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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
volební období 2014-2018 je u svého konce. Dovolte mi krátké zhodnocení práce zastupitelstva
z pohledu starosty obce. Každý rok proběhlo šest až sedm veřejných zasedání zastupitelstva. Téměř
každé zasedání bylo za plné účasti všech zastupitelů. Projednávaly se různé záležitosti běžného chodu
obce, ale i zásadní záležitosti výrazných investic. Některá zasedání měla konstruktivní průběh, některá
se nesla v duchu emocí. Důležitý je z mého pohledu fakt, že se podařilo, i přes různé názory některých
zastupitelů, realizovat plánované akce v obou částech naší obce. Dovolte mi v krátkosti připomenout
ty nejdůležitější. Komunikace v místní části Předonín, komunikace v Bechlíně, změna územně
plánovací dokumentace pro výstavbu obchvatu Předonína, realizace provozní budovy na hřišti
v Bechlíně, zahájení výstavby provozní budovy na hřišti v Předoníně. To je jen malý výčet těch
viditelných akcí, které, jak doufám, přispěly ke zlepšení života našich občanů. Všem zastupitelům
děkuji za čtyři roky odpovědné práce ve vedení obce.
Každodenní práce, různá projednávání, kontroly a plánování a v neposlední řadě zajištění chodu úřadu
jsou činnosti, které nejsou vidět, ale jsou nesmírně důležité pro život naší obce. Cítím jako svou
povinnost složit hlubokou poklonu pracovnicím obce a poděkovat jim za odvedenou práci ve prospěch
naší obce.
Volební období 2014-2018 končí a nás všechny čeká volební akt pro volbu nového zastupitelstva. Mým
přáním je, aby nově zvolení zastupitelé nadále pracovali ku prospěchu všech našich občanů, zajistili
další rozvoj všech částí obce, nezadlužili obec a rozhodovali s chladnou hlavou o věcech, které se týkají
nás všech.
Celkové hodnocení správy obce nechávám na každém z vás. Z pohledu starosty obce se nám daří.
Důkazem je další kontrola hospodaření obce provedená Krajským úřadem Ústeckého kraje, jejíž závěr
zní „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Pro mě, jako starostu obce, je tato jednoduchá věta nesmírně
důležitá.
Přeji vám všem klidné a pohodové dny.
Alexander Suchý, starosta obce
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Informace o volbách do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
Volby se uskuteční
případné druhé kolo voleb do Senátu

v pátek 5. října 2018 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 6. října 2018 od 8:00 do 14:00 hodin
v pátek 12. října 2018 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 13. října 2018 od 8:00 do 14:00 hodin

Místo konání voleb
Ve volebním okrsku č. 1, pro voliče s trvalým pobytem v místní části Bechlín, je volební místnost
v budově Kubu Bechlín č.p. 162.
Ve volebním okrsku č. 2, pro voliče s trvalým pobytem v místní části Předonín, je volební místnost
v budově Klubu Předonín č.p. 39.

Volby do zastupitelstev obcí
Volit může
Státní občan ČR, který nejpozději 6. října 2018 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt.
Občan jiného členského státu Evropské unie, který nejpozději 6. října 2018 dovrší 18 let, má v obci trvalý
nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Hlasovací lístky
V záhlaví hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen
(v naší obci bude voleno 11 zastupitelů). Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni v pořadí určeném
volební stranou, a to v samostatných sloupcích umístěných vedle sebe. Hlasovací lístky budou voličům
distribuovány nejpozději 3 dny přede dnem voleb, v případě ztráty či poškození obdrží volič kompletní sadu
hlasovacích lístků ve volební místnosti.
Hlasování
Volič, občan ČR, prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem ČR.
Volič, občan jiného členského státu EU, prokáže svou totožnost a občanství platným průkazem o povolení
k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku (pro volby do ZO šedou) opatřenou
úředním razítkem.
V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků volič upraví hlasovací lístek jedním z těchto způsobů:
- Označí křížkem ve čtverečku před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán
hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů
zastupitelstva obce, který má být v obci volen (11). Pokud by bylo tímto způsobem označeno více
volebních stran, byl by takový hlasovací lístek neplatný.
- Označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem kandidáty, pro které hlasuje, a to z kterékoli
volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (11).
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový
hlasovací lístek neplatný.
- Kromě toho lze oba způsoby kombinovat. Lze označit křížkem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem další kandidáty z ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas
jednotlivým kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud by bylo tímto
způsobem označeno více volebních stran nebo více kandidátů, než je stanovený počet (11), byl
by takový hlasovací lístek neplatný.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené, nejsou vloženy
do úřední obálky, do úřední obálky je vloženo více hlasovacích lístků nebo na nich není označena ani žádná
volební strana ani žádný kandidát.
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Volby do Senátu Parlamentu ČR
Volit může
Státní občan ČR, který nejpozději 6. října 2018 dovrší18 let a má v obci trvalý pobyt, ve druhém kole i občan,
který nejpozději 13. října 2018 dovrší 18 let.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Hlasovací lístky
budou voličům distribuovány nejpozději 3 dny přede dnem voleb, v případě ztráty či poškození obdrží volič
kompletní sadu hlasovacích lístků ve volební místnosti.
Hlasování
Volič, občan ČR, prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní,
nebude hlasování umožněno.
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku (pro I. kolo voleb do Senátu žlutou)
opatřenou úředním razítkem.
V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta,
pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené, nejsou vloženy
do úřední obálky nebo je do úřední obálky vloženo více hlasovacích lístků.
Hlasování na voličský průkaz
S voličským průkazem je možné hlasovat ve volebním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen
ho odevzdat okrskové volební komisi.
Druhé kolo voleb do Senátu
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů,
nebude zvolen žádný z kandidátů a bude se konat druhé kolo voleb. Ve druhém kole kandidují pouze dva
kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech. Jestliže se před druhým kolem kandidát
své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola kandidát,
který se v prvním kole umístil na třetím místě. V takovém případě se druhé kolo může uskutečnit v pátek
19. října 2018 a v sobotu 20. října 2018.
Hlasovací lístky pro druhé kolo již nebudou dodány předem, každý volič je obdrží přímo ve volební
místnosti ve dnech voleb.

Volby do Senátu se konají společně s volbami do zastupitelstev obcí. Úřední obálky a hlasovací
lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka
pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístek a úřední obálka pro volby
do Senátu jsou barvy žluté. Důležité je, aby byl hlasovací lístek šedé barvy vložen do šedé úřední
obálky a hlasovací lístek žluté barvy do žluté úřední obálky, jinak jsou hlasy neplatné.
Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování
umožněno.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné – s voličem, který nemůže upravit hlasovací
lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič (nikoliv však člen okrskové volební komise) a hlasovací lístek
za něj upravit a vložit do úřední obálky, případně i vložit do volební schránky.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím
lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
V případě závažných, zejména zdravotních, důvodů lze požádat obecní úřad nebo okrskovou volební
komisi o hlasování mimo volební místnost, k voliči jsou pak vysláni dva členové okrskové volební
komise s přenosnou hlasovací schránkou.
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Zpráva o hospodaření obce za období 1. 1. 2018 - 30. 6. 2018
Přehled celkových příjmů a výdajů k 30. 6. 2018 ve vztahu k bankovním účtům obce
ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od
ROZPOČET
ROZPOČET
PŘÍJMY k 30. 6. 2018
schválený
po změnách
počátku roku
schválený %
upravený %
DAŇOVÉ
17 182 000,00
17 182 000,00
8 376 746,07
48,75
48,75
NEDAŇOVÉ
876 865,60
987 237,21
277 479,76
31,64
28,11
KAPITÁLOVÉ
20 000,00
3 020 000,00
4 070,00
20,35
0,13
DOTACE
491 134,40
548 134,40
906 600,00
184,59
165,40
CELKEM
18 570 000,00
21 737 371,61
9 564 895,83
51,51
44,00
Převody mezi vlastními účty
600 000,00
Financování - zůstatek roku 2017
2 075 628,39
PŘÍJMY PO
KONSOLIDACI
21 737 371,61
8 964 895,83
48,28
41,24
ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od
ROZPOČET
ROZPOČET
VÝDAJE k 30. 6. 2018
schválený
po změnách
počátku roku
schválený %
upravený %
BĚŽNÉ
13 278 671,00
16 111 671,00
7 129 405,49
53,69
44,25
KAPITÁLOVÉ
5 291 329,00
7 701 329,00
2 966 235,00
56,06
38,52
CELKEM
18 570 000,00
23 813 000,00
10 095 640,49
54,37
42,40
Převody mezi vlastními účty
600 000,00
VÝDAJE PO
KONSOLIDACI
23 813 000,00
9 495 640,49
51,13
39,88

Kontrolní tabulka správnosti účtování k 30. 6. 2018
Příjem obce
8 964 895,83
Bankovní účty - počáteční stav k 1. 1. 2018
Stav účtu KB
7 942 980,24
ČSOB
75 354,87
ČNB
1 583 624,42
Celkem
9 601 959,53
Kontrolní číslo
18 566 855,36

Vydání obce
9 495 640,49
Bankovní účty - konečný stav k 30. 6. 2018
Stav účtu KB
7 116 358,88
ČSOB
64 694,77
ČNB
1 890 161,22
Celkem
9 071 214,87
Kontrolní číslo
18 566 854,36

Rozpočet obce pro rok 2018 byl schválen dne 20. 12. 2017 jako vyrovnaný a byl zpracován bez kladného
zůstatku finančních prostředků roku 2017. Do rozpočtu byly zahrnuty pouze předpokládané příjmy
a výdaje roku 2018. K datu 21. 6. 2018 byla schválena tři rozpočtová opatření ve výši 5 243 000,00 Kč.
Z toho 2 075 628,39 Kč byl finanční zůstatek roku 2017, kdy zastupitelstvo obce dne 19. 4. 2018 rozhodlo
o posílení rozpočtu obce 2018. Další rozpočtové opatření schválené dne 21. 6. 2018 navýšilo rozpočet
obce o prodejní hodnotu budovy úpravny vody ve výši 3 000 000 Kč. Dalším navýšením rozpočtu
v hodnotě 167 371,61 Kč byly prostředky na zajištění voleb prezidenta republiky a navýšení
o předpokládané dary na zajištění akce prázdninové rozloučení. Ve výdajové části byl zejména posílen
oddíl sportu a tělovýchovy, kdy získané prostředky budou použity na výstavbu nových kabin na hřišti
v Předoníně.
Období prvního pololetí roku 2018 proběhlo ve znamení přípravných prací na akce, které obec bude
zajišťovat v průběhu celého roku. K datu 30. 6. 2018 bylo vynaloženo 73 950,00 Kč na přípravu
výstavby kabin na hřišti v Předoníně. Z toho 50 000,00 Kč byla hodnota projektové dokumentace
stavby. Ostatní drobné vydání sloužilo k zajištění stavebního povolení. Výstavba kabin na hřišti
v Bechlíně byla realizována v souladu se schválenou dodavatelskou smlouvou. K datu 30. 6. 2018 bylo
v letošním roce proinvestováno 2 529 406,00 Kč. Dále obec zakoupila na údržbu veřejné zeleně nový
žací traktůrek v hodnotě 362 879,00 Kč.
Z výsledků letošního roku, které jsou součástí účetní závěrky k 30. 6. 2018, je zřejmé, že příjmy obce
jsou o 530 744,66 Kč nižší než výdaje. Procentuální rozdíl mezi příjmy a výdaji je -1,36 %. Převaha
výdajů nad příjmy obce je zajištěna finančními prostředky roku 2017.
Milena Koťová, účetní obce
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Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 5. října 2018 (40. týden) začíná zimní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1 x týdně.
Svozový den – pátek, první vývoz – 5. října 2018

Sběr drobných nebezpečných odpadů
Sdružení obcí pro nakládání s odpady SONO oznamuje, že v sobotu 29. září 2018 bude provádět sběr
drobných nebezpečných odpadů
Bechlín – parkoviště u ZDV
8:45 – 9:00
Bechlín – u požární nádrže
9:05 – 9:20
Předonín – u pomníku
9:30 – 9:45
Přijímány budou následující odpady: motorové oleje, olejové filtry, zbytky barev, obaly od barev, zbytky
domácí chemie, obaly od domácí chemie, rozpouštědla a ředidla, pesticidy a hnojiva, fritovací oleje, rtuťové
teploměry, staré léky, fotochemikálie, akumulátory, monočlánky, zářivky, výbojky.
Nebudou přijímány: televizory, monitory, lednice, mrazáky, domácí spotřebiče a ostatní elektrozařízení!!!
Sběr tohoto odpadu provádí SDH Bechlín (kontaktní osoba: Miloslav Kašička, tel. 724 410 117) a SDH
Předonín (kontaktní osoba: Jaroslav Vocásek, tel. 723 174 947).

Kominictví Apeltauer Roudnice n.L. oznamuje
Kominické služby budou poskytovány na základě přihlášek, které bude přijímat do 19. října 2018
Obecní úřad v Bechlíně a místostarosta p. Vocásek v Předoníně.
Čištění komína + vystavení revizní zprávy: 450,- Kč
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Činnost

Čištění spalinové
cesty
Kontrola spalinové
cesty
Čištění a kontrola
spalinové cesty

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

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

Plynné

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Fyzické osobě, která neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způsobem může být
uložena pokuta do výše 50 000,- Kč. Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje
spalinovou cestu v rozporu se zákonem, může být uložena pokuta do výše 100 000,- Kč.

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

Podzim v knihovně

Prázdniny jsou za námi, přichází chladný podzim a zima a s nimi více času sednout si ve vytopeném
pokoji k hezké knize.
V posledních dnech jsme opět nakoupili větší množství knih všech žánrů a spolu s dary se náš
knižní fond zvýšil přibližně o dvě stovky knih. Máme zase více pohádek, detektivek, beletrie
i romantiky pro ženy, dobrodružné a naučné knihy pro mládež i nová čísla časopisů ABC a Čtyřlístek.
Přijďte mezi nás prohlédnout si novinky, posedět a v klidu si knihy prolistovat a najít to, co vás zajímá.
Těšíme se na vaši návštěvu každé pondělí od 15:00 do 16:30 hodin a každé první pondělí v měsíci
od 14:00 do 16:30 hodin.
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Miluše Dvořáková, knihovnice

ŠKOLA A ŠKOLKA ..........

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Vážení čtenáři Bechlínských listů, vítám Vás u poprázdninového vydání novin. Začal nám nový školní
rok a opět se tedy budete setkávat s články z naší organizace.
Ve školkách i škole nám to hučí jako v úlech, protože děti, které se po prázdninách opět sešly, mají
mnoho zážitků, které si musí vzájemně sdělit. Vypráví si o zkušenostech z léta, dovolených
a rodinných výletech. V mateřských školkách i v základní škole se už zkušení „mazáci“ setkávají s nově
příchozími a zasvěcují je do tajů fungování organizace. Začátky jsou těžké všude a platí to i u našich
nejmenších dětí. Ty si ve školkách pomalu zvykají a poznávají nové prostředí a nové kamarády.
Doufáme, že se jim u nás zalíbí a slzičky vystřídá smích.

Režim školky se mění i pro naše předškoláky, kteří se již od září začínají připravovat na příští rok, který
pro ně bude znamenat nástup do základní školy. Paní učitelky tedy pilně pracují na jejich přípravě,
aby byl pro ně přechod co nejlehčí. Začátek roku jsme ve školce zahájili společnou akcí MŠ Bechlín
a MŠ Předonín, a to pohádkou Není mandarinka jako mandarinka. Představení děti nadchlo.
Paní učitelky si s dětmi v mateřské školce v Předoníně společně zahrály pohádku O perníkové
chaloupce. V září byly hlavním tématem Slunečnice a jiné květiny. Díky krásnému počasí mohli naši
nejmenší poznávat rostliny venku v jejich přirozeném prostředí. Při pohybové hře Uvíjíme věneček
si děti zopakovaly jména některých květin. Největší zábavou však bylo pozorování květin a jejich částí
pod lupou při pobytu na zahradě MŠ.
Další společnou akcí, tentokrát základní školy a mateřských škol (předškoláků), bylo plavání. Naši žáci
i dítka z mateřské školy absolvují plavecký výcvik v plaveckém bazénu v Roudnici nad Labem.
Jsme velice rádi, že i když je pro děti z MŠ (předškoláky) a některých tříd ZŠ plavecký výcvik
nepovinný, zúčastňuje se ho naprostá většina dětí.
V základní škole jsme přivítali nový školní rok dny otevřených dveří
a s nimi spojenou výstavou k 90. výročí založení ZŠ. Návštěvníci mohli
zhlédnout papírovou maketu budovy, nahlédnout do školních kronik,
prohlédnout si fotografie z doby současné i dávno minulé a zkontrolovat
třídy naší školy. V rámci projektu IKAP (projekt Krajského úřadu
Ústeckého kraje) jsme na naší škole založili mravenčí farmu. Žáci budou
moci sledovat, jak se mravenci vyvíjí od vajíčka až po dospělé mravence,
jak si budují své cestičky v akváriu a sledovat jejich život. V letošním roce jsme se také jako základní
škola zapojili do projektu HOP neboli hravě o prevenci. Jedná se o program školské primární
všeobecné prevence. Mladším žákům z první a druhé třídy se věnovala paní lektorka s programem
Hravě o hygieně. Na starší žáky čekal program Putování za zdravým pohybem. Cílem bylo zvýšení
zdravotní gramotnosti a motivace ke zdravému životnímu stylu.
Myslím, že tímto jsem již vyčerpal prostor, který nám je v rámci Bechlínských listů vymezen, a budu
se tedy na Vás těšit u dalšího vydání novin. Přeji všem čtenářům krásné dny.
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Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín

Účastníci zájezdu

.......... AKCE PRO VEŘEJNOST

Obec Bechlín zajistila na sobotu 8. září zájezd do Svijan s možností návštěvy pivovaru a zámku. Celkem
se nás sešlo čtyřicet, od mladých, mladších až po nás dříve narozené. Cesta autobusem proběhla klidně,
a tak jsme dorazili do cíle včas.
Objednaná prohlídka pivovaru byla velice zajímavá, ať již díky překvapivě čistému prostředí pivovaru
či zasvěcenému výkladu sympatické průvodkyně. Ta nás úvodem seznámila se vznikem, rozmachem,
ale i úpadkem vaření piva ve Svijanech. Po letech stagnace a málem zániku došlo ke zlepšení a rozvoji
díky tomu, že pivovar přešel do soukromého vlastnictví a hlavně zůstal v českých rukou. Díky tomu
stoupl zájem o svijanské pivo a tím samozřejmě i produkce pivovaru.
Při prohlídce provozu jsme se seznámili se vstupními surovinami
a mohli je i ochutnat, ale to nebylo ještě to pravé. Teprve v ležáckém
sklepě jsme ochutnali nepasterizovanou „Svijanskou 11“ a to už bylo
něco jiného. A nevadil ani ten nutný chlad. Prohlídka provozu,
byť v klidovém stavu, byla velice zajímavá a stála za to. Mnohé jistě
zaujal i provoz plnění sudového piva, kde mají instalovány dva roboty
zastávající namáhavou práci.
Po občerstvení v pivovarské hospodě, žel s menšími zádrhely – bohužel i zde se potýkají s nedostatkem
personálu, byl čas na volný program. Bylo možné navštívit přilehlý zámek, prohlédnout si expozice,
posedět v kavárně. Nebo posedět u pivka, které tady u zdroje chutná opravdu víc. Nákup drobností
a dárků pak byl poslední tečkou za návštěvou tohoto nesporně zajímavého místa. Díky za uspořádání
zájezdu i za příjemnou cestu.
A co říci závěrem. Každý z nás účastníků zájezdu měl možnost si tento den užít a odpočinout si.
To se myslím zdařilo.
Jaroslav Kolář

Nic příjemného

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

Po neúspěšném vstupu do mistrovské soutěže III. třídy „B“ jsme se zvědavostí očekávali další zápasy.
Bohužel musíme konstatovat, že se zatím mnoho příjemného nekonalo. V krátkosti k jednotlivým utkáním.

Neděle 26. srpna 2018
Ploskovice – Předonín
4:1 (2:1)
- v utkání hraném v Brňanech jsme se ujali vedení ihned v začátku, bohužel další jasné šance jsme
nevyužili a soupeř nás trestal.
Sobota 1. září 2018
Předonín – Podlusky
6:2 (3:1)
- jedna vlaštovička jaro nedělá. Přesto důkaz, že lze odehrát dobrý zápas. Na obou stranách zůstalo
ještě několik nevyužitých příležitostí, doufejme, že to nebude jediné vítězství v sozóně.
Sobota 8. září 2018
Kleneč – Předonín
3:2 (1:2)
- s elánem z předchozího vítězství jsme vyrukovali proti Klenči a dvakrát jsme vedli, abychom nakonec
odešli poraženi. Na porážce se podílel brankář a zmatky v obraně, které pomohly bojovným domácím
obrátit skóre.
Sobota 15. září 2018
Předonín – Židovice
1:4 (1:2)
- vedení hostí jsme stačili vyrovnat, ale následně jsme obdrželi gól v poslední minutě prvního poločasu,
což na hráče padlo a do konce utkání jsme se z toho neprobrali. A navíc jsme na jeden zápas ztratili
vyloučeného P. Balšánka.
Sobota 22. září 2018
Lounky/Chodouny – Předonín
5:0 (3:0)
- veselo na svatbě, smutno na hřišti. Až příliš byla znát neúčast hráčů ze základu. Domácí nás
přehrávali a díky gólmanovi nebylo skóre vyšší. V utkání jsme neproměnili penaltu a dva góly jsme
obdrželi v posledních pěti minutách po chybách v obraně.
Příště bych byl rád poslem lepších zpráv.
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Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Sdružení pro obec Bechlín-Předonín, z.s. Vás srdečně zve na

SVATOVÁCLAVSKOU POUŤ V BECHLÍNĚ
13:00-17:00

15:00-17:00
17:00-19:00

v pátek 28. září 2018
v kulturním domě uvnitř a v jeho blízkém okolí,
v Prodejní dílně lidové tradice a na prostranství před ní
PROVOZ ZÁBAVNÝCH ATRAKCÍ
UKÁZKY ŘEMESEL – práce s barevným a laboratorním sklem, prodej bižuterie
a výrobků za skla, práce se šustím, práce se slámou – výroba ošatek
DECHOVÝ ORCHESTR RICHARDA NOSKA
KINO – promítání filmu

Obec Bechlín Vás zve na

OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
v neděli 28. října 2018
PŘEDONÍN - U POMNÍKU
14:00
Slavnostní projev starosty obce
Položení květin k uctění památky padlých
Vystoupení dětského folklórního souboru TŘEBENICKÁ SLUNÍČKA
Vysazení lípy svobody
BECHLÍN – PŘED KULTURNÍM DOMEM
15:00
Slavnostní projev starosty obce
Vystoupení dětského folklórního souboru TŘEBENICKÁ SLUNÍČKA
Vysazení lípy svobody
Položení květin k uctění památky padlých na místním hřbitově (doprava zajištěna)
16:00-18:00
Posezení s hudbou v kulturním domě
k poslechu hraje DECHOVÝ ORCHESTR RICHARDA NOSKA
Občerstvení zajištěno.
Doprava mezi Předonínem a Bechlínem zajištěna.

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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