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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
náročné období zákazů a nařízení způsobené virovou nákazou se pozvolna mění a celá společnost
se vrací k normálu. I naší obce se tato náročná doba dotkla v podobě uzavření školek, školy, školní
kuchyně a s tím spojených služeb. Někteří občané pochopili, někteří ne. Na druhou stranu se tato doba
využila k úklidu, opravám a záležitostem nutným ke zlepšení všech zařízení. Postupně se obnovuje
provoz mateřské školy, dovybavila se školní kuchyně, je vymalováno a hotova spousta drobné,
nicméně důležité práce. Začíná se blýskat na lepší časy k návratu do normálního provozu.
Ekonomická stránka daňové výtěžnosti se dotkla i naší obce. Různé dotazníky, které zjišťují, jaké
investice se nebudou realizovat, co se bude muset odložit, jak si s nastalou situací poradíme, jaký úvěr
budeme potřebovat a mnohé další, nás velmi zatěžují. Mohu odpovědně říci, že vpodstatě nebude
nutné v naší obci omezovat plánované záležitosti, které jsou podchyceny v rozpočtu obce pro letošní
rok. Chod obce nebyl omezen. Běžnou údržbu zelených ploch, svoz bioodpadu a běžný úklid obce
nepřetržitě zabezpečovali zaměstnanci i v době epidemie, za což jim patří velký dík.
Dovolte mi vrátit se k problematice odpadu. Nezbývá mi, než poděkovat řádným občanům
za odpovědné chování při plnění velkoobjemových kontejnerů. Pneumatiky, elektronika, nebezpečný
odpad - klasická záležitost všech, kteří neumí číst. Jestli si někdo myslí, že je naší poviností prohrabovat
nashromážděný odpad, tak se hodně spletl. Reálně nám hrozí zrušení této služby, kterou občanům
naše obec poskytuje. Naprosto totožný stav je jak v Bechlíně, tak i v Předoníně. Někteří z nás
se domnívají, že mohou vyklidit zcela zdarma veškerý nepořádek. Každý má mít povědomost nutnosti
likvidace odpadu dle stanovených pravidel. Nechci použít starou pravdu „nahoře huj a dole fuj“.
Nicméně nic jiného mi nezbývá. Znovu apeluji na všechny občany, chovejte se rozumně
a nepřidělávejte problémy tam, kde to není nutné.
Pozitivní zpráva závěrem. Dle vyjádření ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bechlín se odstartuje
sociální program pro seniory a od 1. července se začne znovu vařit.
Alexander Suchý, starosta obce
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Závěrečný účet za rok 2019
1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2019 podle rozpočtové skladby je uvedeno ve výkazu FIN 2-12M
k 31. 12. 2019. Převaha příjmů nad výdaji pro rok 2019 činí 1 182 043,49 Kč.
Účet 231 – základní běžný účet
Bankovní účty – počáteční stav k 1. 1. 2019
Stav účtu KB
ČSOB
ČNB
Celkem

Bankovní účty – konečný stav k 31. 12. 2019
7 185 695,71 Stav účtu KB
384 984,01 ČSOB
2 221 634,02 ČNB
9 792 313,74 Celkem

7 342 002,14
89 248,47
3 543 106,62
10 974 357,23

Plnění příjmů a výdajů za rok 2019
Příjmy

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Skutečnost %

Daňové příjmy

17 500 000,00

19 003 000,00

19 449 577,32

102,35

Nedaňové příjmy

914 000,00

1 038 406,00

926 444,41

89,22

Kapitálové příjmy

20 000,00

90 000,00

78 700,00

87,44

1 429 594,00

2 379 594,00

166,45

Příjmy celkem

18 434 000,00

21 561 000,00

22 834 315,73

105,91

Výdaje

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Skutečnost %

Běžně výdaje

14 581 000,00

17 797 700,00

15 570 512,57

87,49

Přijaté dotace

Kapitálové výdaje

6 320 000,00

6 230 300,00

6 081 759,67

97,62

Výdaje

20 901 000,00

24 028 000,00

21 652 272,24

90,11

Rozpočet obce pro rok 2019 byl dne 18. 12. 2018, usnesením č. 91/2018, schválen jako nevyrovnaný.
Na dofinancování rozpočtu bylo plánováno použití přebytku finančních prostředků roku 2018 ve výši
467 000,00 Kč a dále bylo plánováno použití finančních prostředků z Ostatního fondu obce ve výši
2 000 000,00 Kč. V průběhu roku 2019 bylo schváleno celkem dvanáct rozpočtových opatření v celkové výši
3 127 000,00 Kč.
V příjmové části byl rozpočet navýšen o 3 127 000,00 Kč. Z toho 1 503 000,00 Kč byla vyšší daňová
výtěžnost. Dotační tituly pro rok 2019 byly 1 429 594,00 Kč, částka 194 406,00 Kč se týkala drobného
finančního navýšení v ostatních oddílech příjmové části rozpočtu.
Ve výdajové části byl rozpočet navýšen o 3 127 000,00 Kč. Z toho částka 1 909 700,00 Kč byla hodnota, která
byla vytvořena v průběhu roku jako rezerva finančních prostředků roku 2019 a v průběhu účetního roku
nebyla použita. Dotační titul z fondu Evropské unie činil 995 995,00 Kč, bude sloužit v průběhu tří let
na zajištění dofinancování potřeb výuky Základní školy a Mateřské školy Bechlín – příspěvkové organizace.
Hodnota 149 000,00 Kč byla použita na navýšení mezd zaměstnanců školy dle vládního nařízení
č. 263/2019 Sb. Hodnota 72 305,00 Kč se týkala finančního navýšení některých oddílů rozpočtu obce.
Finanční úpravy 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 15,8 % 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.
Výsledek hospodaření po zdanění dle Výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2019 je 6 196 837,44 Kč.
Výsledek hospodaření je tvořen rozdílem výnosů a nákladů roku 2019.
Výnosy 2019 – tvoří
Výnosy z činností obce (včetně darů)
Finanční výnosy (úroky bank)
Výnosy ze sdílených daní a poplatků
Výnosy z transferů a darů (odpisy
z transferů)
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření 2019

955 281,41
2 197,50
19 425 577,32
736 093,99

Náklady 2019 - tvoří
Náklady z činnosti 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.)

21 119 150,22

9 242 032,78
0,00
587 100,00
5 093 180,00
14 922 312,78
6 196 837,44

Hospodářská činnost obce k 31. 12. 2019 nebyla realizována.
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2) Hospodaření s majetkem obce 2019
Výkaz rozvaha k 31. 12. 2019 + výsledek inventarizace majetku k 31. 12. 2019.
Rozvaha – bilance 2019 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, cenin k 31. 12. 2019)
Aktiva celkem

Pasiva – tvoří zdroje krytí
49 950 268,58 Vlastní kapitál
1 005 616,56 Z toho – Jmění účetní jednotky
-446 883,56 Ostatní fond účetní jednotky
Výsledek hospodaření let minulých
Cizí zdroje (tvoří zál. na dotace,závazky)
71 027 976,25 Z toho – Dlouhodobé závazky
-21 646 440,67 Krátkodobé závazky
10 000,00
13 385 949,34
43 871,80
2 346 746,06
0,00
10 995 331,48
63 336 217,92 Pasiva celkem

60 602 158,02
38 650 411,49
7 526 331,14
14 425 415,39
2 734 059,90
2 004 480,00
729 579,90

63 336 217,92

Inventarizace k 31. 12. 2019 - majetek v pořizovacích cenách podle SÚ
018 – Dlouhodobý neh.
019 – Územní plán
021 – Stavby
022 – Movité věci
028 – Drobný hmotný
031 – Pozemky
042 – Nedokončené inv.
069- Akcie
Celkem

246 416,56
759 200,00
60 538 501,30
5 796 475,56
2 948 141,26
973 934,90
* 770 923,23
10 000,00
72 043 592,81

* Přehled SÚ 042 Nedokončených investic
Investice
CHODNÍK od č.p. 92 – hřbitov
PARCELY u hřbitova
PARCELY Benzinov
BYTOVÝ DŮM č.p. 20
MONITOROVACÍ VRT Předonín
BUDOVA č.p.58
POZEMEK 374/Prodej/

Zahájení

Proinvestovaná hodnota
2012
2006
2005
2011
2016
2019
2019

Celkem
13 600,00
146 995,00
332 929,00
180 000,00
46 409,23
36 300,00
14 690,00

*770 923,23

V roce 2019 došlo k navýšení hodnoty nehmotného a hmotného majetku obce o 9 778 429,50 Kč.
Z důvodů prodeje likvidace a opotřebení byl vyřazen majetek v hodnotě 65 397,45 Kč. Starosta obce
dne 23. 10. 2019 pověřil inventarizační komisi a vedoucí pracovníky, kteří jsou odpovědní za jednotlivé
objekty, k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2019. Plán inventur majetku a závazku byl
určen na období od 23. 10. 2019 (20:00:00) do 31. 1. 2020 (24:00:00). Dne 31. 1. 2020 byl o průběhu
inventarizačních prací zpracován zápis.
3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
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 5. 9. 2019 a 6. 5. 2020.
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4) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů
ÚZ
101
33063
98348
Celkem
Vratka 2020
4122
Celkem

Účel poskytované dotace
Investiční dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje
OP VVV MŠMT průtoková dotace ZŠ a MŠ B - PO
Volby do Evropského parlamentu
Prostředky poskytnuté v roce 2019
Neúčelové dotace
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

Poskytnuto
Skutečně čerpáno
107 999,00
107 999,00
995 995,00
995 995,00
58 000,00
28 001,00
1 161 994,00
1 131 995,00
29 999,00
Poskytnuto
Skutečně čerpáno
267 600,00
267 600,00
267 600,00
267 600,00

5) Hospodaření příspěvkových organizací
Obec Bechlín je zřizovatelem organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín – příspěvková
organizace. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace je 209 463,91 Kč. Ředitel školy požádal
o souhlas s převedením části hospodářského výsledku ve výši 181 905,91 Kč do rezervního fondu
organizace. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30. dubna 2020, usnesením č. 31/2020, tento
převod hospodářského výsledku schválilo.
6) Sdružení obcí pro nakládání s odpady
Členství od 18. 7. 1995.
7) Tvorba a použití peněžních fondů
Obec má zřízen Ostatní fond obce s finančním zůstatkem 7 526 331,14 Kč k 31. 12. 2019.
8) Přehled neinvestičních a investičních dotací poskytnutých obcí v roce 2019
FK Bechlín
SK Předonín z.s.
SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Bechlín
SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Předonín
Myslivecký spolek Podřipsko Bechlín
Sdružení pro obec Bechlín - Předonín, z.s.
SK Štětí, z.s. - stolní tenis Bechlín
Český kynologický svaz ZKO, z.s.
Spolek přátel Aktivních záloh
Kočičí domov Sluníčko, z.s.
Hospic sv. Štěpána, z.s.
Charita Roudnice nad Labem
Neinvestiční dotace 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
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

64 336,00
58 758,00
62 848,00
64 336,00
64 336,00
7 066,00
7 000,00
5 000,00
10 000,00
5 000,00
20 000,00
5 500,00
374 180,00
4 679 000,00
4 679 000,00
12 660,00
12 660,00
5 065 840,00

9) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
Mimorozpočtové zdroje Obec Bechlín nevyužila. Úvěrové zatížení závazků v roce 2019 bylo 0,00 Kč.
Obec Bechlín k tomuto datu vykazuje dle výpočtu dluhové služby koeficient dluhového zatížení 0,00.
Milena Koťová, účetní obce
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MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že 1.-10. července 2020 a 17.-28. srpna 2020 neordinuje.
Zástup MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

Uzavření mateřských škol o letních prázdninách 2020
Ředitel ZŠ a MŠ Bechlín oznamuje veřejnosti termín uzavření mateřských škol v době letních prázdnin.
Mateřská škola Předonín bude uzavřena od 6. července do 9. srpna 2020. První tři týdny mohou děti
navštěvovat MŠ Bechlín, celkový počet dětí nesmí být než 28 (kapacita MŠ).
Mateřská škola Bechlín bude uzavřena od 20. července do 31. srpna 2020. Poslední tři týdny mohou
děti navštěvovat MŠ Předonín, celkový počet dětí nesmí být vyšší než 17 (kapacita MŠ).

Změna jízdních řádů
V souvislosti s otevřením mostu ve Štětí dochází od středy 1. července 2020 ke změně jízdních řádů
autobusové dopravy. Přehled nových jízdních řádů Vám poskytneme v kanceláři OÚ Bechlín.

………. ŠKOLA A ŠKOLKA

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Vážení čtenáři Bechlínských listů, po delší odmlce Vás opět zdravíme ze Základní školy a Mateřské
školy Bechlín. Už 25. května jsme opět otevřeli své brány pro děti, sice v omezeném režimu,
ale otevřeli. V rámci covidových opatření je v provozu mateřská škola v Bechlíně, kam dochází
cca deset dětí. Paní učitelky se s dětmi snaží fungovat v běžném režimu, ovšem za dodržování všech
zpřísněných hygienických opatření. Děti malují, chodí na procházky, povídají si a pracují s tablety.
Ačkoli je nutné, kvůli pravidelné dezinfekci, pečlivě volit hračky, které budou děti využívat, myslíme,
že našim nejmenším nic ke štěstí neschází.
Do základní školy dochází celkem 18 žáků. Jsou rozděleni na dvě skupinky, u kterých se střídají
pedagogičtí pracovníci. Snažíme se s žáky opakovat látku, kterou probírali do doby, než se organizace
uzavřela. Takže opakujeme, vysvětlujeme a v případě hezkého počasí chodíme na vzduch, aby měli
žáci možnost se i protáhnout. Ve škole se taktéž dodržují přísná hygienická opatření. Velkou pomocí
pro žáky i učitele jsou také tablety, které jsme zakoupili z evropského projektu. Dalším přínosem
je programovatelné Lego WeDo, které jsme pro žáky zakoupili. Podařilo se nám na něj získat
dva sponzorské dary, jelikož se nejedná o právě levnou záležitost. Jedním ze sponzorů je společnost
TRCZ s.r.o., druhý, soukromý sponzor, si nepřál být jmenován. Oběma sponzorům tímto děkujeme,
protože dětem sady Lega přinesly obrovskou radost.
Poslední tečkou tohoto školního roku je vysvědčení, které se bude předávat 30. 6. Poté již budou
zahájeny letní prázdniny. Doufáme, že se s dětmi 1. září shledáme v plné síle a již bez omezení. Všichni
zaměstnanci organizace se již těší na běžný provoz školy i školky a věříme, že děti a rodiče také.
I přesto, že tento článek není až tak dlouhý, snažili jsme se alespoň krátce sdělit veškeré informace
z dění v naší organizaci.
Přejeme Vám tedy pevné zdraví, nervy a v září na shledanou.
Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín
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Roudnice ocenila práci zdravotních sester v Podřipské nemocnici
Vedení Roudnice nad Labem ocenilo zdravotní personál Podřipské nemocnice za práci v době
epidemie COVID-19. Podřipské krajkářky si pro roudnické zdravotní sestry připravily milé
překvapení. Jako poděkování jim, v rámci celorepublikové výzvy, vyrobily přání s paličkovanými
srdíčky.
Podřipské krajkářky, klub tvořící v zázemí bechlínské dílny lidové
tradice Jiřiny Šustrové, se rozhodl připojit k tzv. „Litvínovské výzvě“
a poděkovat tak zdravotníkům v první linii tím, co umí nejlépe –
paličkovanými krajkovými srdíčky. V úterý 9. června jeho členky
navštívily Podřipskou nemocnici, aby je společně s vedením Města
Roudnice nad Labem předaly místním zdravotním sestrám.
„Litvínovská skupina krajkářek, které si říkají Herdulky, vydala na konci
března výzvu všem krajkářkám v republice, abychom udělaly srdíčka
pro zdravotníky, jako takové malé poděkování za to, že byli v první linii, ochraňovali nás a pomáhali. Naše
podřipská skupina se k ní samozřejmě připojila a připravila jich několik desítek pro ty, které pracovaly
na nejrizikovějších místech,“ vysvětlila iniciativu vedoucí Podřipských krajkářek Ivanka Špundová.
Podřipskou nemocnici v průběhu nouzového stavu podpořila řada firem, ať již něčím na přilepšenou
pro zaměstnance, dezinfekčními roztoky nebo hygienickými pomůckami. Po materiální pomoci si tak
krajkářky pro sestry připravily něco pro potěchu duše. O to více se na jejich dárky celý kolektiv těšil.
„Iniciativa Podřipských krajkářek nás opravdu překvapila a je milé, že se rozhodly našim děvčatům poděkovat.
Roudnickou nemocnici se nám před epidemií podařilo uhájit. Bylo to však velmi náročné období. Ať už v zimě
ve stanu před nemocnicí, na izolačních lůžkách nebo dalších místech. Sestry se obětovaly v podstatě bez nároku
na odměnu navíc,“ řekla hlavní zdravotní sestra Ivana Lamková.
Každá z oceněných k přání se srdíčkem, jehož výroba zabere zkušené krajkářce několik hodin
soustředěné práce, dostala z rukou starosty Františka Padělka a místostarosty Vlastimila Čtveráka
květinu. Kolegyně, které se v průběhu předávání věnovaly pacientům, pak navštívili přímo
na rehabilitačním oddělení.

„Když se ještě donedávna řeklo slovo hrdina, tak si každý představil hasiče zachraňujícícho matku s dítětem
z hořícího domu, člověka pomáhajícího tonoucímu nebo vojáka osvobozujícího zajatce. Najednou nám však
nedávná zkušenost ukázala, že takovým hrdinou může být úplně někdo jiný. Ano, i když i to možná nepřipouštíte,
tak mluvím o vás, které jste byly v první linii, nasazovaly své zdraví a za to je třeba vám děkovat. I díky vám
se v Roudnici vše zvládlo bez větších komplikací. Nikde není záruka, že se podobná situace nevrátí, ale víme,
že máme tým lidí, na které se při ni můžeme spolehnout,“ poděkoval zdravotním sestrám, nejen za vedení
Roudnice nad Labem, ale i všechny její obyvatele, starosta František Padělek.
Zdroj: Město Roudnice nad Labem, Jan Vancl, tiskový mluvčí
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.......... MEDOVINKY

Obchvat Předonína
Když už se musí postavit přeložka (obchvat) Předonína (díky za to, že kamiony nebudou projíždět
středem obce), věnujme prosím probíhajícím jednáním trochu času a pozornosti. Nadávat, až bude
silnice hotová, bude pozdě a nic moc už upravit nebo postavit nepůjde.
Proběhlo veřejné jednání o variantě obchvatu Předonína (vyhrála ta nejblíže obci), zatím je vše
na začátku a ještě se neví, jak hluboko bude silnice pod úrovní terénu „v zářezu“ ani jaké budou
protihlukové zábrany a jaký druh asfaltu bude použit. Z vlastní zkušenosti vím, až bude silnice hotová
a ve zkušebním provozu, bude pozdě na jednání o protihlukových opatřeních, proto bych Vás
obyvatelé Předonína a Benzinova chtěl požádat, zajímejte se o projednávané plány obchvatu. Rád bych,
abychom si v noci mohli otevřít okno a neměli jsme pocit, že nám projíždějící auta jezdí pod okny
a abychom na fotbalovém hřišti při utkání slyšeli píšťalku rozhodčího.
Obchvat jistě ovlivní život nás všech v obci, proto nám všem přeji, ať nám co nejvíce poslouží
k odklonu dopravy přes obec a co nejméně nás obtěžuje hlukem projíždějících aut.
Po minulém článku „Medovinek“ musím napsat, že článek je jen moje osobní vyjádření
a ne zastupitelstva obce, jsem jen jeden z jedenácti zastupitelů.
Příště napíšu víc informací k chystanému otevření dobývacího prostoru Račice II u Benzinova.
Ing. Jiří Medek

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

Jaro 2020 není podzim 2019
Nadpis vyjadřuje přesně stav našeho celku. Po předčasném ukončení soutěžního ročníku 2019/2020
připravil OFS Litoměřice přípravný turnaj, o jehož průběhu z naší strany se krátce zmíníme.
Sobota 30. května 2020
SK Předonín – FK Bechlín
0:8 (0:6)
- jestli si někdo myslel, že můžeme soupeři ztrpčit fotbalový život, tak se strašně mýlil. Bechlínští měli
od začátku zápas ve svých rukou a svou rychlou kombinační hrou nedovolili našemu družstvu vůbec
nic. K jasné převaze navíc přispívaly osobní chyby a tak se naše konto rychle plnilo. Ještě štěstí,
že druhou část nehrál soupeř s takovým zaujetím a očekávanou desítku jsme neobdrželi.
Dle předvedené hry lze soudit, že Bechlín bude jedním z kandidátů postupu do okresního přeboru.
Sobota 6. června 2020
SK Předonín – SK Štětí B
0:5 (0:2)
- další zápas s neoblíbeným soupeřem se opět odehrál na ostří nože. Přispěl k tomu svým výkonem
i rozhodčí zápasu. Zpočátku, celkem půlhodinu, jsme drželi se soupeřem krok, abychom do poločasu
obdrželi dva góly po zaváhání v obranné činnosti. Druhý poločas vlivem fyzičky byla převaha hostí
znatelná a znamenala další góly.
Sobota 13. června 2020
Ctiněves – Předonín
3:2 (2:2)
- zvláštní utkání, v němž jsme prohráli, ačkoliv jsme vedli. Utkání jsme ztratili. Množství vyložených
šancí jsme měli na tři zápasy, ale nedokázali jsme je proměnit ke vstřelení gólů. Opět nedůraz v obraně
a nakonec i zbytečný faul, rozhodly o vyrovnání a dosažení vítězství po proměnění pokutového kopu.
Po této porážce jsme vstoupili do další části, ve které jsme hráli o 5.-8. místo ze skupin „C“ a „D“.
Prvním soupeřem nám byl třetí celek skupiny „C“.
Neděle 21. června 2020
Sahara Vědomice – SK Předonín
3:1 (3:1)
- v utkání, v němž šlo o to, kdo bude hrát o 5. místo. K překvapení všech jsme začali hrát konečně fotbal
také díky účasti všech současných hráčů klubu. Hrál se na pohled pěkný zápas, jenž nakonec rozhodli
pro sebe domácí. My jsme neproměnili penaltu.
Poslední zápas turnaje o 7. místo hrajeme v neděli 28. června 2020 s výkopem v 16:00 hodin opět
ve Ctiněvsi. Tolik před prázdninami.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
FK Bechlín si Vás dovoluje pozvat na 12. ročník turnaje v minikopané

GOLD BEER CUP
v sobotu 4. července 2020 od 10:00 hodin
fotbalové hřiště v Bechlíně
Od 18:00 hodin POSEZENÍ S HUDBOU, hraje POZDNÍ SBĚR.
Od 20:00 hodin hraje DJ KAWA.
Občerstvení zajištěno.
Hospoda U Petráčků v Libkovicích Vás zve na

POSEZENÍ S KYTARAMI
v sobotu 4. července 2020 od 19:00 hodin
pergola ve dvoře hospody
hrají: Václav Mazák, Jiří Aust, Pavel Klíž, Petr Petráček
SDH Předonín Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ DEN
v sobotu 29. srpna 2020 na hřišti v Předoníně
Od 14:00 hodin ODPOLEDNE PRO DĚTI – soutěže o ceny.
Večer DISKOTÉKA.
Občerstvení po celý den zajištěno.

Pěkné prázdniny Vám přejí
zaměstnanci obce a Bechlínských listů

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,
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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