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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
podzim je ve svém vrcholu. Slunečné období skončilo a nastává čas odpočinku přírody. Pro obec
je však toto období náročnější z důvodu plánování rozpočtu na příští rok. Je potřeba dokončit
rozdělané, uzavřít finanční toky a doladit vše potřebné. Není jednoduché uspokojit veškeré požadavky
příspěvkové organizace a dalších zájmových spolků, které obec podporuje. Každý rok se opakuje
při přípravě rozpočtu stejná situace. Co dříve, co později, jaká je priorita, co je důležitější, co může
počkat, co se musí udělat hned. Každoroční dilema, které nikdy nekončí. Bez odpovědného chování
při správě všeho společného není z tohoto začarovaného kruhu úniku. Dobré hospodaření obce
je základem pro možnost stálého rozvoje.
Naše obec, jako každý rok, má za sebou dílčí kontrolu hospodaření ze strany odboru kontroly
Ústeckého kraje. Výsledek této kontroly je pozitivní. Při hospodaření Obce Bechlín nebyla zjištěna
žádná pochybení. To je velmi důležitá informace pro nás všechny. Díky správnému a odpovědnému
přístupu při správě svěřeného majetku může obec investovat do rozvoje všech oblastí našeho života.
Dosud to byla převážně podpora sportu v obou částech obce, kdy obec v minulých letech účelně
vynaložila cca čtrnáct milionu korun, dále je to podpora kulturního a společenského života pořádáním
vítání občánků, setkání seniorů i různých zájezdů či divadelních představení. Samozřejmostí
je zabezpečení běžného chodu obce.
V neposlední řadě obec dbá na rozvoj školství, a to jak formou zlepšování prostředí a vybavenosti
školek i školy, tak na straně druhé plánovanou výstavbou druhého stupně základní školy. K této
záležitosti dovolte pár řádek. Základní studie možné přestavby byla zařazena do jednání zastupitelstva
obce. Zpracovatel Ing. arch. Marek pojal její zpracování velmi odpovědně a výsledek jeho práce je
jednoznačně velmi kladný. V současné době je na řadě projednání se školským odborem krajské
hygienické stanice, kde předpokládáme vydání kladného stanoviska pro zpracování projektové
dokumentace. Výsledek našeho snažení při zabezpečení výuky budeme mít možnost ocenit v příštích
letech. Pro všechny zájemce, kteří se chtějí seznámit se zpracovanou studií, jsou dveře obecního úřadu
vždy otevřené. Pro ilustraci Vám předkládáme vizualizaci možného způsobu rekonstrukce.

Alexander Suchý, starosta obce
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Zpráva o hospodaření obce za období 1. 1. 2019 - 30. 9. 2019
Přehled celkových příjmů a výdajů k 30. 9. 2019 ve vztahu k bankovním účtům obce
ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od
ROZPOČET
ROZPOČET
PŘÍJMY k 30.9.2019
schválený
po změnách
počátku roku
schválený %
upravený %
DAŇOVÉ
17 500 000,00
17 500 000,00
14 253 615,87
81,45
81,45
NEDAŇOVÉ
914 000,00
975 400,00
651 469,28
71,28
66,79
KAPITÁLOVÉ
20 000,00
20 000,00
8 180,00
40,90
40,90
DOTACE
325 600,00
975 600,00
299,63
CELKEM
18 434 000,00
18 821 000,00
15 888 865,15
86,19
84,42
Převody mezi vlastními účty
650 000,00
PŘÍJMY
PO KONSOLIDACI
18 434 000,00
18 821 000,00
15 238 865,15
82,67
80,97
ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od
ROZPOČET
ROZPOČET
VÝDAJE k 30.9.2019
schválený
po změnách
počátku roku
schválený %
upravený %
BĚŽNÉ
14 581 000,00
14 694 000,00
10 933 343,84
74,98
74,41
KAPITÁLOVÉ
6 320 000,00
6 594 000,00
5 021 507,00
79,45
76,15
CELKEM
20 901 000,00
21 288 000,00
15 954 850,84
76,34
74,95
Převody mezi vlastními účty
650 000,00
VÝDAJE
PO KONSOLIDACI
20 901 000,00
21 288 000,00
15 304 850,84
73,23
71,89

Kontrolní tabulka správnosti účtování k 30. 9. 2019
Příjem obce

15 238 865,15 Vydání obce
15 304 850,84
Úvěr
0,0
Bankovní účty - počáteční stav k 1. 1. 2019
Bankovní účty - konečný stav k 30. 9. 2019
Stav účtu KB
7 185 695,71 Stav účtu KB
7 093 275,78
ČSOB
384 984,01 ČSOB
85 909,85
ČNB
2 221 634,02 ČNB
2 547 142,42
Celkem
9 792 313,74 Celkem
9 726 328,05
Stav zjištěný
9 792 313,74 Stav zjištěný
9 726 328,05
Stav účetní
9 792 313,74 Stav účetní
9 726 328,05
Kontrolní číslo
25 031 178,89
Kontrolní číslo
25 031 178,89

Rozpočet obce pro rok 2019 byl zpracován včetně zůstatku finančních prostředků roku 2018 a části
prostředků Ostatního fondu obce. Rozpočet byl schválen dne 28. 11. 2018 jako nevyrovnaný s převahou
výdajů o 2 467 000,00 Kč.
K datu 30. 9. 2019 bylo schváleno sedm rozpočtových opatření ve výši 387 000,00 Kč, z toho částka
267 600,00 byl příspěvek na výkon státní správy, dotace na volby do Evropského parlamentu byla
ve výši 58 000,00 Kč a zbývajících 61 400,00 Kč byly drobné úpravy rozpočtu.
Období třetího čtvrtletí roku 2019 proběhlo ve znamení závěrečných stavebních prací na výstavbě
kabin na hřišti v Předoníně. K datu 30. 9. 2019 bylo na tuto akci pro rok 2019 vynaloženo
4 650 388,00 Kč. Celková hodnota díla je 8 073 229,00 Kč. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl
vydán 2. 9. 2019 s výsledkem - bez vad a nedodělků. Zároveň proběhla výstavba pochozí komunikace
na hřišti v Předoníně v celkové hodnotě 269 998,00 Kč.
Z výsledků letošního roku, které jsou součástí účetní závěrky k 30. 9. 2019, je zřejmé, že výdaje jsou
o 65 985,69 Kč vyšší než příjmy. Tyto výdaje jsou kryty finančními prostředky let minulých.
Procentuální podíl rozpočtových výdajů činí 71,89 % a příjmů 80,97 %.
Milena Koťová, účetní obce
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve středu 23. října se v Klubu Předonín sešli zastupitelé obce na veřejném zasedání, aby projednali
obecní záležitosti. Program byl dlouhý o osmnácti bodech. Přítomno bylo deset, později jedenáct
zastupitelů obce a hosté z řad občanů.
Hospodaření obce – v úvodu jednání byla odsouhlasena zpráva o hospodaření obce s informací
o vyúčtování akce Hřiště Předonín. Pro hlasovalo devět zastupitelů, jeden se zdržel.
Rozpočtové opatření – jednohlasně bylo schváleno rozpočtové opatření č. 8 určující přesuny
v položkách rozpočtu s převedením 617 tisíc Kč do rezerv obce.
Přestavba – 2. stupeň ZŠ – projednána byla studie na stavební úpravy budovy č.p. 58 v Bechlíně
na 2. stupeň základní školy. K bodu proběhla krátká diskuse, bylo sděleno stanovisko školské rady.
Návrh podpořilo devět přítomných zastupitelů, jeden se zdržel hlasování.
Střednědobý výhled – schválen byl i obsah návrhu střednědobého výhledu obce do roku 2023. Obec
na tato léta plánuje investice zejména do přestavby na 2. stupeň ZŠ a částečně do chodníků. Obsah
střednědobého výhledu byl schválen osmi hlasy, jeden zastupitel byl proti a jeden se zdržel.
Inventarizace majetku – zastupitelé schválili plán inventur a složení komise pro kontrolu stavu
obecního majetku. Devět zastupitelů hlasovalo pro, jeden se zdržel.
Dotace na chodník – zastupitelé jednohlasně schválili uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
Ústeckého kraje na výstavbu chodníku u kabin na hřišti v Předoníně. Dotace pokryje do 40 % nákladů,
tj. 110 tisíc Kč.
Prodej pozemku – devíti hlasy byl schválen prodej malého pozemku přiléhajícího k budově bývalého
obchodu v Předoníně s cenou dle znaleckého posudku. Jeden zastupitel se zdržel hlasování.
Prodej pozemku – všichni zastupitelé souhlasili s prodejem malého pozemku pod rodinným domem
majitelce nemovitosti v Předoníně.
Stavba skladů – zastupitelstvo schválilo smlouvu na vybudování skladových prostor v budově
č.p. 20 v Bechlíně (bývalé zemědělské družstvo). Stavební práce v hodnotě 332 tisíc Kč provede firma
Vastab. Po krátké diskusi pro návrh hlasovalo šest zastupitelů, čtyři se hlasování zdrželi.
Oprava chodníku v Bechlíně – schválena byla taktéž smlouva na rekonstrukci chodníku podél
bývalého družstva v Bechlíně. Zastupitelé jednohlasně podpořili vítěznou cenovou nabídku v hodnotě
483 tisíc Kč. Práce provede firma Smola stavby.
Přípojka energie – jednohlasně byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene na vybudování
přípojky elektro k pozemku v Bechlíně.
Řád hřbitova – schválen byl také nový řád veřejného pohřebiště schválený Ústeckým krajem. Řád byl
schválen všemi přítomnými zastupiteli.
Změna územního plánu – zamítnut byl návrh majitelky pozemku na pořízení změny územního plánu
v Předoníně. V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil jedenáctý zastupitel. Sedm zastupitelů
hlasovalo proti změně, čtyři se zdrželi hlasování.
Výroční zpráva školy – zastupitelé schválili výroční zprávu ZŠ a MŠ Bechlín. Proběhla krátká diskuse.
Deset zastupitelů hlasovalo pro, jeden se zdržel.
Investice ve školní jídelně – jednohlasně byl podpořen přesun prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ
na nákup nového kotle v jídelně.
Zemědělský pacht – rozsáhlá diskuse proběhla k návrhu zemědělského pachtu, na jehož základě mají
být pronajaty zemědělcům obecní pozemky. Pacht byl již několikrát zastupiteli odmítnut, nyní
se dobrali řešení. V závěru byl jednohlasně schválen nově vznesený návrh na propachtování orné
půdy. Cesty a další pozemky mají zůstat nedotčeny.
Cvičební stroje na Benzinov – v závěru jednání byla podpořena smlouva o umístění cvičebních strojů,
která bude nabídnuta k projednání bytovému družstvu na Benzinově a na jejímž základě by mohly být
zakoupeny a umístěny cvičební stroje pro seniory. K bodu proběhla diskuse. Deset hlasů bylo pro,
jeden zastupitel se zdržel.
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Diskuse – v diskusi byly položeny dotazy a připomínky na opravu ulice „Špagátovky“ v Předoníně,
účast v soutěži Vesnice roku, možnost nákupu nového auta pro školní jídelnu, možnost výstavby bytů
v bývalém družstvu v Bechlíně, umístění zastávek na Benzinově, úpravy zastávky u bývalého družstva
v Bechlíně, dopravní situaci v obci, zřízení parkoviště pro školu či zakoupení mechanizace na zimní
údržbu obecních prostranství.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že ve dnech 6.-8. listopadu 2019 a 23. prosince 2019 neordinuje.
Zástup MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

Velkoobjemové kontejnery
Budou přistaveny na obvyklých místech

Bechlín
8.-10. listopadu 2019
Předonín
15.-17. listopadu 2019
Do kontejnerů neukládejte nebezpečný odpad (t.j. pneumatiky, akumulátory, elektroniku, televizory,
barvy, oleje, léky...)

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........

Hasiči z Bechlína umí
Jako v loňském roce se opět spojili chlapci z jednotky obce a sboru dobrovolných hasičů v jeden celek.
Přihlásili se do postupových soutěží a do krajské soutěže TOHATSU CUP. Tuto soutěž podporuje řada
sponzorů – hlavně krizové řízení kraje a hejtman Ústeckého kraje.
Oproti roku 2018, kdy se družstvo mužů v požárním sportu umístilo
v okrese na prvním místě, na krajském kole získalo druhé místo,
kde nám pomohli i chlapi z Předonína. Seriál soutěží Tohatsu hasiči
z Bechlína vyhráli. Tím rozšířili majetek jednotky, která je součástí
obce, o 73 268 Kč. V letošním roce se až tak nedařilo. V okresním kole,
kde soutěžní družstvo mužů vedlo rozdílem třídy, neuspělo. Jeden
pěticentimetrový přešlap je odsunul až na třetí místo. Tím utekl
postup na krajské kolo a šance dostat se až na mistrovství republiky
v požárním sportu. Vždyť v roce 2018 nás od tohoto snu dělila jedna vteřina. I tak jsme měli
na mistrovství republiky, které bylo v letošním roce v Ústí nad Labem, jednoho zástupce. Pan Jindřich
Konfršt byl delegován na toto mistrovství jako rozhodčí instruktor.
Seriál soutěží Tohatsu začal v Bechlíně, kde vedoucí pan Jan Oplt
vylosoval druhé místo a druzí jsme se také umístili. V průběhu osmi
soutěží se nám podařilo umisťovat na druhých místech. K tomu
prvnímu chybělo někdy i kousek štěstí. I tak, při součtu všech bodů
ve finále, z toho bylo celkové druhé místo. Opět do této soutěže
hejtman kraje vložil finanční prostředky i věcné ceny. Od krásných
pohárů až po výbavu jednotky. Po součtu všech obdržených cen jsme
přispěli do společné pokladničky částkou 46 700 Kč.
Nebudu všechny soutěžící jmenovat, abych na někoho nezapomněl, ale sluší se všem poděkovat
za reprezentaci jak hasičského sboru, tak i obce. Ještě jednou všem soutěžícím děkuji.
Jindřich Konfršt, SDH Bechlín
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………. ŠKOLA A ŠKOLKA

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Zasíláme říjnový pozdrav našim příznivcům a čtenářům.
V říjnu se děti z předonínské školky nejvíce věnovaly tématu
Houby, hlavně proto, že je jich letos velká úroda. Naši nejmenší
vyprávěli, jak sbírali s rodiči houbičky. I na každodenní vycházce
nacházeli mnoho druhů – žampiony, špičky, muchomůrky atd.
Ve školce si dítka četla příběh O jednom hříbku a dvou
radostech, Hříbek šneka Palmáce, dramatizovala pohádku
Houbový domeček jako Boudo, budko. Říkanka Fouká větřík
fouky fouk, hříbkům, bedlám pod klobouk se také velmi líbila. Děti se naučily novou píseň V lese,
stavěly z dřevěné stavebnice les a houby a tancovaly. Při hře Červík v houbě děti prolézaly
„strachovým“ pytlem, foukaly do bublifuku a počítaly a třídily houby. Nejvíce se však líbila Cesta
lesem, která byla vytvořena jako překážková dráha z tělocvičného náčiní a oblíbená pohybová hra
Satan Belzebub.
V pondělí 14. října uspořádala základní škola na místním fotbalovém hřišti Drakiádu. Děti z mateřské
školky v Bechlíně se také zúčastnily. Počasí nezklamalo, svítilo sluníčko, jen vítr mohl foukat o trošku
víc. Školáci i naši nejmenší si ale poradili, běhali jako o závod, takže draci se nad hřištěm krásně
vznášeli. Děti se také mohly projet na koni. Potom si opekly vuřty, někdo si udělal topinku nebo
„černouška“. Den se moc vydařil.
I v bechlínské školce se probíraly houby, stromy
a keře na podzim, hrátky se zvířátky z lesů a strání.
Proběhla návštěva bažantnice a beseda s panem
myslivcem. Děti tvořily v průběhu měsíce plno
krásných výrobků, pracovaly s různorodým
přírodním materiálem. Chtěli bychom poděkovat
paní Drobné z Předonína a paní Šolcové z Bechlína
za darované dýně.
Ale i v základní škole bylo živo. Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili
interaktivní přednášky Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem
pod názvem HOP aneb Hravě o prevenci. Lektorka Mgr. Dana
Škarydová představila žákům téma Hravě bez úrazu. Akce byla
velmi pěkně a poutavě připravena. Žáci se dozvěděli spoustu
nových a zajímavých informací. Ti, kteří již vše znali, si vědomosti
oživili. Ne nadarmo se říká: „Opakování je matkou moudrosti.“
Žáci prvního ročníku se konečně dočkali Malé technické univerzity.
Při první schůzce postavili podle návodu silnici do města. Postavili
si i významné budovy, o kterých si povídali, kde jsou umístěné. Potom si za pomoci slepé mapy
budovy zakreslili. Při druhém setkání si žáci vyzkoušeli svoji zručnost při stavění jednoduchých staveb
z Lega podle návodu. Mezi tyto stavby patřila i věž. Potom děti hádaly, která z věží bude mít největší
stabilitu. Práce se všem povedla, takže si žáci diplom oprávněně zasloužili. Dne 10. října navštívila paní
z Malé technické univerzity také druhou třídu. Společnými silami druháčci postavili skládku
a vysvětlili si, jak to funguje ve skutečnosti. V závěru programu proběhl vědomostní kvíz, po kterém
byli žáci odměněni diplomem. Akce sklidila obrovský úspěch.
V úterý 22. října navštívili žáci třetího ročníku letos poprvé knihovnu a galerii v Roudnici nad Labem.
V knihovně vyhledávali knihy a pracovali s texty. V galerii pracovali v interaktivním programu
zaměřeném na dílo výtvarníka ovlivněného impresionismem a secesí Ludvíka Kuby.
Na konci měsíce nás čekalo to nejpříjemnější – podzimní prázdniny, na kterých jsme všichni nabrali
čerstvé síly a doléčili si virózky, které na nás útočí ze všech stran.
Mgr. Štěpánka Omámiková, ZŠ a MŠ Bechlín
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SVÁTEK SV. VÁCLAVA ..........

Slavnostní koncert Fojtova komorního sboru
V sobotu 28. září 2019 se uskutečnil koncert v kostele sv. Václava. Byl uspořádán u příležitosti oslav
sv. Václava a byl úvodem k Svatováclavské pouti. Vyslechli jsme překrásné melodie starých mistrů
i novějších autorů, které přinesly všem posluchačům nevšední estetický zážitek.
Letos se pořádání koncertu ujala z finančních důvodů kulturní komise obce. Chtěla bych poděkovat její
předsedkyni V. Müllerové, která koncert uváděla a zajistila i poděkování formou květinových darů.
Velký dík patří taky Patrikovi Černému a jeho rodině, kteří o kostel, naši kulturní památku, pečují
a vždy se nezištně postarají o údržbu, úklid a výzdobu.
Kostel sv. Václava byl vždy centrem kulturních tradic naší obce. A tyto tradice je třeba chránit,
aby zůstaly živé i pro budoucí generace. A v Bechlíně se to daří! Před několika lety Sdružení pro obec
Bechlín-Předonín obnovilo tradici Svatováclavské pouti, abychom nezapomněli, komu je náš kostel
zasvěcen a jakého významného patrona má naše obec.
Když jsme se před třiceti lety nadýchli svobody, cítili jsme potřebu investovat do chátrajícího kostela.
Díky tehdejšímu vedení obce, pod taktovkou pana starosty L. Dvořáka, se kostel po rekonstrukci opět
rozzářil. Avšak během těch třiceti let investují do naší kulturní památky a jeho okolí pouze farníci.
Je to smutné a jistě to o něčem vypovídá...
Kostel je místo, kam může přijít každý z nás. Mše jsou zde 1x za čtrnáct dní, avšak ty v dnešní době
většinu obyvatel nelákají. Ale měli bychom se zamyslet, jak mladé generaci umožnit přístup do těchto
posvátných prostor a jak jim přiblížit jejich historii. Jak chceme vytvářet úctu k tradicím, když naši
nejmenší neznají náš kostel a zvonici?
Blíží se čas vánoční a nikde nezní koledy lépe, než v kostele. Můžete se o tom opět přesvědčit během
Vánočního koncertu, na který Vás srdečně zveme. V listopadovém čísle Bechlínských listů bude
zveřejněno přesné datum. Těšíme se na Vás i na Vaše děti.
Ivona Vodičková, Jiřina Šustrová

VOLNOČÁSEK ..........

Volnočásek informuje
V říjnu jsme se scházeli v hojném počtu. Naučili jsme se vyrábět sovy,
holubičky, anděly a další výrobky, které nám poslouží jako dárky pro nejbližší
pod stromeček nebo udělají radost k jiné příležitosti. Vždy je třeba „oprášit“
zapomenuté postupy z minulých let, abychom mohli pokračovat s výrobou
sami doma. Máme radost, že mezi nás přišli ti nejmenší a s naší pomocí
si vytvořili holubičky. Díky podpoře svých rodičů mají možnost osvojit
si kouzlo lidové tvořivosti a naučit se žít s úctou k odkazu našich předků.

V listopadu se sejdeme na kroužku výroby figurek
a dárkových předmětů z kukuřičného šustí pouze třikrát,
a to vždy v úterý od 14 hodin – 5. 11., 12. 11. a naposledy
19. 11. V prosinci tento kroužek nebude. Sejdeme se zase
v lednu v novém roce. Termín včas oznámíme.
Paličkování – každé úterý od 15:00 do 18:00 hod. –
celoročně.
Jiřina Šustrová
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Uchvácen benzinem
Kdo? Další reprezentant z naší obce. Po Aničce Mackové, kterou oslovilo veslování, máme možnost
obdivovat výkony Jana Balšánka v kategorii čtyřkolek. Od malička tíhnul k motorům. Za podpory otce,
který se mu stal manažerem, trenérem a mechanikem, rozvíjel svůj talent.
Svůj první závod absolvoval v Bechlíně a úspěšně – vítězně. „To bylo po zahájení mé činnosti v roce
2008 v osmi letech povzbuzením do dalšího závodění“ říká J. Balšánek. Po účasti v různých
regionálních soutěžích se svým strojem Yamaha 450R se v současnosti již po čtvrté účastní seriálu
mezinárodního mistrovství ČR. V letošním ročníku se pravidelně umisťuje na jednotlivých závodech
v první pětce a v celkovém hodnocení obsadil čtvrté místo, když do posledního závodu seriálu bojoval
o bednu.
Výkony Janu Balšánkovi otevřely dveře do širší nominace ČR. Zúčastnil se jednoho závodu Mistrovství
Evropy v Chorvatsku, kde obsadil 12. místo z 26 účastníků. Jako reprezentant ČR spolu s krajany
Poláčkem (mistr ČR) a Kašparem absolvovali v německém Schwedtu Pohár národů za účasti
18 národních tříčlenných družstev. V jednotlivých rozjížďkách obsadil Balšánek 14. a 15. místo, Poláček
12. a 21. místo a Kašpar 23. a 20. místo. Celkově obsadilo družstvo ČR desáté místo.
V současnosti je sezóna 2019 v závodech čtyřkolek uzavřena a Jan Balšánek se věnuje druhé své zálibě –
fotbalu. Popřejme mu hodně úspěchů do další činnosti a věřme, že při jeho píli a vytrvalosti
se v budoucnu dočkáme i těch umístění na stupních vítězů.

Ing. Ladislav Soušek

Vítězné tažení pokračuje
I v další části soutěže jsme zaznamenali jenom vítězství a podařilo se nám vyhrát i „malé derby“
Předonín „A“ – Bechlín „B“. V probíhající části držíme průběžné druhé místo za rezervou Roudnice.
Máme shodný bodový zisk, horší skóre, ale zápas k dobru. A teď bližší informace k utkáním.
Sobota 28. září 2019
Vrbice/Vetlá – Předonín
2:4 (1:1)
- v utkání jsme začali náporem, bohužel bezvýsledným. Naopak první akce domácích po brejku
skončila v naší síti. Následovala neplodná, nezajímavá hra, do níž přinesl zvrat až střídající M. Kušpál,
který stihl během minuty vstřelit gól, popovídat si s rozhodčím a obdržet žlutou kartu. V druhé části
nervózní domácí na dostřel, nám se nedařilo odskočit. Nakonec vše dobře dopadlo.
Neděle 6. října 2019
Předonín – Podlusky
7:4 (4:1)
- utkání se soupeřem, který uhrál na jaře jediné tři body nad naším celkem. Začali jsme dobře a brzy
získali vedení 4:0. A následný útlum, který znamenal vyrovnání hry a rovněž brankové dostihy
ve zbytku utkání. Vše vyplynulo z nasazení a povolení, čehož soupeř využíval díky jeho zlepšení.
Vítězství bylo ale jasné a zasloužené.
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ZE SPORTU ..........
Neděle 13. října 2019
Račiněves – Předonín
0:3 (0:2)
- nejméně povedený zápas našeho družstva v dosavadním průběhu soutěže. V prvních dvaceti
minutách, kdy soupeř hrál pouze v devíti hráčích, jsme se vůbec neprosadili. V dalším průběhu
vyššímu skóre zamezil herní výpadek, ale zejména špatný terén a rovněž domácí gólman. O vítězství
ale nebylo pochyb.
Sobota 19. října 2019
Předonín – Bechlín
11:0 (6:0)
- překvapivě vysoké vítězství domácího družstva. Průběh utkání jednoznačně vyzněl pro vítěze, hosté
byli bez šance na jakýkoliv úspěch, a to ještě několik šancí zejména ve druhé části utkání zůstalo
nevyužito. „Malé obecní derby“ skončilo úspěšně pro domácí.
To je vše pro tuto část soutěže. V příštím zpravodaji Vás seznámíme s posledními výsledky podzimu
a s umístěním po polovině soutěže.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Hospoda U Petráčků v Libkovicích Vás zve na

HALLOWEEN KYTARY
v sobotu 2. listopadu 2019 od 20:00 hodin
hrají: Václav Mazák, Jiří Aust, Pavel Klíž, Petr Petráček

JINÁ SDĚLENÍ ..........

Nezisková organizace NADĚJE nabízí
Nezisková organizace NADĚJE v rámci terénního programu Roudnice nad Labem bezplatně
(anonymně) nabízí pomoc při řešení zaměstnání a bydlení, pomoc ve finanční oblasti a při vyřizování
státních dávek, potravinovou pomoc, zprostředkování služeb a kontaktů, doprovod na úřady, k lékaři,
do jiné sociální služby apod., pomoc v dalších oblastech. Službu mohou využít lidé ze sociálně
vyloučených lokalit, lidé bez přístřeší a příslušníci etnických menšin, kteří nezvládají situaci řešit
vlastními silami a také osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženi. Kontakt (mobilní tým) 608 728 033.

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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