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………. SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
letošní rok se nese ve znamení velmi náročného stavu celé společnosti. Od jarních měsíců se potýkáme
se spoustou různorodých informací, nařízení a příkazů. Mnozí z nás již na vlastní kůži prošli
karanténou, někteří přímo onemocněli a některé to ještě čeká. Naše obec i přes určité problémy zvládla
těžkou situaci poměrně dobře. V letním období si mnozí oddechli s vědomím lepších zítřků. Bohužel
jsme zpátky na pomyslné startovní čáře a zažíváme druhé kolo velmi nelehkého období. Co nás
všechny čeká, to neví nikdo z nás. Bude další etapa uzavírání ekonomiky, přestane se znovu klasicky
vyučovat, budeme se i nadále bát o své blízké?
Znovu a opakovaně žádám všechny občany o odpovědné chování, dodržování všech možných
způsobů k zamezení přenosu případného onemocnění. Jistě každý pochopí nutnost dodržování
důležitých opatření. Vzhledem k okolnostem se ruší veškeré společenské a kulturní akce pořádané
obcí. V letošním roce se neuskuteční tradiční setkání seniorů a zvažujeme i zrušení velmi oblíbené akce
Rozsvěcení vánočního stromu.
Z pohledu hospodaření obce je v současné době zaznamenán daňový propad v poměrně významné
výši. Nicméně plánovaných investičních akcí se tato záležitost nedotýká. Stavební povolení
na potřebný chodník ke hřbitovu je ve finále, realizační práce na sociálním zázemí pro pracovníky obce
jsou již zahájeny a je zažádáno o vydání stavebního povolení na přestavbu čp. 58 na druhý stupeň
školy. Postupně se shromažďují doklady pro přípravu rozpočtu na rok 2021.
Běžná administrativa a každodenní rutina úřadu běží dále bez problémů. Začátkem září prošla naše
obec kontrolou krajského úřadu v oblasti hospodaření a dodržování předpisů a zákonů České
republiky s výsledkem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyly uloženy nápravné kroky“.
V neposlední řadě je nutno zmínit se o volebním aktu krajských voleb, který se uskuteční ve dnech
2. a 3. října 2020. Obvyklá místa určená pro volební komise jsou plně vybavena potřebným materiálem
jak k vykonání volby, tak i z hlediska zamezení případné nákazy. Přesto znovu žádám všechny voliče
o opatrnost a odpovědné chování.
Do dalších dnů a týdnů přeji Vám všem hodně optimismu a pevné zdraví!
Alexander Suchý, starosta obce
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 27.srpna 2020 od 18 hodin se v Klubu Bechlín konalo zasedání zastupitelstva obce. Přítomno
bylo 10 zastupitelů a hosté.
Rozpočtové opatření – v úvodu jednání bylo jednohlasně schváleno čtvrté rozpočtové opatření tohoto
roku. Přesuny položek se týkaly například kompenzačního bonusu kraje k opatřením proti onemocnění
covid nebo plánované výstavby chodníku ke hřbitovu.
Hospodaření obce – taktéž jednohlasně byla schválena zpráva o hospodaření obce za období do června
2020. Zastupitelé se dozvěděli, že je nižší daňová výtěžnost a že kompenzace ztrátu zcela nepokryje.
Majetek svěřený škole – zastupitelé projednali smlouvu o zápůjčce, týkající se obecního majetku
užívaného školou. Na základě námitky byl návrh upraven a schválen jako dodatek ke smlouvě
stávající. Souhlasilo všech 10 přítomných zastupitelů.
Zabezpečení webových stránek – bez výhrad byla schválena smlouva o zajištění provozu SSL
certifikátu na zabezpečení webových stránek obce.
Nájemní smlouva k pozemku – všichni zastupitelé souhlasili s uzavřením nájemní smlouvy se
společností NET4GAS na užívání pozemku, kde se budou pohybovat pracovníci při stavbě plynovodu.
Vyhláška o poplatku ze psů – jednohlasně schváleno bylo nové znění obecně závazné vyhlášky
o poplatku ze psů. Vyhláška byla aktualizována na základě změny legislativy. Poplatek se nemění –
zůstává ve výši 120 Kč za každého psa a je splatný do 30.června kalendářního roku.
Ceník hrobových míst – všichni zastupitelé schválili rovněž nový ceník nájmu hrobových míst
na hřbitově v Bechlíně. Ceny hrobů se mění každoročně podle nákladů, nájemné se hradí na 10 let.
Námitka k prodeji pozemků – zastupitelé projednali námitku občana k prodeji pozemků v Bechlíně,
přes které vede vodoteč. Přítomen byl občan podávající námitku i jeden z kupců. Věc se v průběhu
projednání vysvětlila a námitka se stala bezpředmětnou. Zastupitelé ji zamítli sedmi hlasy.
Tři zastupitelé se zdrželi hlasování.
Lavičky Benzinov – zastupitelé vzali na vědomí žádost o zakoupení laviček do autobusových zastávek
na Benzinově, neboť lavičky již byly zakoupeny.
Kontejner na plasty Benzinov – zastupitelé projednali návrh na umístění kontejneru na plasty
na Benzinov. Bude sem přemístěn jeden z kontejnerů, které se nevejdou u bývalé samoobsluhy
v Předoníně. S přemístěním souhlasilo 9 zastupitelů, 1 se zdržel. V rámci projednání tohoto bodu
zazněly návrhy na svoz plastů z domácností a na umístění kontejneru na kovový odpad.
Nástěnka na Benzinov – zastupitelé projednali návrh na zakoupení nové nástěnky. Starosta
informoval, že budou rušeny nástěnky u hřbitova a mohou se sem přesunout. Nákup nebyl schválen.
3 zastupitelé byli pro, 7 se zdrželo hlasování.
Bezbarierový přístup do Klubu Předonín – projednán byl též návrh na zřízení přístupu pro osoby
s tělesným postižením do Klubu v Předoníně. V diskusi bylo poukázáno na to, že obec má více budov
a tato záležitost by se měla vyřešit koncepčně. Návrh nebyl schválen. Pro byli 2 zastupitelé, 6 bylo
proti, 3 se zdrželi hlasování.
Oprava komunikace v Předoníně – neprošel ani návrh na opravu ulice Špagátovky v Předoníně.
Na opravu nejsou v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky. V rámci živé diskuse se zastupitelé
dohadovali o kvalitě navrhované opravy a o tom, že větší investiční akce je nutné plánovat předem.
Pro navrhovanou opravu ulice hlasovali 4 zastupitelé, 6 zastupitelů se hlasování zdrželo.
Sběrný dvůr – zastupitelé nesouhlasili s návrhem na zřízení sběrného dvora. Po dlouhé diskusi, v níž
zazněly návrhy řešení odpadového hospodářství, hlasovali 3 zastupitelé pro, 6 proti a 1 se zdržel.
Diskuse – v posledním bodě jednání se diskutovalo o prodeji pozemku, autovraku v Předoníně,
umístění odpadkového koše v Předoníně a zveřejnění výzvy k veřejnému projednání záměru rozšíření
těžby písku - Račice II.
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……… INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Dne 17.září od 18 hodin proběhlo v klubu Bechlín další zasedání zastupitelstva. Přítomno bylo
10 zastupitelů a hosté.
Rozpočtové opatření – jednohlasně bylo schváleno páté rozpočtové opatření zajišťující přesuny
na financování voleb a přijetí dotace na výsadbu stromořadí.
Dotace na výsadbu stromořadí – všichni přítomní zastupitelé souhlasili s přijetím dotace na výsadbu
stromořadí mezi Bechlínem a Předonínem. Dotaci ve výši téměř 140 tisíc Kč poskytla Nadace ČEZ.
Změna usnesení – v následujících bodech bylo změněno usnesení ve věci užívání obecního majetku
školou. Se zrušením původního i schválením nového usnesení souhlasili všichni přítomní zastupitelé.
Výroční zpráva školy – všemi přítomnými byla schválena výroční zpráva školy. V rámci diskuse byl
vznesen dotaz na umístění žáků 6. tříd ve školním roce 2021/2022 do Roudnice.
Diskuse – v rámci diskuse padl dotaz na stav projektu výstavby druhého stupně základní školy, dále
bylo informováno o zrušení Václavské pouti a byl představen návrh na svoz plastů z domácností.
Ze strany občanů byl vznesen dotaz na změnu územního plánu a byl podán návrh na zřízení kalendáře
akcí na webu obce.
Celé znění zápisů je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 5. října 2020 (41. týden) začíná zimní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1 x týdně.
Svozový den – STŘEDA

Sběr drobných nebezpečných odpadů
Sdružení obcí pro nakládání s odpady SONO oznamuje, že v sobotu 3. října 2020 bude provádět sběr
drobných nebezpečných odpadů
Bechlín – parkoviště u ZDV
8:45 – 9:00 hod.
Bechlín – u požární nádrže
9:05 – 9:20 hod.
Předonín – u pomníku
9:30 – 9:45 hod.
Přijímány budou následující druhy odpadů: 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 elektroodpadu provádí SDH Předonín (kontaktní osoba: Jaroslav Vocásek, tel. 723 174 947).

………. KRAJSKÉ VOLBY

Informace o volbách do zastupitelstev krajů
• volby se uskuteční
v pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 3. října 2020 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 Klubu Bechlín čp. 162.
Ve volebním okrsku č. 2, pro voliče s trvalým pobytem v místní části Předonín, je volební místnost
v budově Klubu Předonín čp. 39.
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KRAJSKÉ VOLBY ……….
• volit může
Občan ČR, který dosáhne nejpozději druhý den voleb věku 18 let, je přihlášen k trvalému pobytu
v obci, která náleží do územního obvodu Ústeckého kraje a nemá omezenou svobodu z důvodu
ochrany zdraví (karanténa) nebo nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
• hlasování
Nejpozději 29. září 2020 budou voličům doručeny hlasovací lístky, v případě ztráty či poškození obdrží
volič kompletní sadu hlasovacích lístků ve volební místnosti.
Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem ČR. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek
té politické strany, pro níž se rozhodl hlasovat. Zároveň může na tomto hlasovacím lístku
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost. Ve prospěch politické strany se počítají i hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů
škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud budou na hlasovacím
lístku zakroužkováni více než 4 kandidáti, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické
strany, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené, nejsou vloženy
do úřední obálky nebo je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
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.
Voliči, který je v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19, je hlasování umožněno podle
zákona o zvláštních způsobech hlasování. Takový volič nemůže volit ve volební místnosti ani požádat
o hlasování do přenosné volební schránky.
• hlasování na voličský průkaz
S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Ústeckého kraje,
voličský průkaz musí odevzdat okrskové volební komisi.

Hygienicko-protiepidemická opatření při hlasování ve volebních místnostech
• Při vstupu do volební místnosti si nasaďte roušku nebo obdobnou ochranu nosu a úst a mějte
ji nasazenou po celou dobu s výjimkou okamžiku, kdy Vás volební komise vyzve k jejímu
sejmutí pro účely identifikace.
• Využijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.
• Dodržujte vyznačené nebo přiměřené rozestupy, v případě, kdy okrsková volební komise
požaduje vstup jednotlivě, dodržujte tento pokyn.
• Psací potřeby pro úpravy hlasovacího lístku budou pravidelně dezinfikovány či měněny, přesto
Vám doporučujeme využít vlastní psací potřeby.
• Dodržujte pokyny okrskové volební komise.
• Při hlasování do přenosné volební schránky si nasaďte roušku a dbejte pokynů členů okrskové
volební komise.
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………. Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Mladí hasiči z Bechlína v Podřipské lize
V sobotu 5. září jsme se s družstvem mladších žáků, tzv. "Bechlínským komandem", zúčastnili
posledního závodu Podřipské hasičské ligy v Brozanech. Po neplatném pokusu jsme byli na děleném
devátém místě.
V této sezóně se nám podle umístění moc nedařilo, ale většina dětí závodila úplně poprvé a svým
nasazením při soutěžích se závod od závodu neustále zlepšovaly a celkově v lize skončily na devátém
místě.
Všem dětem "Bechlínského komada" patří velká pochvala, a to i těm, které bohužel nezávodily,
ale svými výkony při trénincích donutily ostatní k lepším výkonům. Velké poděkování patří rodičům
za podporu a asistentkám Valentýně a Petře Laurichovým za pomoc s dětmi a přípravou materiálu.
Věřím, že nabyté zkušenosti dokážeme v příští sezóně zúročit.
Michal Laurich, SDH Bechlín

………. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Krajinu v naší obci zkrášlí dubové stromořadí.
Přispět k výsadbě mohou i sami občané
Cesta po silnici mezi Bechlínem a Předonínem bude již brzy příjemnější, pestřejší a zdravější. Přispěje
k tomu nové stromořadí čtyřiceti dubů, které bude v listopadu vysazeno podél této komunikace.
Myšlenku přispět k revitalizaci krajiny, která vznikla před více než rokem, se nám s podporou Obce
Bechlín a dárců Nadace ČEZ a společnosti Mondi Štětí a.s. podařilo dovést do fáze realizace.
Po náročné přípravě všech žádostí, podkladů, povolení a projektů jsme konečně před očekávaným
cílem a těšíme se na den, kdy stromy vysadíme. Všechny občany, spolky, dárce i zástupce obce zveme
na tento okamžik a věříme, že všichni společně přiložíme ruku k dílu a budeme se ze stromořadí
společně těšit.
Volba druhu a umístění stromů
Stromy budou vysazeny v úseku od trafostanice v Bechlíně směrem ke strouze pod Vinicí. Celkem
se jedná o 40 sazenic dubu letního 'Fastigiata Koster', což je sloupovitě rostoucí kultivar s úzkou
korunou. Součástí prací bude také umístění opěrných a ochranných prvků a následně položení
závlahového systému.
Pro výsadbu je nutné vlastnictví pozemků,
Dub letní 'Fastigiata Koster'
přičemž Obec Bechlín má v majetku právě pás
(Quercus robur
podél silnice o šíři cca 3 metry. Pozemky jsou
'Fastigiata Koster')
dle plánu společných zařízení a územní studie
krajiny určené pro výsadbu stromořadí, které
Sloupovitě rostoucí
zmírní větrnou erozi v tomto místě a celkově
listnatý strom
zlepší zdejší životní prostředí. Místo výsadby
v dospělosti dosahující
i zvolený druh dřeviny jsme konzultovali
9 až 12 metrů výšky
s odborníky na životní prostředí. Výběr druhu
a 2 až 3 metry šířky.
odpovídá vlastnostem stanoviště, složení půdy
Vyžaduje dobře propustné
a okolním vlivům. S ohledem na sousední
hlinito-písčité půdy
plochy byly zvoleny stromy sloupovitého
se stanovištěm na slunci
vzrůstu, aby nezasahovaly do vozovky
či v polostínu.
a nebránily v obdělávání půdy na přilehlých
polích.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ……….
Financování projektu
Náklady na výsadbu stromořadí přesáhnou částku 200 tisíc Kč. Díky dotačním titulům velkých firem
v okolí se nám podařilo sehnat převážnou část finančních prostředků. Na výsadbu přispěla Nadace
ČEZ, a to částkou 139 968 Kč. Dále výsadbu podpořila společnost Mondi Štětí a.s. částkou 30 000 Kč.
Oběma dárcům velmi děkujeme.
Jak jsme slibovali na začátku projektu, šanci finančně podpořit výsadbu stromořadí dostanou i samotní
občané. Připravili jsme možnost „adopce“ stromů, a to přispěním libovolné částky.

„Adopce“ stromů
Možnost přispět na „svůj“ strom mají i občané a firmy nejen z naší obce. Celkové náklady
na výsadbu jednoho stromu činí 5 100 Kč, přičemž uvedení partneři akce již přispěli částkou
4 249 Kč. Na „adopci“ jednoho stromu tedy zbývá ještě 851 Kč. Na projekt lze darovat
libovolnou částku, přičemž platí, že i drobná finanční podpora znamená velkou pomoc.
Přispět můžete na jeden strom nebo i na stromů více. Sami si určíte, který konkrétní strom
chcete podpořit. Na stromech poté bude uvedeno vaše jméno spolu s Nadací ČEZ a společností
Mondi Štětí a.s. Dary bude možné předat na obecním úřadě v úředních hodinách od 5. 10.
do 30. 11. 2020 nebo do naplnění rozpočtu.
A jak si „svůj“ strom můžete vybrat? Jak již bylo řečeno, přispět lze na konkrétní strom. Každý
strom bude označen číslem. Na obecním úřadě bude k nahlédnutí plán výsadby včetně čísel
jednotlivých stromů. Při předání daru tedy stačí nahlásit číslo stromu, který chcete „adoptovat“.
Kdy, kde a jak výsadba proběhne?
Termín výsadby je zvolen dle vegetačního
období, a to na podzim, kdy je předpoklad
dostatečného množství vláhy, čímž
se velmi zvyšuje šance na dobré zakořenění
a lepší prosperitu stromů. Z tohoto důvodu
byla výsadba od počátku plánována
na listopad. Budou použity sazenice
s výškou 3 až 3,5 metru a obvodem kmínku
12 až 14 cm.
V sobotu 7. 11. 2020 proběhne společná
výsadba. Chtěli bychom tímto požádat
všechny organizace a spolky v naší obci
o spolupráci s výsadbou stromů, zajištěním
programu a drobného občerstvení.
Rádi bychom tuto jedinečnou událost
strávili v kulturním, společenském, a tak
trochu i vzdělávacím duchu. Srdečně
zveme občany ze všech částí obce a těšíme
se, až se u nás stromy zjara poprvé
zazelenají!
Vlastimil Kotě
Zdeňka Fillerová Studená
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………. ŠKOLA A ŠKOLKA

Ve škole i ve školkách přivítali nové děti a žáky
Vážení čtenáři Bechlínských
listů, rádi bychom Vám sdělili
nenovější zprávy z našich školek
a základní školy.
Školní rok v MŠ Předonín děti
zahájily známou pohádkou
O Budulínkovi. Přivítali jsme
mezi sebou nové děti a seznámili je s novým prostředím
mateřské školy. Jelikož máme
stále krásné počasí, chodíme
s dětmi každý den na procházku
a pozorováním přírody plníme
podzimní úkoly. Na zahrádkách
sledujeme podzimní květiny, ovoce a zeleninu, v lese a u cesty sbíráme houby aj. plody. Povídáme si
o stavbě rostlin, jejich užitku a významu pro lidi i celou planetu Zemi. Děti se seznámily s příběhy
z knihy Děti a ekologie a povídaly si o nutnosti chránit naši přírodu. Také jsme hráli didaktickou hru
Červík v houbě, kdy děti prolézaly pytlem, foukaly do bublifuku, počítaly a třídily obrázky hub.
K pozorování všech přírodnin nám slouží dětské lupy a nově také tablety, do kterých s dětmi fotíme
vše, co nás v přírodě zaujme.
MŠ v Bechlíně zahájila školní rok vyprávěním prázdninových zážitků. Naši nejmenší mezi sebou
přivítali nové děti, které si ve školce pomalu zvykají, učí se školková pravidla, poznávají nové prostředí
a kamarády. V letošním školním roce je v bechlínské školce 15 předškoláků. I v této školce jsou
tématem měsíce houby a podzim. Děti navštívily les, kde stavěly z přírodnin domečky pro skřítky.
Ve třídě jsme si vyrobili papírová sluníčka s obláčky, kterými jsme vyzdobili nástěnku. V rámci
procházek se učíme orientovat se v Bechlíně.
V základní škole jsme školní
rok zahájili po netradičně
dlouhé pauze. Bechlínskou
školu momentálně navštěvuje
75 žáků. S velkou radostí jsme
přivítali nové žáčky do prvního
ročníku. Uvítání prvňáčků
se ujala třídní učitelka paní
Mgr. Martina Vobořilová a již
tradičně si k tomu přizvala
pana ředitele Mgr. Pavla
Adámka a pana starostu
Alexandera Suchého. První ročník uvítali kouzelníci se svými drobnými dárky. Jsme velice rádi,
že jsme mohli v naší škole přivítat i nové kolegyně učitelky, Mgr. Hanu Stratinskou – třídní učitelku
2. ročníku a PaedDr. Alici Berkyovou – vyučující anglického jazyka. V září proběhlo školní
fotografování žáků prvního ročníku.
Nově se škola zapojila do projektu Les ve škole. Tento program vede pedagogy k tomu, aby své žáky
učili o lese přímo v lese, a to pomocí pozorování a prožitků.
Ve školním roce 2020/2021 plánujeme pro žáky mnoho aktivit pro zpestření výuky a kulturních
i sportovních akcí.
Užívejte krásné slunné dny a u dalšího čísla Bechlínských listů se budeme těšit.
Za ZŠ a MŠ Bechlín Mgr. Sandra Černá, zástupkyně ředitele
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ZE SPORTU ……….

Mistrovský podzim 2020
Než se zmíníme o prvních mistrovských zápasech, vrátíme se k posledním přípravným duelům včetně
pohárového utkání s celkem II. třídy Libochovicemi.
Neděle 30.srpna 2020
Předonín – Třeboutice
6:2 (4:1)
Nově založený klub složený z hráčů, kteří prošli litoměřickými oddíly, nestačil na náš oddíl, který
celkem v pohodě prošel celým zápasem. Za zmínku stojí řečnický projev kapitána hostí v průběhu
celého utkání.
Avizovaný zápas 5.září se nekonal, protože my ani soupeř, 5. Koštice, jsme neměli k dispozici
dostatečný počet hráčů.
Středa 9.září 2020
Předonín – Libochovice
4:8 (2:4)
Překvapivý začátek utkání o okresní pohár s účastníkem okresního přeboru a favoritem vykazoval
po 30 minutách stav 4:0. Kdyby to bylo v této době 7:0, nikdo by se nedivil. Po tomto úvodu se začal
dostávat do hry soupeř, který do poločasu snížil na 4:2. Druhá část proběhla pod taktovkou hostí, díky
fyzické únavě a několika chybám v obranné činnosti, což bylo příčinou konečného výsledku 4:8.
Neděle 13.září 2020
Předonín – Podlusky
9:2 (5:1)
Utkání s ambiciózním soupeřem, který měl dobré výsledky v přípravě (Vrbice 7:2, Libouchec 3:0).
Tento celek u nás narazil. Zaznamenal sice první gól, ale pak se to na jeho branku valilo a skóre v náš
prospěch narůstalo. Avšak desítka z toho nebyla a navíc díky menšímu soustředění jsme obdrželi
poslední gól utkání. Po výsledcích v přípravě důležité zjištění hlavně před důležitým zápasem
v Dušníkách.
Neděle 20.září 2020
Dušníky B – Předonín
3:5 (0:2)
Do Dušník jsme neodjížděli v roli favorita. Navíc, když v sestavě domácích bylo 7 hráčů rozšířeného
kádru „A“ celku. Rozehrál se vyrovnaný souboj, v němž jsme získali do poločasu dvougólový náskok.
Ihned po přestávce jsme navýšili na 3:0. Potom se teprve dostali ke slovu domácí, kteří byli více u míče,
my jsme byli úspěšní v proměňování šancí. Za stavu 3:1 domácí úspěšně vystřídali a díky nešťastným
zákrokům našeho brankáře byli stále ve hře. Nakonec nebyla spravedlnost slepá, v nastavení jsme
upravili na konečných 5:3 pro nás. Pochvalu zaslouží celý kolektiv za odvedený výkon. Bohužel
se zápas nevydařil gólmanovi, o dramatičnosti svědčí sled skóre 0:3, 2:3, 2:4, 3:4, 3:5.
To je vše, další dění v mistrovské soutěži příště.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předoníně

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........

VÝSADBA STROMOŘADÍ
proběhne v sobotu 7. listopadu 2020. Podrobnější informace o akci najdete v dalším vydání

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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