,63

Bankovní účty
Počáteční stav k 1. 1. 2016
Stav účtu KB
ČSOB
ČNB
Celkem

Výdaje obce celkem
Z toho ostatní převody vlastním fondům
Vydání obce po konsolidaci

Bankovní účty
Konečný stav k 31. 12. 2016
5 079 522,88 Stav účtu KB
202 735,80 ČSOB
534 660,02 ČNB
5 816 918,70 Celkem

Příjem kontrolní číslo

22 907 048,33

19 259 808,09
3 879 090,90
15 380 717,19

7 011 253,00
109 015,32
406 062,82
7 526 331,14

Vydání kontrolní číslo

22 907 048,33

KONTROLA účetnictví na finanční prostředky obce:
Rozdíl finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátečním stavem k 1. 1. 2016 a konečným
stavem k 31. 12. 2016
Rozdíl
1 709 412,44
Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce roku 2016
Rozdíl
1 709 412,44
Plnění příjmů a výdajů za rok 2016
Příjmy
Daňové příjmy

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Skutečnost %

12 703 000,00

14 449 103,00

14 449 094,03

100,00

Nedaňové příjmy

947 000,00

1 081 906,10

917 135,60

84,77

Kapitálové příjmy

20 000,00
5 602 990,90

5 602 990,90

100,00

Přijaté dotace
Příjmy celkem
Výdaje
Běžně výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje

130 000,00
13 800 000,00
Schválený rozpočet

21 134 000,00
Upravený rozpočet

20 969 220,53
Skutečnost

99,22
Skutečnost %

12 995 000,00

19 044 000,00

17 271 168,09

90,69

805 000,00

2 090 000,00

1 988 640,00

95,15

13 800 000,00

21 134 000,00

19 259 808,09

91,13

Rozpočet obce pro rok 2016 byl dne 14. 12. 2015, usnesením č. 70/2015, schválen jako vyrovnaný ve výši
13 800 tis. Kč. V průběhu roku 2016 bylo schváleno celkem devět rozpočtových opatření v celkové výši
7 334 tis. Kč.
V příjmové části byl rozpočet navýšen o 7 334 tis. Kč. Z toho částka 3 879 090,90 Kč byla částka konsolidační,
která sloužila k převodům z vlastního Ostatní fondu. Dne 25. 2. 2016, usnesením č. 14/2016, a dne 3. 8. 2016,
usnesením č. 59/2016, byly tyto převody realizovány. Dále byla příjmová část rozpočtu posílena ze státního
rozpočtu o dotaci na výkon státní správy. Z Ministerstva financí ČR obec obdržela finanční prostředky
na opravu silnic z dotačního programu č. 117D815-NIV. Z Úřadu práce ČR, z operačního programu
„Zaměstnanost“, obec získala dotaci na vytvoření jednoho pracovního místa. Dále obec obdržela dotaci
na volby do Zastupitelstev krajů a dotaci na podporu neinvestiční činnosti pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů. Obec též získala dotaci z Krajského úřadu Ústeckého kraje na zakoupení automobilu
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Předonín. Daňová výtěžnost obce byla ze strany finančního úřadu
vyšší o 13,74 % oproti schválenému rozpočtu.
Ve výdajové části byl rozpočet navýšen o 7 334 tis. Kč. Z toho částka 3 879 090,90 Kč byla částka
konsolidační, která sloužila k převodům z vlastního Ostatního fondu. Dne 25. 2. 2016, usnesením č. 14/2016,
a dne 3. 8. 2016, usnesením č. 59/2016, byly tyto převody realizovány. Další finanční převody rozpočtu obce
byly provedeny na návrh finančního výboru, kdy zastupitelé obce z odůvodněných potřeb přerozdělili
některé výdaje v zájmu plynulého chodu obce. Procentuelní rozdíl mezi rozpočtovanými příjmy a výdaji
činil 8,09 % ve prospěch příjmů. Toto je ukazatel, z kterého je patrné, že finanční výbor pracoval
zodpovědně a včas reagoval na všechny změny ve finančním hospodaření obce.
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Výsledek hospodaření po zdanění dle Výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2016 je 2 045 996,81 Kč.
Výsledek hospodaření je tvořen rozdílem výnosů a nákladů roku 2016.
Výnosy 2016 – tvoří
Výnosy z činností obce /včetně darů/
Finanční výnosy /úroky bank/
Výnosy ze sdílených daní a poplatků
Výnosy z transferů a darů
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření 2016

Náklady 2016 - tvoří
Náklady z činností obce /netvoří výdaje na inv./
Finanční náklady /úroky bank/
Daň z příjmů
Náklady na transfery /dotace na provoz školy,
přísp. na činnost obč. sdružení, členské přísp./

735 262,38
1 698,60
14 557 778,03
1 644 674,56

10 763 270,76
0,00
10 830,00
4 119 316,00

16 939 413,57

14 893 416,76
+2 045 996,81

Hospodářská činnost obce k 31. 12. 2016 nebyla realizována.
2) Hospodaření s majetkem obce 2016
Výkaz rozvaha k 31. 12. 2016 + výsledek inventarizace majetku k 31. 12. 2016.
Rozvaha - bilance 2016 je tvořena ze syntetických účtů, které dávají přehled o celkovém stavu aktiv a pasiv.
Aktiva – tvoří
Stálá aktiva / majetek hmotný + majetek
nehmotný + majetek finanční/:
Z toho - Dlouhodobý nehmotný majetek
Odpisy majetku DNM

Dlouhodobý hmotný majetek
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva:
Z toho
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Korekce pohledávky
Krátkodobý finanční majetek /stav
bankovních účtů k 31. 12. 2016/
Aktiva celkem

Pasiva – tvoří zdroje krytí
49 910 408,83 Vlastní kapitál
960 864,72 Z toho - Jmění účetní jednotky
-327 731,72 Ostatní fond účetní jednotky
Výsledek hospodaření let minulých
Cizí zdroje / tvoří zálohy na dotace,závazky vůči
dodavatelům, zaměstnancům, institucím ZP a
SP, FÚ, krajskému úřadu, občanům,pojišťovnám/
76 687 374,94 Z toho - Dlouhodobé závazky
-27 420 099,11 Krátkodobé závazky
10 000,00
10 169 872,13

58 249 971,07
45 994 131,16
5 466 918,70
6 788 921,21
1 830 309,89

1 004 480,00
825 829,89

50 530,55
2 593 010,44
0,00
7 526 331,14

60 080 280,96 Pasiva celkem

60 080 280,96

Inventarizace k 31. 12. 2016 - majetek v pořizovacích cenách po objektech - dílčí inventarizační soupisy
Po objektech

Stav k 1. 1. 2016

Stav k 31. 12. 2016

OÚ Bechlín
OÚ Předonín
SDH Bechlín
SDH Předonín
Kulturní dům
PO ZŠ a MŠ Bechlín
Klub Bechlín
Knihovna Bechlín
Dětské hřiště Bechlín
Dětské hřiště Před.
Celkem
042 - Nedokončený inv. majetek
Celkem
Po objektech
018 - Dlouhodobý neh.
019 – Územní plán
021 - Stavby
022 - Movité věci
028 – Drobný hmotný
031 - Pozemky
042 - Nedokončené inv.
069- Akcie
Celkem

42 485 867,80
10 881 536,44
844 621,53
232 582,96
9 882 262,58
6 730 680,92
3 304 672,70
58 442,78
296 619,26
228 406,39
74 945 693,36
622 555,00
75 568 248,36
Stav k 1. 1. 2016
194 698,35
759 200,00
67 262 819,53
3 558 226,74
2 390 645,18
770 103,56
*622 555,00
10 000,00
75 568 248,36

41 734 332,75
10 702 052,69
2 124 175,22
1 513 039,15
9 924 146,58
6 730 680,92
3 619 075,20
36 589,00
334 223,01
266 010,14
76 984 324,66
673 915,00
77 658 239,66
Stav k 31. 12. 2016
201 664,72
759 200,00
67 262 819,53
5 524 536,74
2 456 000,11
770 103,56
*673 915,00
10 000,00
77 658 239,66
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* Přehled SÚ 042 Nedokončených investic
Investice
CHODNÍK od č.p. 92 - hřbitov
PARCELY u hřbitova
PARCELY Benzinov
BYTOVÝ DŮM č.p. 20
HŘIŠTĚ BECHLÍN kabiny
MONITOROVACÍ VRT Předonín

Zahájení

Proinvestovaná hodnota
2012
2006
2005
2011
2015
2016

Celkem
13 600,00
146 995,00
178 160,00
255 000,00
51 130,00
29 030,00

673 915,00

V roce 2016 došlo k navýšení hodnoty nehmotného a hmotného majetku obce o 2 089 991,30 Kč. Hodnota
přírůstku majetku činila 2 309 658,77 Kč. Majetek z důvodu likvidace a opotřebení byl inventarizační komisí
vyřazen v hodnotě 219 667,47 Kč. Drobný nehmotný majetek byl pořízen v hodnotě 25 969,02 Kč. Jednalo
se o nákup nového programu na zpracování daní, dávek a poplatků. Nákupem dvou osobních automobilů
pro jednotky sboru dobrovolných hasičů byl movitý majetek obce navýšen o 1 966 310,00 Kč. Drobný
hmotný majetek byl pořízen v hodnotě 266 019,75 Kč. Stavby které jsou ve fázi nedokončených investic byly
zhotoveny ve výši 51 360,00 Kč.
Starosta obce dne 30. 9. 2016 pověřil inventarizační komisi a vedoucí pracovníky, kteří jsou odpovědní
za jednotlivé objekty, k provedení inventarizace majetku obce za rok 2016. Hlavní inventarizační komise
pracovala ve složení: Předseda HIK: Ing. L. Soušek, členové HIK: K. Fuksová, A. Suchý, M. Dvořáková,
M. Stanislav. HIK nezjistila žádné závady, které by ovlivnily hospodaření obce. V inventarizačním zápise
byla uvedena drobná připomínka k vedení knihy jízd. Dne 25. 1. 2017 byl o průběhu a ukončení
inventarizačních prací zpracován zápis. Dne 31. 1. 2017 byly výsledky inventarizace projednány se starostou
a tímto úkonem byla ukončena řádná inventarizace majetku.
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Přezkoumání bylo provedeno na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Přezkoumání hospodaření
Obce Bechlín se sídlem Bechlín 85 bylo provedeno pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého
kraje ve dnech 7. 11. 2016 a 8. 2. 2017. Závěr kontroly: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bechlín 2016
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.
III. byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly:
a) podíl pohledávek na rozpočtu obce
0,08 %
b) podíl závazků na rozpočtu obce
2,11 %
c) podíl zastaveného majetku obce
0,00 %
4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů
ÚZ
13013
14004
17027
98193
022
Celkem
Vratka 2017
4122
Celkem

Účel poskytované dotace
Úřad práce
Neinv. transfery krajům - jednotky sboru hasičů
Program č. 117D815-NIV – silnice
Volby do zastupitelstev krajů
Program 2016 na podporu nové techniky KÚÚK

Poskytnuto
156 000,00
3 600,00
1 000 000,00
40 000,00
300 000,00
1 499 600,00

Prostředky poskytnuté v roce 2016
Neúčelové dotace
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

Poskytnuto
224 300,00
224 300,00

Skutečně čerpáno
156 000,00
3 600,00
1 000 000,00
28 109,00
300 000,00
1 487 709,00
-11 891,00
Skutečně čerpáno
224 300,00
224 300,00

5) Hospodaření příspěvkových organizací
Obec Bechlín je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín. Hospodářský
výsledek příspěvkové organizace je 161 058,21 Kč. Ředitel školy požádal o souhlas s převedením
hospodářského výsledku do rezervního fondu organizace. Zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne 1. 3. 2017, usnesením č. 21/2017, toto převedení schválilo.
Zpráva o kontrole účetní závěrky roku 2016 je přílohou návrhu Závěrečného účtu Obce Bechlín.
6) Tvorba a použití peněžních fondů
Obec má zřízen Ostatní fond obce s finančním zůstatkem 5 466 918,70 Kč k 31. 12. 2016.
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7) Přehled neinvestičních dotací poskytnutých obcí v roce 2016
Tělovýchovné kluby
Požární ochrana – dobrovolná část
Myslivecký spolek Podřipsko Bechlín
Sdružení pro obec Bechlín - Předonín, z.s.
SK stolní tenis Bechlín
Ostatní neinvestiční transfery spolkům
Celkem
PO ZŠ a MŠ Bechlín
Celkem platby vlastním školám
SONO sdružení pro nakládání s odpady
Celkem členské příspěvky
Celkem příspěvky a dotace

Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Neinvestiční dotace na provoz
Členský příspěvek

123 000,00
50 000,00
25 000,00
24 000,00
7 000,00
12 000,00
241 000,00
3 786 000,00
3 786 000,00
12 430,00
12 430,00
4 039 430,00

8) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
Mimorozpočtové zdroje Obec Bechlín nevyužila. Úvěrové zatížení závazků v roce 2016 bylo 0,00 Kč.
Obec Bechlín k tomuto datu vykazuje dle výpočtu dluhové služby koeficient dluhového zatížení 0,00.
Závěrečný účet za rok 2016 je k dispozici v kanceláři Obecního úřadu v Bechlíně, na úřední desce a současně
je vyvěšen v elektronické podobě na webových stránkách obce.
Milena Koťová, účetní obce

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V průběhu měsíce června se dvakrát sešli zastupitelé obce, aby projednali důležité obecní záležitosti.
Ve čtvrtek 8. června od 18 hodin proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce v Klubu v Předoníně.
Přítomno bylo deset zastupitelů a hosté.
Pozemky u hřiště v Předoníně – v prvním bodě jednání byl schválen zpětný převod pozemků
náležících k fotbalovému hřišti v Předoníně zpět do majetku obce. Jak již bylo řečeno na minulém
jednání zastupitelstva, Sportovní klub Předonín vrací tyto pozemky obci proto, že nemá šanci získat
finanční podporu na opravu kabin. Vrácení pozemků podpořili všichni přítomní zastupitelé.
Prodej pozemku – všemi deseti hlasy byl schválen prodej pozemku o výměře 13 m2, na kterém
je z dřívější doby postavena garáž rodinného domu. Majitelka tento pozemek odkoupí za cenu
stanovenou odborným posudkem.
Darování hasičské Avie – jednohlasně zastupitelé podpořili také darování Avie bechlínských hasičů
Obci Černěves, a to za účelem obnovení hasičské jednotky v této obci.
Modulová výstavba kabin na hřišti v Bechlíně – zastupitelé dostali návrh modulové výstavby zázemí
na hřišti v Bechlíně. Zastupitel Pavel Carda následně tlumočil názor FK Bechlín. Zástupci bechlínských
fotbalistů se byli informovat v jiných sportovních klubech, kde tyto kabiny mají, a bylo jim všude
doporučeno, aby raději volili zděnou stavbu, protože moduly mají mnoho nedostatků. Fotbalisté se
rozhodli, že by chtěli raději zděné kabiny, i za tu cenu, že budou muset déle čekat. Zastupitelé následně
všemi hlasy návrh na výstavbu modulů zamítli. Poté schválili úpravu projektové dokumentace
a demolice současného objektu. Pro tento postup se vyslovilo osm zastupitelů, dva se zdrželi hlasování.
Oprava komunikací – zastupitelé vybrali zhotovitele rekonstrukce dvou obecních komunikací.
V Předoníně bude nově zhotoven povrch silnice kolem mateřské školy, a to firmou Colas CZ. Výběr
podpořilo devět zastupitelů, jeden se zdržel. V Bechlíně bude položen nový asfalt na komunikaci kolem
Konfrštů, a to firmou Smola stavby. Výběr zhotovitele podpořilo sedm zastupitelů, dva byli proti, jeden
se zdržel.
Cesta k hájovně v Předoníně – v rámci diskuse si dva občané stěžovali na svévoli pana Drobného
a dalších občanů, kteří neoprávněně navezli asfaltový recyklát na cestu v Předoníně k hájovně, a to bez
oficiálního souhlasu obce. Ti se hájili, že cestu opravili v obecním zájmu a na své náklady a že o tom
předem informovali místostarostu obce. Starosta řekl, že se Sdružení pro obec neustále ohání
stavebním zákonem a nyní dělá načerno silnici bez souhlasu jejího majitele. Zastupitelé se nakonec
shodli, že cesta je nyní dobrá. Starosta uvedl, že věc nechá být, ale ať se hlásí majitelé okolních
pozemků v případě, že by nastal nějaký problém.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….
Ve čtvrtek 22. června se zastupitelé sešli na dalším veřejném zasedání, a to od 18 hodin v Klubu
Bechlín. Přítomno bylo devět zastupitelů.
Ekonomické záležitosti – jednohlasně a bez výhrad zastupitelé odsouhlasili Závěrečný účet obce
za rok 2016. Dále projednali Rozpočtové opatření č. 4, jímž byly provedeny přesuny v rozpočtu. Šlo
o navýšení příjmů obce o 465 tis. Kč a přerozdělení těchto peněz na střechu v Mateřské škole Bechlín,
pojištění automobilů SDH, uhrazení vyšších nákladů na likvidaci odpadů atd. Opatření bylo schváleno
sedmi hlasy, dva zastupitelé se zdrželi hlasování.
Podpora Kočičího domova – sedm zastupitelů hlasovalo pro podporu Kočičího domova Sluníčko
v Dobříni dotací ve výši 5 tisíc Kč. Peníze budou využity na hrazení nákladů na krmení, veterinární
péči o odchycené kočky a kastraci volně žijících divokých koček.
Střecha MŠ Bechlín – zastupitelé schválili převod 600 tis. Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ Bechlín
na rekonstrukci střechy mateřské školy v Bechlíně. Převod byl schválen jednohlasně. Dále byla osmi
přítomnými zastupiteli schválena Smlouva o dílo na vybudování střechy na školní jídelně. Jeden
zastupitel se zdržel hlasování. Zakázka je v souladu s předpisy rozdělena na dvě části – střechu MŠ
hradí škola, protože jde o opravu, střechu na školní jídelně hradí obec, protože bude vybudována nová.
Demolice starých kabin na hřišti v Bechlíně – zastupitelstvo obce schválilo dodatek ke smlouvě o dílo
s firmou Vastab, která byla vybrána na rekonstrukci kabin na hřišti v Bechlíně. Dle rozhodnutí
zastupitelstva firma nyní provede demolici objektu na hřišti FK Bechlín, poté zjistí stav základové
desky a v případě potřeby zbourá i tuto desku. Do dodatku ke smlouvě bylo rozhodnutím
zastupitelstva přidáno ujednání o způsobu nacenění prací. Osm zastupitelů dodatek schválilo,
tři se zdrželi hlasování.
Pozemkové úpravy – starosta předložil mapu pozemkových úprav, které projednal a schválil sbor
zástupců majitelů pozemků v březnu tohoto roku. Zastupitelé schválili tyto úpravy za obec jako
dotčeného vlastníka a následně schválili výběr cest, které jsou sborem zástupců doporučeny
ke zpevnění. Oba návrhy byly podpořeny sedmi zastupiteli, dva zastupitelé se zdrželi hlasování.
Zpráva o změně územního plánu obce – zastupitelé dostali podrobnou zprávu o provedení změny
územního plánu pro umístění obchvatu Předonína. Zpráva obsahuje vyjádření dotčených orgánů
a požaduje odborný posudek vlivu stavby na životní prostředí SEA. Zpráva byla schválena sedmi
hlasy, dva zastupitelé byli proti.
Parkování u pískovny – v rámci diskuse informoval místostarosta obce o stížnostech občanů
Předonína na nevhodné parkování automobilů v blízkosti pískovny v Předoníně. Uvedl, že policie
nechce do obce opakovaně zajíždět a že lidé porušují předpisy a dělají nepořádek.
Informování zastupitelů – v diskusi byla vznesena připomínka opozice, proč zastupitelé dostávají
podklady pro jednání v neúplné podobě a ve lhůtě sedm dní před zasedáním, když jde o několik
měsíců staré záležitosti. Starosta odpověděl, že podklady jsou k nahlédnutí na úřadě.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

Prázdninové rozloučení
Vážení čtenáři, prázdniny jsou tady, proto mi dovolte říci několik vět pro Vaši informaci.
Prázdninové rozloučení v letošním roce nebude.
Jednoduchá věta, která pravděpodobně vyvolá spoustu reakcí. Jako zastupitel obce pověřený
organizací minulých ročníků cítím povinnost vysvětlit důvody uvedeného rozhodnutí.
Rekonstrukce provozní budovy místního hřiště se do současné doby nepodařila. Tím ztrácíme možnost
tolik potřebného zázemí pro zdárný průběh celé akce. Zvažované varianty náhradního řešení
se po zralé úvaze jeví jako nereálné. Z tohoto důvodu se letošní 15. ročník Prázdninového rozloučení
konat nebude. Předpokládám, že v příštím roce budou kabiny již funkční a těším se, že opět navážeme
na dlouholetou tradici této akce. Na závěr mi dovolte popřát všem dětem krásné prázdniny.
Milan Fiala, zastupitel obce pověřený organizací Prázdninového rozloučení
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MUDr. Zámečníková oznamuje
MUDr. Zámečníková oznamuje, že ve dnech 3.-14. července 2017 čerpá dovolenou.
Zástup ve dnech 3.-7. července 2017:
MUDr. Smoleňáková Kateřina
Litoměřická 272, Štětí, tel. 416 803 993
Zástup ve dnech 10.-14. července 2017:
MUDr. Ševčíková Eva
Obchodní 686, Štětí, tel. 416 812 533

MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že ve dnech 10.-14. července 2017 a 14.-18. srpna 2017 neordinuje.
Zástup: MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

Úřední hodiny OÚ Bechlín
Obecní úřad v Bechlíně oznamuje, že v úterý 4. července 2017 bude z provozních důvodů zavřeno.

.......... ŠKOLA A ŠKOLKA

Novinky ze ZŠ a MŠ
Milí žáci, vážení rodiče, ctění čtenáři, scházíme se u posledního článku o naší organizaci v tomto
školním roce. Během letních prázdnin má naše instituce oddych, a tudíž se můžete těšit na další článek
až na začátku nového školního roku. Nyní již k životu naší školy a školky v měsíci červnu.
V mateřské škole v Předoníně se věnují sportu. Ve čtvrtek
1. června oslavili Mezinárodní den dětí již tradičně sportovně.
Na zahradě rozmístili jednotlivá soutěžní stanoviště. Děti byly
rozděleny do dvou skupin podle věku a plnily připravené
úkoly jako např.: přenášení předmětů mezi obručemi, hod
míčkem do psí tlamy, přenášení vody injekční stříkačkou, jízda
na odrážedle, chůze po lavičce s míčkem na lžíci aj. Dětské
sportovní klání podpořily dětské písně z CD Písničky ze země
dětí. Na závěr dostal každý sportovec diplom a sladkou
odměnu.
Mateřská škola v Bechlíně připravila v místním kulturním domě besídku pro rodiče. Účast rodičů,
prarodičů, sourozenců, strýčků i tetiček byla hojná. Děti měly trochu trému, ale byly skvělé a sklidily
obrovský potlesk. Předškoláci měli sólo na Orffovy nástroje a za odměnu dostali na svou cestu do školy
krásnou pohádkovou knížku.
Výlet do ZOO Děčín spolu s MŠ Předonín a ZŠ Bechlín
se povedl. Počasí dětem přálo, viděly spousty zajímavých
zvířátek. V ZOO je chováno přibližně 450 kusů vzácných
a málo známých druhů zvířat. Díky svému umístění
v lesním prostředí patří tato zoologická zahrada
k nejkrásnějším v České republice. Areál zdobí spousta
interaktivních zařízení, díky nimž mohly děti vnímat
prostor všemi smysly. Bylo úžasné vidět, jak děti
s nadšením pozorují zvířata a jejich mláďata, jak se
zajímají o to, čím se tito tvorové živí a odkud pochází.
Děti z MŠ se více seznámily s prvňáčky a s jejich paní
učitelkou, což je dobré pro snadnější vstup předškoláků do školy. Všichni si tento den krásně užili.
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ŠKOLA A ŠKOLKA ..........
Během měsíce května si ve školce povídali o těchto tématech: Voda a život v ní i okolo ní, Hmyz,
Zvířata v ZOO, Volně žijící zvířata. Děti na svůj svátek zdolávaly Cestu za pokladem, která byla plná
soutěží, her a překvapení. Obrovské díky patří maminkám Michaele Koťové a Zuzaně Hájkové, které
nejen darovaly dětem dobroty, ale i pomáhaly při hrách a soutěžích. Děti viděly krásné naučné
pohádkové představení Kouzelné bylinky.
Školáci ze základní školy navštívili dopravní hřiště, kde měli
možnost potrénovat své jízdní a řidičské schopnosti na kole.
1. třída strávila den s knihou, během kterého navštívila
knihovnu v Bechlíně, seznámila se s paní knihovnicí
a dozvěděla se spoustu zajímavých informací.
Jelikož už se nám školní rok nachýlil ke konci, proběhlo
i závěrečné focení tříd a jednotlivců. Taktéž je za námi školní
výlet na zámek Loučeň, během kterého žáci získali nejen
dějepisné znalosti, ale otestovali i několik přírodních bludišť v areálu zámku.
Děti z 5. ročníku si v rámci rozloučení se s ostatními dětmi ze školy a i se školou samotnou připravily
sportovní den a všichni si ho velmi užili. Pak už samozřejmě následovalo rozloučení s 5. ročníkem,
předání vysvědčení všem dětem a zahájení letních prázdnin.
Přejeme všem čtenářům, velkým i malým, aby si letní prázdniny užili v klidu, pohodě a v září
se budeme těšit, že se zase všichni shledáme buď ve škole, nebo na společných akcích nebo alespoň
prostřednictvím Bechlínských listů u dalších článků.
Mějte se krásně!
Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín

Uzavření mateřských škol o letních prázdninách 2017
Ředitel ZŠ a MŠ Bechlín oznamuje veřejnosti termín uzavření mateřských škol v době letních prázdnin.
Mateřská škola Předonín bude uzavřena od 3. července do 13. srpna 2017. První tři týdny mohou děti
navštěvovat MŠ Bechlín, celkový počet dětí nesmí být vyšší než 28 (kapacita MŠ).
Mateřská škola Bechlín bude uzavřena od 24. července do 3. září 2017. Poslední tři týdny mohou děti
navštěvovat MŠ Předonín, celkový počet dětí nesmí být vyšší než 17 (kapacita MŠ).
Školní jídelna bude uzavřena od 24. července do 13. srpna 2017.

Z KNIHOVNY ..........

Novinky z knihovny
Od prvního výpůjčního dne letošního roku nás naši čtenáři pravidelně navštěvují a počet návštěv a výpůjček
stále roste. V únoru jsme opět nakoupili větší množství knih (hlavně beletrie pro dospělé), mezi nimi filmové
příběhy a filmové komedie od Zdeňka Svěráka, několik titulů od Haliny Pawlovské a Ivanky Deváté, velmi
čtivou Polyxenu z Lobkovic, Robina Hooda a mnoho dalších. Co nejdříve chystáme další nákup knih,
abychom rozšířili nabídku novinek pro naše čtenáře a vyčerpali celou částku, kterou každoročně na nákup
knih dostáváme z rozpočtu obce.
V minulých letech jsme se věnovali spíše dětské literatuře, protože počet dětských návštěvníků stále roste.
Nyní je naše oddělení pro děti a mládež velmi dobře vybaveno pohádkami, říkadly, leporely, knihami
pro předškoláky, dobrodružnou literaturou, velkým množstvím naučné literatury pro mládež, dívčími
románky, encyklopediemi atd. Letos se při nákupech zaměřujeme na dospělé čtenáře. Snažíme se kupovat
knihy různých žánrů, aby si u nás mohl vybrat každý.
V březnu uběhl rok od přestěhování knihovny do nových prostor Klubu Bechlín. Čtenářům vyhovuje,
že se mohou posadit v přilehlém sále, který používáme jako čítárnu, v klidu si knihy a časopisy prohlédnout
a rozhodnout se, které si vypůjčí. Je i prostor popovídat si mezi sebou a doporučit ostatním přečtené
a oblíbené knihy.
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………. Z KNIHOVNY
V dubnu proběhla jako každý rok návštěva pracovnice litoměřické Knihovny K. H. Máchy, pod kterou
metodicky spadáme. Mgr. Eva Krejčí v zápisu z návštěvy velice ocenila, že jako jediná vesnická knihovna
v okrese nakupujeme vlastní knihy. V současnosti máme cca 2500 knih, větší množství časopisů a stále
doplňujeme stav. Máme také nejvíce dětských čtenářů na počet obyvatel ze všech vesnických knihoven
v litoměřickém okrese. To souvisí také s naší dlouholetou spoluprací s místní základní školou. Od 31. května
nás jako každý školní rok po třídách navštívili žáci se svými pedagogy, prohlédli si celou knihovnu, hlavně
oddělení pro děti a mládež a ti, kteří ještě nejsou našimi čtenáři, se mohli přihlásit a ihned si knihy vypůjčit.
Každý rok vyhlašujeme tři nejlepší čtenáře - z naší školy, školky
a ze žáků, kteří už navštěvují druhý stupeň, tedy školy převážně
v Roudnici n.L. Z naší školy první místo obsadila Karolína Suchá
s třiceti osmi vypůjčenými knihami, druhý byl Marek Novotný
s jednadvaceti knihami a časopisy a třetí Martin Bouška s jedenácti
knihami. Ze žáků druhého stupně základní školy i celkově zvítězila
Veronika Čermáková s čtyřiačtyřiceti tituly. Z naší mateřské školy
zvítězila Adélka Pospíšilová (letos už prvňačka) s pětadvaceti tituly
a druhá byla Anežka Korpalová s čtyřiadvaceti knihami. Výhercům
jsme předali dárky od pana starosty a všem jsme popřáli hezké
slunečné prázdniny.

V pondělí 19. června nás opět navštívila naše školka. Dětem se u nás loni líbilo a na návštěvu knihovny
se moc těšily. Připravili jsme jim knížky pro předškoláky, říkadla a puzzle, leporela, obrázkové knížky
o přírodě a pohádky. Z některých jsme jim i četli. Děti u nás strávily hezkou hodinku a odcházely spokojené.
Měly zájem chodit s rodiči nebo staršími sourozenci mezi nás.
Upozorňujeme, že knihovna je otevřena i o prázdninách. Děkujeme všem našim čtenářům za hojné návštěvy
a těšíme se na nové návštěvníky. Přijďte se podívat, prohlédnout si nové prostory a doufáme, že se přihlásíte
mezi nás.
Přejeme krásné léto a příjemné dovolené a nashledanou opět v knihovně.
Miluše Dvořáková, knihovnice

Bitva u Zborova s bechlínskou účastí

………. Z HISTORIE

Ve dnech 1. a 2. července si připomeneme sté výročí od slavné bitvy u Zborova, kde poprvé bojovaly
Československé legie v Rusku proti rakousko-uherské armádě s takovým úspěchem, že ruská vláda později
zrušila omezení na formování nových jednotek z českých a slovenských zajatců.
Sbor dobrovolných hasičů Bechlín uvádí ve svých análech z roku 1922 zápis o účasti členů sboru v 1. světové
válce. Z celkového počtu 25 činných členů sboru jich prošlo zákopy války 24. Jedním z nich byl Antonín
Stach, narozený 28. září 1892 v Bechlíně, který u Zborova bojoval. Do legií vstoupil 5. ledna 1917 a byl
evidován jako vojín 1. střeleckého pluku a později jako šikovatel 1. dělostřelecké divize.
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Z HISTORIE ..........
V bechlínské kronice kronikář Vít Jeník píše: „Snažil jsem se dověděti něco od našich legionářů,
aby v upomínku na jejich odboj mohl učiniti záznam o jejich poznatcích, bojích i cestách kolem světa.“
a zmiňuje tato jména: Emil Kolář, Václav Šustr, Antonín Stach, Adolf Šašek, Antonín Horáček, Václav
Pardubský, Karel Rubín, Jaroslav Rybák, Josef Rot. V oblastním archivu v Litoměřicích jsou uvedeni ještě tito
bechlínští legionáři: Antonín Centner, Václav Hoke, Vlastimil Kavina, Bohumil Procházka, František
Roháček a Vlastimil Rubín. Z Podřipska jsou z účastníků bitvy uvedeni pouze padlí, a to Jaroslav Saur
z Budyně, který padl 2. 7. 1917 a byl pohřben v nepřátelské linii a Jaroslav Průša z Bilichova, okres Slaný,
který padl 2. 7. 1917 a je pohřben ve společné mohyle ve vesnici Cecovo.
Bitvy u Zborova se zúčastnilo mnoho později významných osobností, např. Karel Janoušek, kterému byla
jako jedinému čechoslovákovi udělena britským králem Jiřím VI. hodnost leteckého maršálka RAF;
Jan Syrový – předseda československé vlády v období Mnichovské dohody, v bitvě u Zborova byl velitelem
československých legií; Ludvík Svoboda – československý prezident v letech 1968-75, v roce 1919 byl
jmenován kapitánem československých legií; Zdeněk Fierlinger – československý premiér v letech 1945-46,
u Zborova byl velitelem 9. roty; Emanuel Moravec – nechvalně známý protektorátní ministr spolupracující
s Němci; generál Rudolf Medek a mnoho dalších.
Se svolením velitele Sboru dobrovolných hasičů Bechlín pana Františka Macka cituji z publikace „ZPRÁVA
O CESTĚ ČESKOMORAVSKÉ PRACOVNÍ SKUPINY NA ZBOROVSKÉ BOJIŠTĚ“ z června 2010, která
dokumentuje cestu Františka Macka, jeho kolegy z pracoviště Reného Kontra z Neratovic a dalšího
milovníka vojenské historie Milana Žatky z Horky nad Moravou na zborovské bojiště.
Pro akci s mottem SENTIO, REQUIRO, PER-SIGNO (= poznat, najít, zaznamenat) byly stanoveny
následující cíle:
1. V rámci pietního aktu u Bratrské mohyly v Kalinivce vztyčit vlajku, položit květiny a symbolicky
položit kámen z hory Říp.
2. Dopravit do Zborova a v muzeu předat: ukrajinsko-český text stručně popisující, jak bitva probíhala
a jaký byl její význam pro ČSR; koláž s dvojjazyčným textem a ilustracemi; zalaminovanou barevnou
mapu bojiště; barevnou mapku východní fronty ke dni 2. 7. 1917; nerezovou maketu dvojjazyčné
tabule, vysvětlující historii Bratrské mohyly v Kalinivce.
3. Projet nebo projít prostor bojiště s cílem identifikovat a zaznamenat dnešní terén v místech, kde byly
známé pozice a probíhaly významné bitevní linie.
4. Na závěr dosáhnout výšiny Mogila 393,5 m.n.m. a slavnostně zde odebrat prsť, která bude
převezena domů a předána Podřipskému muzeu v Roudnici n.L.
5. Provádět namátkový průzkum bojiště detektorem kovů.
Jak to celé probíhalo
23. června 2010 vyjel Fanda z Bechlína, v Neratovicích naložil Rendu a v Horkách nad Moravou Milana.
Před Zborovem zastavili u mohyly připomínající bitvu z roku 1649, kdy kozáci Bohdana Chmelnického
porazili polskou šlechtu. Odtud ujeli jen kousek a vjeli do městečka Zborov, do cíle své cesty. Do magického
místa pro všechny, kdo něco málo chtějí vědět o naší historii. Přejeli řeku Strypu a ocitli se v centru
československých linií, ve vesnici Kalinivce, dříve Cecové. Nejprve zastavili v Československé ulici
u kamene s textem „Poutníče postůj! Vzdej úctu památce 190 československých vlastenců pochovaných
na cecovském hřbitově, kteří padli za svobodu, mír, za krásnější budoucnost slovanských národů!“
Od tohoto kamene je to jen pár desítek metrů k místnímu hřbitovu, kde je na místě původního hromadného
hrobu památník padlých československých legionářů, nazývaný Mohyla Bratří nebo Bratrská mohyla.
Tady kluci splnili první cíl své cesty. Velká česká vlajka je vztyčena
a krásně vlaje ve větru, kytice se stužkou jsou položeny
na mramorový piedestal a hned vedle nich je umístěn kámen
ze Řípu, opatřený mosaznou tabulkou s nápisem „Hora Říp
459 m.n.m., Česká republika“. U mohyly čtyři místní sekali trávu
a uklízeli. Činnost skupiny na ně zapůsobila, zvláště když si Fanda
Macek oblékl svou uniformu velitele dobrovolných hasičů. Dali
se do řeči a kluci se dozvěděli, že už patnáct let dobrovolně udržují
okolí mohyly a že výstavbu nové zídky, která nahradila železný plot s brankou financuje mecenáš
ze Zborova. Dostali nějaké dárky a příjemná atmosféra byla zapita výbornou moravskou slivovicí.
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.......... Z HISTORIE
Ve zborovském muzeu byla odezva na dovezené materiály poměrně vlažná. Je to muzeum bitvy u Zborova
z roku 1649 a pro Československo zde vyčlenili pouze nedůstojné 3 m2. Ideální by bylo, kdyby byl
vybudován malý muzejní objekt přímo v Kalinivce, s výhledem na bojiště, který by jistě byl ekonomickým
i společenským přínosem jejím obyvatelům. Ti si to za dlouhá desetiletí péče o památku padlých
československých legionářů zaslouží a je více než pravděpodobné, že by správa tohoto muzea byla
v dobrých rukou.
Po odjezdu z muzea následovala hlavní a podstatná etapa mise – průzkum bojiště Cecovským údolím
od řeky Strypy až na nejvyšší bod, který měl být dobyt. Na opticky nejvyšším a přitom pokoseném místě
byly odkryty drny a proveden odběr prsti. Řeklo by se obyčejná hlína, ale souvislosti a historie z ní dělají
historickou vzácnost, skoro by se dalo říci relikvii. Následovala ještě práce na dokumentárních fotografiích
a filmu. Na závěr rozvinuli malou vlaječku s pocitem radosti ze splněného úkolu a z toho, že jsou v těchto
slavných místech.
25. června odjeli kluci přes Lvov na ukrajinsko-polskou hranici. Polskem se pohybovali v místech bojů
2. československé paradesantní brigády. Projeli Duklou na Slovensko, kde si prohlédli památná místa
Karpatsko-dukelské operace a 27. června dorazili domů.
Miluše Dvořáková

.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Dětský den SDH Předonín
Dne 17. června pořádal Sbor dobrovolných hasičů Předonín dětský den. V 15 hodin jsme se tedy
všichni sešli na místním hřišti. Počasí bylo pěkné, zábava mohla začít. Celé odpoledne bylo zahájeno
dvěma vystoupeními, přičemž jako první předvedly několik tanečních choreografií mažoretky. Poté
následovala ukázka požárního útoku nejmenších hasičů. Po ukončení vystoupení se začalo soutěžit.
Výběr soutěží byl opravdu velký, bylo zde nachystáno mnoho zajímavých aktivit rozmístěných
po celém hřišti. Zkusit si děti mohly hod míčkem, přelévání vody,
kop na bránu, chůdy a jiné. Za každou disciplínu následně byly
odměněny body, které si mohly vyměnit za věcné ceny. A jelikož
sladkosti samozřejmě nesmí chybět, byly soutěže ukončeny okolo
páté hodiny příletem letadla, které dětem shodilo bonbóny.
Na závěr, jako tečka za vydařeným dnem, byla pro děti
přichystána hromada pěny. Velké poděkování od celého sboru
patří sponzorům a také občanům, kteří na tento den přispěli
finančním či jiným darem. Díky tomu se dětský den opět vydařil
a děti si ho zajisté velmi užily.

Ženy se zúčastnily krajského kola v požárním sportu
Následující den, tedy 18. června 2017, se družstvo žen zúčastnilo krajského
kola v požárním sportu konanho v Mostě. Soutěžilo se zde ve třech
disciplínách, a to štafeta 100 m, štafeta 4x100 m a nesměla chybět
ani královská disciplína požárního sportu – požární útok. Stovky jsme
rozeběhly opravdu slušně, po sečtení všech časů jsme se v této disciplíně
umístily na druhém místě kousek za prvními. Na štafetě 4x100 m jsme však
malinko zaváhaly a z této disciplíny jsme urvaly slušné třetí místo.
Závěrečnou disciplínu, tedy požární útok, jsme krásně rozeběhly, ale štěstí
nám nepřálo a taktéž zde jsme skončily druhé. Po konečném součtu všech
umístění jsme se ze všech okresů Ústeckého kraje celkově umístily na krásném druhém místě s malým
odstupem za vítězkami.
Bc. Jitka Kouřilová, SDH Předonín
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ZE SPORTU ..........

Okresní přebor je náš
Vážení příznivci bechlínského fotbalu, jistě už víte, že se našemu A týmu podařilo, po delší době,
postoupit o třídu výš, tedy do Okresního přeboru. Nebo, chcete-li, do II. třídy. Úspěch se dostavil
po dlouhých pěti letech.

Na začátku sezóny nikdo o takovém úspěchu ani nepřemýšlel. Jak jsme vás informovali, odešel náš
dlouholetý trenér Petr Jeneš, kterého nahradil, do té doby nejstarší hráč týmu, Lukáš Suchý. Ten se,
kvůli své pracovní vytíženosti, bohužel neúčastňuje tréninků, ale na zápasy chodí „koučovat“
pravidelně. Jak se zdá, tento model u nás zatím funguje :-). Vedení tréninků spadlo tak na bedra
ostříleným fotbalovým „veteránům“, K. Nerudovi a P. Cardovi. Celková návštěvnost tréninků byla
oproti minulosti hojnější, ale jistě by se dala ještě zlepšit, hlavně u mladších ročníků.
Zimní pauzu jsme po střídavě dobrých a méně dobrých výsledcích přečkali na krásném třetím místě.
Přišlo jaro a s ním bohužel i zranění nadějného, věkem ještě dorosteneckého gólmana, Vojty Schoře.
Na post brankářské jedničky nastoupil tedy Petr Suchý a nutno říct, že se mu dařilo. Třetí gólman Petr
Točín se, také z důvodu pracovní vytíženosti, nemohl moc angažovat a navíc, když nastoupil, skvěle
se nám osvědčil přímo v poli, čehož začal trenér okamžitě využívat :-).
Klíčovým zápasem se pro nás stalo derby s Dobříní, do té doby vedoucím celkem soutěže. Podařilo
se nám vrátit jim podzimní domácí porážku, zvítězit na jejich hřišti 2:4 a vyhoupnout se tak do čela
tabulky. Překvapením pro všechny byl jarní trhák týmu Vědomic, které to na jaře „natřely“ všem,
včetně nás. Ostudný výsledek doma 1:7 nás ale naštěstí spíš nakopl. Ve zbývajících zápasech jsme
ztratili jen jeden bod se Židovicemi a po sérii vítězných zápasů jsme první místo o prsa udrželi.
Pomohly nám v tom i body nahrané z podzimu, kterých jsme měli naštěstí víc, než natěšené Vědomice.
Neohrozila nás už ani Dobříň. Ta se bohužel propadla po několika neúspěších na konečné třetí místo.
Byly to prostě nervy až do samého konce!
Oslavy začaly bujaře již na hřišti, kde proběhl vítězný šampus i doutníček a pokračovaly za hojné
účasti až do brzkých ranních hodin na dokopné v místním klubu.
Přejeme našim fotbalistům, ať se jim v nové sezóně, ve vyšší soutěži daří. Nemáme žádné velké ambice,
ale jen jeden cíl, setrvat v Okresním přeboru déle, než jen jednu sezónu. Žádný postup a hned pád,
jak tomu bylo v minulosti, ale pohodový fotbal, na který se dá koukat a který nám zajistí vstupenku
do dalšího ročníku. Ať jsou spokojeni hráči i fanoušci! Myslím, že kádr na to v současnosti máme.
Přidávám ještě konečné výsledky naší mládeže: Tým starších žáků
Tým dorostu
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- 5. místo (z 10)
- 7. místo (z 10)

………. ZE SPORTU
V příští sezóně bude tým starších žáků hrát a trénovat v Rovném za sdružený tým Bechlín-Rovné.
Pokud by k tomuto sloučení nedošlo, museli bychom starší žáky dočasně úplně zrušit, proto jsme volili
tuto schůdnější variantu. Naproti tomu náš tým dorostenců zůstává v Bechlíně (trenéři J. Čmejla,
J. Písek a podle potřeby i P. Carda) a posílí ho pár hráčů z Rovného.

Přípravka bude fungovat i nadále, dokonce se její
základna rozrostla z 18 dětí na 21, což nás těší. Tým
trenérů přípravky se k naší radosti proto navýšil
a duo M. Suchý a T. Cedrych doplní třetí K. Neruda.
Další dobrá zpráva pro nás všechny je, že byla
odsouhlasena stavba zbrusu nových kabin, s jejíž
realizací se, doufáme, začne co nejdřív. Třikrát
HURÁ!!! Náš sen a vidina moderního sportovního
zázemí začíná nabírat reálné obrysy. Stinná stránka
všeho je bohužel ta, že budeme muset ještě celou
příští sezónu hrát na cizím hřišti. Doufáme ale, že se
nám podaří vyjednat opět užívání hřiště v Dobříni,
kde máme podmínky velmi dobré a přátelské. Za to všem dobříňským děkujeme!
V rámci letní přípravy chystáme několik turnajů, z nichž první bude hned počátkem července
v Račicích. Sledujte naše informační místa, kde se dovíte víc: - hospoda „U slona“
- samoobsluha „U Tomáše“
- vývěska u OÚ
- infonástěnka u dolní zastávky autobusu
Všem hráčům i trenérům jménem celého klubu děkuji za dobře odvedenou práci a nejen jim, ale i všem
sousedům přeji pohodové prázdniny!!
Na závěr mi dovolte poděkovat Jardovi Melicharovi, který se dobrovolně ujal spravování našich
modrých internetových stránek a díky němu jsou informace nejen ze zápasů, téměř vždy, aktuální.
A nevím, jak vy, ale já se u jejich čtení vždy i trochu pobavím :-).
Na viděnou se všemi v nové fotbalové sezóně 2017/2018!!
Iveta Svobodová, FK Bechlín

Okresní přebor je historií
Červen je posledním měsícem mistrovské soutěže ročníku 2016/2017. Bohužel pro naše družstvo
posledním měsícem v okresním přeboru. Ať už jsou příčiny tohoto neúspěchu jakékoliv, základ
je ovšem v hráčích, a to jak v těch, kteří opustili družstvo, tak i v těch, co přistupovali ne zrovna
zodpovědně k jednotlivým zápasům. Nezlepší-li se tento stav v novém ročníku, bude obtížná naše
účast i ve III. třídě, připočteme-li, že nás opouští další „klubisté“ Kratochvíl a Filller.
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ZE SPORTU ..........
V krátkosti zmínka o poslední rundě utkání.
Neděle 28. května 2017
Straškov – Předonín
14:1 (5:1)
- vysoká porážka s družstvem, které má stejné problémy jako my. Jedinou výhodu měli v aktivnějším
přístupu ve hře a využívání šancí, ke kterým se dostali rychlejším pohybem v útočné fázi.
Sobota 3. června 2017
Předonín – Roudnice n.L.
1:8 (1:2)
- utkání, v němž jsme proti lídru soutěže podali nejlepší výkon jara. Samozřejmě na kvalitního soupeře
nestačil. Ironií je, že dva góly jsme obdrželi z postavení mimo hru, které neviděli pouze rozhodčí.
Sobota 10. června 2017
Předonín – Radovesice
3:7 (3:2)
- ukázka, jak se dobře rozehraný zápas dá ztratit. Vyrovnaný zápas se soupeřem na naší úrovni
rozhodlo oprávněné vyloučení za neukázněné jednání M. Horáka. To oslabilo kolektiv a způsobilo
ztrátu motivace a další zbytečnou porážku.
Sobota 17. června 2017
Podlusky – Předonín
7:4 (4:1)
- další celek naší úrovně nám uštědřil poslední porážku v okresním přeboru. Alespoň druhý poločas
přinesl naši převahu, ale na skóre se to neprojevilo. Další góly v naší síti jako tradičně většinou
po našich chybách.
Celoroční zisk z podzimu jsou pouhé čtyři body.
S koncem sezóny přejeme všem příznivcům, hráčům a všem občanům, ale i funkcionářům klidné léto,
příjemnou dovolenou a příznivější sportovní podzim.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

JINÁ SDĚLENÍ ..........

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Ing. Petru Burešovi, který na místním hřbitově našel můj
mobil a odevzdal jej paní Koťové na Obecní úřad v Bechlíně. Vážím si jeho poctivosti a chci se s Vámi,
s místními obyvateli, podělit o radost nad tím, že máme tak dobré a odpovědné sousedy.
Ještě jednou, pane Ing. Bureši, velké díky!!!
Jiřina Šustrová, Bechlín 18

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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