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2015

………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
rok 2015 je na svém začátku a stojíme na startovní čáře běžných starostí. Všichni si přejeme
jen to nejlepší a jsme v očekávání, že to skutečně vyjde. Bez vlastního přičinění a pracovitosti
to ale nikdy nejde. Staré pořekadlo „bez práce nejsou koláče“ přesně vyjadřuje zodpovědnost a píli.
Před naší obcí stojí další náročné úkoly každodenního života. Běžné záležitosti, údržba i investice jsou
obsaženy ve schváleném rozpočtu obce pro letošní rok. Každý z občanů má možnost se s rozpočtem
seznámit na webových stránkách obce nebo přímo v kanceláři obecního úřadu. Rozpočet je vyrovnaný
a plně zohledňuje potřeby naší obce, příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín,
občanských sdružení, sportovních klubů, hasičů i kultury. Dobré plánování a schválení rozpočtu obce
jsou jednou z nejdůležitějších činností, od které se odvíjí život obce. Stanovené částky jsou závazné
a podléhají řádnému vyúčtování. Případná rozpočtová opatření podléhají schválení zastupitelstva.
Ve větší míře znamenají rozpočtová opatření přesun finančních prostředků v rámci kapitol, anebo
navýšení v případě získání sponzorských darů nebo lepšího výběru daní.
Za posledních několik let se daří sestavit rozpočet obce velmi kvalitně, bez nutnosti velkých změn.
Znamená to dobře odvedenou práci finančního výboru a správně a zodpovědně vedené účetnictví
obce. Hospodaření každé obce se řídí příslušnými zákony a předpisy. Pro laika nepřehledná spousta
vyhlášek a nařízení se každý rok mění nebo doplňuje.
Je jenom dobře, že tento základní dokument splňuje všechny předpoklady k zajištění bezproblémového
chodu obce. Každá zájmová složka nebo sportovní klub či sbory dobrovolných hasičů mají možnost
rozvíjet svoji činnost mimo jiné i díky příspěvku ze strany obce.
Nezbývá mi, než velmi poděkovat za zodpovědnou práci jak finančnímu výboru obce,
tak i pracovnicím obecního úřadu. Vstřícnost a ochota vykonávat své povinnosti a přidávat k tomu
i mnoho dobré nálady a úsměvů je v dnešní uspěchané době malým zázrakem.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Rozpočet obce pro rok 2015
PŘÍJMY
1111-1511
2119
3392
3399
3612
3632
3639
3722
3725
5311
6171
6310

Daňové příjmy
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
Zájmová činnost v kultuře – kluby, kulturní dům
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků – dary, dětské dny
Bytové hospodářství – nájem
Pohřebnictví – nájem
Komunální služby a územní rozvoj obce – prodej nemovitého majetku
Sběr a svoz komunálních odpadů – příjem od občanů
Využívání a zneškodňování kom. odpadů – příjem od EKO-KOM, a.s.
Bezpečnost a veřejný pořádek – pokuty, náhrady řízení
Činnost místní správy - dary, nájmy
Obecné příjmy z finančních operací
Příjmy celkem

VÝDAJE
1070 Myslivost - příspěvek
2212 Silnice – údržba, opravy
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodník u kulturního domu
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113 Základní školy – neinvestiční transfer na činnost
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury - kroniky
3341 Rozhlas a televize
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - noviny
3392 Zájmová činnost v kultuře – kluby, kulturní dům
3399 Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř. – vítání občánků, srazy seniorů, kulturní akce
3419 Ostatní tělovýchovná činnost – sportovní kluby
3421 Využití volného času dětí a mládeže – dětská hřiště
3612 Bytové hospodářství – bytový fond obce
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby a územní rozvoj obce
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů – směsný odpad
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – využitelný odpad
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 Požární ochrana – dobrovolná část
6112 Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné výdaje z finančních operací – poplatky bankám
6320 Pojištění funkčně nespecifikované – pojištění majetku
6402 Finanční vypořádání minulých let – vratky dotací
6409 Ostatní činnosti – příspěvky neziskovým organizacím
Výdaje celkem
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12 597 000,00
20 000,00
50 000,00
35 000,00
24 000,00
15 000,00
45 000,00
267 000,00
216 000,00
10 000,00
31 000,00
3 000,00
13 313 000,00

25 000,00
1 000 000,00
200 000,00
10 000,00
3 600 000,00
39 900,00
7 000,00
20 000,00
70 000,00
540 000,00
233 000,00
412 000,00
400 000,00
30 000,00
615 000,00
16 000,00
48 000,00
352 400,00
5 000,00
375 000,00
1 319 200,00
366 500,00
992 550,00
2 538 700,00
12 000,00
60 000,00
5 750,00
20 000,00
13 313 000,00

.......... INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Z TOHO KAPITÁLOVÉ VÝDAJE – INVESTICE
2219 Ost.zál. pozemních komunikací – chodník a parkovací plocha u kulturního domu
3419 Ostatní tělovýchovná činnost – hřiště Bechlín – přestavba kabin
3421 Využití volného času – dětské hřiště Bechlín
3421 Využití volného času – dětské hřiště Předonín
3631 Veřejné osvětlení – rozšíření sítě Bechlín
3631 Veřejné osvětlení – rozšíření sítě Předonín, Benzinov
3639 Komunální služby a územní rozvoj – pozemky

200 000,00
260 000,00
200 000,00
200 000,00
125 000,00
125 000,00
5 000,00
1 115 000,00

Z TOHO PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST
1070
Myslivost
3419
Stolní tenis
3419
FK Bechlín
3419
SK Předonín - fotbal
3419
SK Předonín – dračí lodě
3419
SK Předonín – požární sport
5512
Sbor dobrovolných hasičů Bechlín
5512
Sbor dobrovolných hasičů Předonín
3399
Kultura – klub Volnočásek
6409
Ostatní neinvestiční transfery spolkům - rezerva
6409
Ostatní neinvestiční trasfery neziskovým organizacím - hospic

25 000,00
7 000,00
60 000,00
60 000,00
10 000,00
15 000,00
35 000,00
35 000,00
24 000,00
10 000,00
10 000,00
291 000,00
Milena Koťová, účetní obce

Poděkování za finanční příspěvky do Tříkrálové sbírky 2015
Farní charita Roudnice nad Labem děkuje všem, kteří na začátku letošního roku finančně přispěli
do kasiček tříkrálových koledníků. V Roudnici nad Labem, Budyni nad Ohří a devíti přilehlých obcích
Podřipska se podařilo vykoledovat rekordní částku – 137 031 Kč!!! Občané Bechlína a Předonína
přispěli částkou 2 483 Kč.
Z dosaženého výsledku 15. ročníku sbírky máme ohromnou radost, protože tak příznivý výtěžek jsme
vůbec neočekávali. Přestože žijeme ve složitém a náročném období, lidé nám stále dokazují, že nemyslí
pouze na sebe, ale jsou ochotni pomáhat druhým. Navíc jsou lidé rok od roku vstřícnější a štědřejší.
Vybranou částku použijeme na zajištění provozu charitního šatníku, azylového domu pro ženy
a matky v Roudnici nad Labem a na individuální podporu rodin s dětmi.
Ještě jednou všem dárcům z celého srdce děkujeme.

Vedení Farní charity Roudnice nad Labem
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V závěru uplynulého roku se uskutečnila dvě zasedání Zastupitelstva obce Bechlín. Ve čtvrtek
18. prosince se sešlo zastupitelstvo v 18 hodin v Klubu Předonín v počtu 10 členů, aby projednalo
rozpočet obce a další zásadní záležitosti.
Rozpočet obce - předseda finančního výboru Ing. Ladislav Soušek předložil rozpočet obce pro rok
2015. Ten je i pro tento rok schválen jako vyrovnaný, obec bude hospodařit s cca třinácti miliony korun,
a to v oblasti příjmů i výdajů. Investovat se bude podle dlouhodobého výhledu obce a podle
požadavků všech spolků, kterým obec přispívá na činnost. V roce 2015 je například vyčleněn milion
korun na opravy silnic, a dvakrát 200 tisíc Kč na vybudování dětských hřišť v obou částech obce.
Navržený rozpočet byl zveřejněn. V nezměněné podobě jej schválili všichni přítomní zastupitelé.
Poskytování informací – zastupitelé dále hlasovali o doplnění Jednacího řádu zastupitelstva obce
podle návrhu Mgr. Ing. Jana Drobného. Podle tohoto doplnění bude obec poskytovat všechny
materiály k jednání zastupitelstva včetně příloh nejen v tištěné podobě zastupitelům, ale bude je též
vyvěšovat na elektronické úřední desce. Podle zákona je nutné zajistit ochranu osobních údajů, proto
budou ve zveřejněných dokumentech zakryty. Pro tuto změnu se vyslovilo šest zastupitelů.
Peníze za svoz bioodpadu – zastupitelé schválili přijetí daru 47 tisíc Kč od sdružení SONO. Jde
o částku, která odpovídá množství bioodpadu odvezenému z naší obce na skládku SONO.
Rybník Předonín – starosta obce předložil zastupitelům položkový rozpočet na vícepráce provedené
při rekonstrukci rybníka v Předoníně a uvedl důvody nárůstu nákladů. K tomuto bodu proběhla živá
diskuse. Zejména opoziční zastupitelé vyslovili svou nedůvěru k oprávněnosti vícenákladů. Starosta
vysvětloval, že se jednalo o havárii, kterou nemohl nikdo předpokládat. Dodatek ke smlouvě o dílo byl
následně schválen šesti zastupiteli.
Pronájem bytu v kulturním domě – zastupitelé vyslechli závěr výběrové komise na obsazení obecního
bytu v kulturním domě v Bechlíně a vybrali z došlých žádostí nájemce podle doporučení komise. Byt
bude pronajat za již dříve schválených podmínek. Nájemní smlouva bude uzavřena na dva roky.
Návrh byl přijat jednohlasně.
Ceník nájmu hrobových míst, věcné břemeno – jednohlasně byl schválen také ceník nájmu hrobových
míst pro rok 2015 a smlouva o zřízení věcného břemene pro elektrickou přípojku v Předoníně.
Zamítnutí prodeje pozemku – zastupitelé zamítli prodej obecního pozemku v Bechlíně zahrádkářce,
která tento pozemek užívá jako nájemce. Důvody zamítnutí byly již projednávány na předchozím
zasedání. Pro zamítnutí návrhu se vyslovilo sedm zastupitelů.
Diskuse – zastupitel Mgr. Ing. Jan Drobný navrhl, aby obec využila své informační prostředky
k podání výzvy občanům, aby předkládali návrhy, co by chtěli v obci vybudovat nebo změnit. Dále
byly vzneseny dotazy na řešení stavu nebo prodeje nemovitostí obce, opravu výtluků na komunikaci
mezi částmi obce a podemleté zdi u mlýna.
Další zasedání zastupitelstva se uskutečnilo v úterý 30. prosince v 17 hodin v Klubu Bechlín. Přítomno
bylo sedm zastupitelů obce a dva občané. Na programu byly dva body jednání.
Rozpočtové opatření – zastupitelé schválili sedmi hlasy rozpočtové opatření. Šlo o drobné změny
pro dorovnání rozdílu na konci roku.
Diskuse – v diskusi vyjádřili přítomní občané svůj nesouhlas s účtováním vícenákladů na stavbě
rybníka v Předoníně a kritizovali kvalitu prací zhotovitele v naší obci. Dále navrhovali podporu
místních živnostníků, např. nabídku na zajištění občerstvení na kulturních akcích. Také navrhovali
pronájem některého obecního kulturního zařízení místním živnostníkům a požadovali informace
o nákladech na provoz těchto zařízení.
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
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.......... VAŠE PŘÍSPĚVKY

Moderní obec
V Obecních listech číslo 12 jsem si přečetla, že i starostovo zastupitelstvo chce moderní obec.
Vážně?
Kde jste byli poslední roky?
V čem je problém?
Samozřejmě v nedostatku peněz.
Aby se mohla obec rozvíjet, potřebuje dotace. Čerpání dotací je také základem moderní obce. Chápu,
že se tomu starosta brání, je s tím spousta práce a papírování a to vše se často musí podstoupit
opakovaně. Avšak bez čerpání dotací přichází obec o miliony. Při stavbě dětských hřišť to budou
„jen“ statisíce. K tomu nelze mlčet.
Využívání dotací není nic nového, je to již léta běžnou součástí rozvoje měst a obcí, z nichž některé jsou
mnohem menší než naše. A jestli někdo tvrdí něco jiného, tak neříká pravdu.
V naší obci máme na vysoké úrovni společenský život. Zde se práce starostovi i zastupitelstvu skutečně
daří a patří jim za to dík. Jenže stejně důležité, i když méně viditelné je financování investičních akcí.
A to prostě je. A nic na tom nezmění ani kladné hodnocení kontrolních orgánů Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Ty, jak všichni víme, hodnotí hospodaření s finančními prostředky obce a ne vaše
schopnosti tyto prostředky navyšovat. A právě v tomto směru je vaše pasivita neomluvitelná a vaše
výmluvy a napadání dětinské.
Občané očekávají, že bude nově zvolené zastupitelstvo v zájmu obce spolupracovat. Vy máte početní
předvahu a jen na vás tedy záleží, jestli se budeme dál rozvážně a promyšleně plácat na léta zamrzlém
obecním rybníčku nebo se již společně pohneme dopředu.
autorem článku je paní Ivona Vodičková

Klub Volnočásek

Dne 14.1. jsme se poprvé sešli v klubu v Bechlíně na kurzu korálkování. Návštěvníci byli motivováni
překrásnými vzorky hotových výrobků – náhrdelníky, náušnicemi, náramky. Naše práce spočívala
ve výběru korálků, jejich navlečení, ta těžší část, jejich sháčkování a většinou i navlečení na strunu,
končila u p. Šustrové. Brzy byli všichni zaujati prací a povídáním. Paní Hrstková nám vyprávěla
o životě v obci za 1. republiky. Vzpomínala na spolek Duch času, který se staral o kulturní
a společenské akce v obci. Zesnulé vyprovázel na poslední cestě, včetně květinového daru a vpředu
v průvodu byl nesen spolkový prapor. Pořádali také Trakařový ples – kdo vyhrál, vezli ho domů
na trakaři. Další spolek vypomáhal malorolníkům půjčováním strojů. Když se někomu nedařilo a přišel
o dobytek, získal od nich i finanční výpomoc. Cvičit se chodilo do Dělňáku (DTJ) nebo do Sokolovny,
která byla na místě dnešního kina. Paní Hrstková vděčně vzpomínala na pana Kavinu, který jim zde
předčítal pohádky. Válka a rok 1948 znamenaly konec spolkového života.
Vzpomínala i na ty, kteří byli v obci pronásledováni v padesátých letech. Stačilo málo (třeba nesplnění
vysokých dodávek) a rodina se znelíbila. To byl případ i pana Fajxe, který byl zavřený a jeho rodina
byla vystěhována do Ústí n.L.. Rodina Štěpánovských byla vystěhována na severní Moravu. Rodina
Šustrových byla vystěhována ze svého statku do protější budovy bývalé pošty a přes 40 let se každý
den dívali, jak jejich dům chátrá.
Neměli bychom zapomínat na utrpení, která přinesla padesátá léta, jen tak totiž dokážeme ocenit
a vážit si dnešní demokracie a svobody slova.
V klubu jsme čtyři hodiny pilně tvořili a výsledky byly krásné a přinesly radost dětem i dospělým.
Překvapilo nás, že se účastnili i chlapci a vytvářeli dárky pro své blízké. Sejdeme se zase za měsíc,
vždy druhou středu v Bechlíně a čtvrtou středu v Předoníně.
Zveme Vás mezi nás na kávu (nebo čaj), na buchtu a tvoření, nebo jen příjemné posezení a povídání.
Kdo potřebuje dopravu, ať se ohlásí p. Šustrové na tel. č. 604 437 050.
Ivona Vodičková
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PODAŘILO SE? ..........

Nebeská nádrž Předonín
Celková plánovaná rekonstrukce Nebeské nádrže v Předoníně přispěla k dalšímu zvelebení obce.
Neutěšený stav tohoto místa se změnil v uspořádané zákoutí pro volné chvíle, odpočinek, sport
či procházku. Podle informací obecního úřadu se na jaře plánuje zatravnění přilehlých prostor, osazení
laviček a umístění veřejného osvětlení.
Původní majitelka vodní plochy byla výsledkem rekonstrukce mile překvapena. Podobně
zrekonstruovanou nádrž můžeme vidět v obci Vrbice – Vetlá, kde se dílo podařilo.
K dnešnímu dni je Nebeská nádrž zkolaudována a splňuje všechny potřebné parametry. Potřebná
dokumentace je odsouhlasena jak Vodoprávním úřadem v Roudnici nad Labem, tak i Povodím Ohře.
Přejeme občanům Předonína příjemné užívání zhotoveného díla. Za úvahu určitě stojí využití krásně
vzrostlého smrku k vánočnímu rozsvícení. Je jedno, zda se bude nová odpočinková zóna využívat více
nebo méně, opravená Nebeská nádrž dnes především tvoří dominantu Předonína.

Irena Škobisová

Z MÍSTNÍ KNIHOVNY ..........

Knihovna v roce 2014
V minulém roce naši knihovnu pravidelně navštěvovalo 39 čtenářů. Ze 161 návštěv bylo 69 dětských.
Dospělí návštěvníci si vypůjčili 10 knih naučné literatury a 160 knih krásné literatury. Děti 40 knih
naučných a 160 ostatních dětských.
Při nákupu nových výtisků jsme se zaměřili především na dětskou literaturu, protože velký zájem dětí
nás těší. Díky velmi dobré spolupráci s místní školou, která každoročně pořádá exkurze do knihovny,
máme oproti jiným vesnickým knihovnám daleko více dětských návštěvníků. Děti chodí po třídách
s učitelkami, vyslechnou si výklad knihovnic, prohlédnou si nové knihy a mají
možnost se ihned přihlásit a knihy si vypůjčit. Většina z nich začne knihovnu
pravidelně navštěvovat.
Každoročně také vyhlašujeme nejlepší čtenáře z naší školy, kterými se loni
staly Martina Fůrová, Veronika Čermáková a Barbora Hlaváčková. Nejlepší
čtenářkou knihovny je opět Lucka Tlustá, která si už po několik let půjčuje
nejvíce knih. Všem výherkyním poblahopřál a předal malý dárek pan starosta.
Nově jsme vytvořili soubor knih pro předškoláky. Jsou to nejen leporela,
ale i pohádkové puzzle, krásně udělané knihy „co má umět předškolák“,
obrázkové knihy a další.
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………. Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Naše služby se snažíme stále vylepšovat. Knihy, které nemáme, můžeme vypůjčit v knihovně
v Litoměřicích nebo při větším zájmu zakoupit. Odebíráme také časopisy „History“ a „Svět na dlani“,
o které je velký zájem. Každý rok můžeme nakoupit knihy za 12 000 Kč, takže máme stále něco nového.
Dostáváme také velké množství knih darem. Ty, které nemáme a jsou kvalitní, vezmeme do stavu
a ostatní, které nemůžeme použít, nabízíme zdarma spoluobčanům.
Zveme všechny spoluobčany i s dětmi. Přijďte se k nám podívat a prohlédnout si naše knihy (beletrie,
detektivky, encyklopedie, kuchařky, knihy o přírodě, dobrodružné, historické, válečné, obrazové
publikace, pohádky, ženské a dívčí románky a další).
Rádi Vás přivítáme každé pondělí od 15:30 do 16:30 a každé první pondělí v měsíci od 14:00 do 16:30.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Prosíme čtenáře, aby knihy, které mají doma rok i déle, vrátili do knihovny.
Miluše Dvořáková

………. ZE SPORTU

Dračí sezóna 2014

I v loňském roce se Dragon team Předonín zúčastnil soutěže Grand Prix pořádané Českou asociací
dračích lodí. Tým se usnesl, že nebude objíždět všechny závody, jichž bylo vypsáno 21. Kapitán Petr
Balšánek rozhodl, že jich objedeme tolik, abychom se dostali do finále v Račicích, a to se skutečně
povedlo. Volba to byla rozumná, protože jsme se nehonili bezhlavě za body, ale závody jsme si užívali.
Začali jsme stupni vítězů ve Štětí. Na 200 m jsme dojeli druzí a na 1 km jsme si vypádlovali třetí pozici.
Pokračovali jsme závody v Praze spojenými s Českým pohárem. Na 500 m jsme se dostali do finále A,
na tratích 200 m a 2 km jsme bojovali ve finále B. V Sedlčanech jsme vystoupali na trati 200 m
na stupínek nejvyšší, tudíž na první místo. Závod na 1 km byl také úspěšný, skončili jsme těsně druzí.
S Českým pohárem jsme se měřili také na Slapech. Všechny tratě jsme absolvovali ve finálích B. Sezónu
GP jsme zakončili v republikovém finále v domácích Račicích, kde jsme si vyzávodili v konkurenci
s Českým pohárem postupku – na 200 m sedmé místo, 2 km osmé místo a 500 m deváté místo.
Dragon team Předonín si zkusil v červenci zazávodit i na ME národních posádek, které se konalo
v Račicích. Pro naši kategorii byl vypsán závod na „desítkových“ lodích. V mezinárodní konkurenci
se dařilo. Zacinkaly dokonce i medaile.
Loňská sezóna nebyla jen růžová. Potýkali jsme se i s mnoha problémy. Největším z nich byl tradiční
nedostatek pádlujících nadšených sportovců. Na několika závodech nám vypomohli dragoni
z A-fitness. Velkou posilou se stala děvčata z týmu N.A.S.T., jenž se bohužel rozpadl. Holky
tak přivítaly možnost pádlovat za náš tým a staly se předonínskými dračicemi.
Blíží se sezóna nová. Přípravy jsou v plném proudu. Někteří cvičí v posilovně, jiní diskutují u pivka
a někdo zvládá oboje. Jisté je jen to, že nás čekají velké změny. Nejzávažnější z nich je to, že na závody
společné s Českým pohárem budeme muset mít místo šesti žen osm. Doufáme však, že i letos
odzávodíme co půjde, abychom se dostali do republikového finále.
Závěrem bychom chtěli poděkovat OÚ Bechlín, který nás již několikátým rokem finančně podporuje.
Díky jeho štědrosti můžeme zaplatit několik startovných v roce.
Největší dík našeho týmu však patří kapitánovi Petru Balšánkovi, který nás roky zuby nehty drží
pohromadě. Bez něj by již Dragon team Předonín neexistoval. Dát dohromady dvacet lidí ochotných
objíždět závody po celé republice je opravdu nadlidský výkon.
Co dodat? Asi jen tradiční Klimberovské „Sportu zdar, dragonboatingu zvlášť!“
za Dragon team Předonín Nikola Grbavčicová
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ZE SPORTU ..........

První fotbal v roce 2015
„A“
Ani ve fotbale neexistují žádné dlouhé přestávky. Je ovšem jen a jen na hráčích, jak přistoupí
k zimnímu přípravnému období. Zatím to bylo vždy období, které hráčům nechutná a absence
na tréninku znamenala jeho opuštění, což potom mělo vliv na výkony v mistrovských zápasech. Přitom
bylo a je snahou funkcionářů SK zpříjemnit toto období přípravnými utkáními. Bohužel
i to je v současné době obtížné. Nakonec se nám podařilo zajistit turnaj na Mělníku s minimální účastí
čtyř družstev (za názvem třída soutěže a umístění po podzimu).
1. FC Mělník
I.B třída
9. místo z 16 účastníků
2. Sokol Jeviněves
IV. třída
1. místo ze 14 účastníků
3. Sokol Dolní Beřkovice
OP
16. místo z 16 účastníků
4. SK Předonín
OP
7. místo ze 14 účastníků
Rozlosování našeho družstva:
sobota 17. ledna 2015
FC Mělník – SK Předonín
odehráno
sobota 7. února 2015
SK Předonín – Sokol Jeviněves
9:00
sobota 21. února 2015
Sokol Dolní Beřkovice – SK Předonín
9:00
A v březnu utkání o umístění – zatím není přesně určeno.
Sobota 17. ledna 2015
FC Mělník – SK Předonín
3: 1 (1 : 0)
- první vystoupení na turnaji v Mělníku odpovídalo počátku přípravy. Mrzí, že z 25 hráčů nejsme
schopni postavit družstvo z důvodu jiných zájmů mnoha hráčů. A tak horko těžko slepená sestava
odvedla výkon dle svých možností. Mrzí opětovné nevhodné chování J. Hubeného ml.
Přípravka
Ta začala svoji přípravu 14. ledna a tuto si zpříjemnila v sobotu 24. ledna 2015 halovým turnajem
nejlepších osmi družstev v okrese po podzimu 2014 v soutěži mladších přípravek. Rozdělení družstev
do skupin a program byly zveřejněny v minulém čísle. Nyní se zmíníme o výsledcích.
SK Štětí – SK Předonín
7:1
- první zápas v hale nám dal tvrdou lekci.
Slavoj Roudnice n.L. – SK Předonín
2:1
- vyrovnané utkání s vítězstvím pro domácí nám uzavřelo cestu k případnému boji mezi nejlepšími
čtyřmi oddíly.
Dynamo Podlusky – SK Předonín
1:5
- po dobrém výkonu zasloužený úspěch. Obsadili jsme třetí místo ve skupině a tím jsme postoupili
do boje o celkové páté místo, kde nám byla soupeřem „zase ta“ Dobříň.
Chemička Dobříň – SK Předonín
2:1
- darovali jsme našemu tradičnímu soupeři páté místo díky netaktickému zahrání 30 vteřin před
koncem utkání. Celkové šesté místo je úspěchem, neboť jsme na turnaj jeli jako sedmé mužstvo okresu.
Zlepšení bylo na úkor Dynama Podlusky.
Tolik k činnosti SK Předonín v lednu 2015. A závěrem ještě jedna oprava z minulého čísla, kde jsme
vyloučení přisoudili „staršímu“ Souškovi Petrovi, ale správně je Soušek Michal.
Pro příznivce požárního sportu sdělujeme, že oddíl pro rok 2015 přerušil činnost.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

PODĚKOVÁNÍ ..........
Mateřská škola Bechlín děkuje panu Miroslavu Suchému ml. za dar 5 000,- Kč, který věnoval na nákup
knih a pomůcek pro předškoláky. Díky němu měly děti ve školce bohatší Vánoce 
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.......... VAŠE PŘÍSPĚVKY

Vyznání
Toulám se rád tou českou krajinou,
drahou mi, milou – prostě mou otčinou,
kterou nevyměnil bych
za žádnou – za jinou...
Ona svá kouzla pro nás všechny má,
když jí porozumíš, ráda se jich vzdá.
Patříme k ní a ona není – není zlá...
Jen někdy vrací nám lidem
těžká ta příkoří,
co působíme jí svou EKO zátěží.
Když problémy narostou
- prostě nás udeří...
Pak již nezurčí potůčku klikatý tok –
ten změní se rázem v hrůzný veletok.
Od idylky ku zkáze je již
- jen krok...
Přesto rád toulám se
tou českou krajinou.
Drahou mi, milou – prostě otčinou,
kterou nevyměnil bych
- za žádnou
- za jinou...
Jaroslav Kolář, leden 2015

.......... SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….
Kulturní komise spolu s Podřipskou misií Vás srdečně zve k přátelskému setkání na téma

JAK ČÍST A POROZUMĚT BIBLI

v pondělí 2. února od 18:00 hodin v Klubu Bechlín
Nejedná se vůbec o nudné čtení. Dozvíme se, že obsahuje 66 různých spisů, že naši předci
za ni pokládali své životy a hlavně byla zachována pro další generace. Zjistíme, proč přečkala staletí
a má stále zásadní vliv na vývoj lidstva. Pozvaní hosté se s námi podělí o svoje znalosti a zkušenosti.
Další setkání na toto téma se uskuteční v pondělí 16. února 2015.

SDH Bechlín ve spolupráci s Dílnou lidových tradic paní Šustrové si Vás dovoluje pozvat na

3. NOVODOBÝ MASOPUST

průvod vyráží v sobotu 7. února 2015 v 11:00 hodin od hasičské zbrojnice
Pokud nám chcete pomoct v obnovení masopustní tradice a jste ochotni pozvat průvod
k Vám domů, dejte nám prosím vědět, abychom trasu průvodu mohli přizpůsobit.
A pokud se necítíte na „taneček s medvědem“, budeme rádi, pokud nám třeba,
až budeme procházet okolo, něco dobrého na zoubek podstrčíte 
Po skončení průvodu jste všichni srdečně zváni k hasičárně
na posezení a konzumaci „vykoledovaných dobrot“.
Tel. 728 009 235

SDH Předonín pořádá

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
a poté MAŠKARNÍ KARNEVAL

v sobotu 14. února 2015 od 14:00 hodin na sále obecního úřadu v Předoníně
Během průvodu obcí se budou prodávat tombolenky. Pokud chcete přispět nějakým darem
do tomboly, můžete ho přinést každé úterý od 17 do 18 hod. do místní hasičské zbrojnice.
OBČERSTVENÍ A HUDBA ZAJIŠTĚNA

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, inzeráty, nabídky a pozvánky zasílejte přímo na e-mail ou.bechlin@tiscali.cz, případně
je předejte v kanceláři obecního úřadu nebo panu Hruškovi v Předoníně.
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