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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
dovolte mi krátké zamyšlení nad sportovním děním v naší obci. Prvořadým sportovním počinem
je pro převážnou část hlavně mužské populace kopaná. Jak v Bechlíně, tak i v Předoníně bývá
při utkáních dětí i dospělých široká divácká kulisa. Zdravá soutěživost kolektivního sportu
se ale někdy stává až nezdravou a některé názory už snad na pole sportu ani nepatří. V současné
době probíhá jednání s oběma fotbalovými kluby pro zlepšení sportovního zázemí.
Širokou členskou základnu mají i oba hasičské sbory naší obce. Na prvním místě jsou samozřejmě
děti a podpora jejich soutěživosti. Je radost sledovat zápal a chuť vítězit ve všech družstvech.
Náročná práce vedoucích se zúročuje v dobrá umístění v rámci okresu i kraje. Dlouholetá tradice
požárního sportu má v naší obci pevné základy a je zárukou výchovy dalších generací tohoto
krásného sportu.
SK stolní tenis je sdružením několika málo nadšenců a příznivců zelených stolů. Výborné výsledky
a vzorná reprezentace obce jsou již řadu let samozřejmostí. Zde nerozhoduje věk, ale chuť
sportovat a plně se stolnímu tenisu věnovat.
Jako „suchozemská“ obec máme jednu zvláštnost. Tou zvláštností je oddíl dračích lodí. Parta
nadšenců brázdí vlny celé republiky a trvale obsazuje stupně vítězů. Je to koníček velmi náročný
hlavně na dopravu a velká dřina pádlování stmeluje všechny, kteří jsou skutečně na jedné lodi.
Další kapitolou je veslování. Asi málo občanů tuší, že v naší obci máme reprezentantku tohoto
sportu. Její skromnost je až zarážející. Přes nesporné a velmi kvalitní výsledky jak v rámci
republiky, tak i Evropy zůstává nohama pevně na zemi. Přeji jí do budoucna další výrazné
úspěchy a ať jednou reprezentuje naši zemi v kategorii dospělých.
Stejně nadaného mladého člověka má naše obec v motoristickém sportu. Jeho doménou jsou
čtyřkolky. V mládežnických soutěžích dosahuje trvale hodnotných umístění a úspěšně již prohání
dospěláky. Tento finančně velmi náročný koníček zaměstnává celou rodinu, která vytváří patřičné
zázemí.
A nakonec neméně důležitou skupinou sportovců jsou všichni, kteří jezdí na kole, chodí
na procházky, běhají nebo jen tak cvičí pro radost.
Ve zdravém těle zdravý duch!
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve středu 2. září od 19 hodin se v Klubu Předonín uskutečnilo zasedání zastupitelstva naší obce.
Přítomno bylo všech jedenáct zastupitelů. Na program jednání bylo zařazeno patnáct bodů, o nichž
se diskutovalo déle než dvě hodiny.
Finanční záležitosti – v úvodu jednání zastupitelé jednohlasně schválili rozpočtové opatření a zprávu
o hospodaření obce. Rozpočtové opatření se týkalo prázdninového rozloučení, nutných oprav a úhrady
správního poplatku. Zpráva o hospodaření obce informovala o účetnictví obce za období leden
až červen 2015.
Rozpočtový výhled do roku 2018 – podle výhledu do budoucna by obec měla v následujících letech
investovat zejména do oprav místních komunikací, oprav a údržby obecních budov, výstavby
a přestavby sportovních zařízení. Výhled byl schválen sedmi zastupiteli.
Prodej pozemku – zastupitelé jednohlasně schválili záměr prodeje pozemku v k.ú.Bechlín. Jedná
se o pozemek pod rodinným domem žadatelů.
Bezpečnost chodců na hlavní komunikaci v Předoníně – zastupitelé se dále zabývali žádostí občana,
který požadoval zavedení opatření pro zvýšení bezpečnosti na komunikaci v Předoníně. Diskutovali
o špatných rozhledových podmínkách, které způsobuje husté křoví u obchodu, dále se zabývali návrhy
na omezení rychlosti v Bechlíně i v Předoníně. Zastupitel Ing. Vladimír Drobný, Ph.D. navrhl pořízení
dvou semaforů s radarem. Podle rozhodnutí zastupitelstva bude společně s místostarostou Jaroslavem
Vocáskem zjišťovat možnosti pro umístění těchto semaforů.
Počet dětí v MŠ – zastupitelé jednohlasně schválili výjimku z počtu dětí ve třídě Mateřské školy
Bechlín na 24 + 4 děti. Opatření nebude mít vliv na hygienické, bezpečnostní a vzdělávací podmínky.
Přípojka kanalizace – zastupitelé schválili osmi hlasy uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě pro nemovitost v Předoníně.
Směrnice k rozpočtovému hospodaření – živá diskuse se strhla k návrhu směrnice k rozpočtovému
hospodaření. Podle směrnice bude v kompetenci starosty nakládání s částkami do 100 tisíc Kč
bez předchozího souhlasu zastupitelstva obce. Směrnice byla schválena šesti hlasy.
Dresy pro SK stolní tenis – všichni zastupitelé schválili poskytnutí sponzorského daru pro SK stolní
tenis Bechlín na nákup šesti dospělých a jednoho dětského dresu.
Úprava a údržba silnice v Předoníně – zastupitelé se zabývali návrhem na odklizení štěrku
na komunikaci na návsi u zvonice v Předoníně a pořízení nových zábran do přilehlé uličky pro pěší.
Umístění bariér, které by zabránily průjezd cyklistům, nebylo schváleno. Úklid komunikace bude řešen
v rozpočtu na rok 2016.
Vyhláška o pořádání tombol – zastupitel Mgr. Ing. Jan Drobný informoval, že podle nového zákona
je třeba žádat o povolení při pořádání tombol. Navrhl schválení obecně závazné vyhlášky, podle níž
stačí, když pořadatel akce ohlásí pořádání tomboly obci. Vyhláška byla schválena šesti hlasy.
Pronájem kulturního domu na Svatováclavskou veselici – zastupitelé schválili sedmi hlasy prominutí
poplatku za pronájem kulturního domu pro Sdružení pro obec za účelem pořádání Svatováclavské
veselice.
Zvonice v Předoníně – zastupitel Ing. Vladimír Drobný, Ph.D. informoval, že v Předoníně byla
shozena zvonice a dotázal se, zda se z ní neztratil zvon. Starosta informoval, že zvon sebral a uschoval
občan z Předonína.
Živý plot kolem parku v Předoníně – zastupitelé se zabývali také tím, zda by bylo možné ostříhat živý
plot kolem parku v Předoníně. Byli informování, že plot i chodník patří majitelům parku a obec
nemůže plot ostříhat bez jejich souhlasu.
Nakládání s odpady – jeden z občanů přítomných na zasedání vyjádřil nespokojenost s tím, že lidé pálí
odpad a hází jej do kontejnerů na tříděný odpad. Zastupitelé diskutovali o výhodách a nevýhodách
paušální platby za odpad nebo lístkového systému. Shodli se, že někteří lidé nechtějí dodržovat
pravidla nakládání s odpady.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená
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Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 28. září 2015 (40. týden) začíná zimní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1 x týdně.
svozový den – PÁTEK
první vývoz – 2. října 2015

Sběr drobných nebezpečných odpadů
BEC odpady, s.r.o. Lovosice oznamuje, že v sobotu 3. října 2015 bude provádět sběr drobných
nebezpečných odpadů.
Bechlín – parkoviště ZDV
8:45 – 9:00 hod.
Bechlín – u požární nádrže
9:05 – 9:20 hod.
Předonín – u pomníku
9:30 – 9:45 hod.

Kominictví Apeltauer Roudnice n.L.
oznamuje, že kominické služby podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti
při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, budou občanům poskytovány pouze na základě
přihlášek, které bude přijímat do 10. října 2015 Obecní úřad v Bechlíně a místostarosta pan Vocásek
v úředních hodinách v Předoníně.
Čištění komína: 150,- Kč / Vystavení revizní zprávy + čištění komína: 450,- Kč

MUDr. Tylová oznamuje,
že 29. – 30. října čerpá dovolenou. Zástup – MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

.......... Z NAŠÍ KNIHOVNY

Velké změny v knihovně
Od 13. dubna probíhala v naší knihovně digitalizace knihovního fondu. I když knihovna je obecní
a knihy jsou majetkem obce, metodicky patříme pod Knihovnu K. H. Máchy v Litoměřicích, která
rozhodla o digitalizaci všech vesnických knihoven.
Přestože máme všechny knihy zaevidované a při všech revizích stav souhlasí, litoměřická knihovna
teprve v posledních několika letech začala naše nové knihy evidovat. Museli jsme proto knihy
zkontrolovat podle jejich seznamů, všechny chybějící (asi 2/3 knih) zapsat do ručních seznamů
se jménem autora, názvem knihy a čárovým kódem vydavatele (bylo to více než 1000 položek), odeslat
do knihovny v Litoměřicích a čekat, až je doplní do jejich evidence. Následně nám vrátili seznamy
s novými výpůjčními kartami a čárovými kódy, které jsme do knih vkládali. V několika příštích dnech
budou všechny knihy uvedeny na webových stránkách naší knihovny, kde si můžete zjistit, jestli knihy,
které Vás zajímají, máme. Pokud u nás žádané tituly nenajdete, vypůjčíme Vám je v litoměřické
knihovně. Jsme rády, že se nám evidence knih zjednoduší a odpadne složité zapisování.
Naše knihovna je jednou z mála vesnických knihoven s tak rozsáhlým knižním fondem, kterou obec
podporuje. V současné době máme 127 evidovaných čtenářů, z nichž 71 v letošním roce pravidelně
knihovnu navštěvuje. Do dnešního dne proběhlo 508 návštěv, z toho 276 dětských a bylo zapůjčeno
807 knih a časopisů. Nově odebíráme časopisy ABC, Čtyřlístek, Mateřídouška, Sluníčko a již několik let
History. Potěšilo nás, že stále větší počet dětí má zájem o tituly naučné literatury (87 výpůjček), které
jsou velmi krásné a srozumitelné. Upozorňujeme studenty, že máme dost knih, které mají jako
povinnou četbu a další můžeme vypůjčit v litoměřické knihovně.
Letos v dubnu se opět konala exkurze žáků místní školy a jsme velice rády, že dětských čtenářů je u nás
mnohem více než v jiných knihovnách. V letošním roce opět probíhá soutěž o nejlepšího dětského
čtenáře a nejlepšího čtenáře místní školy, které vždy v březnu - měsíci knihy odměňujeme.
Doufáme, že nám stávající čtenáři zachovají přízeň a noví rozšíří naše řady.
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Miluše Dvořáková

NAŠE ŠKOLA ……….

A je to tady

Prázdniny už jsou za námi a opět je tu nový školní rok 2015/2016. Ten letošní byl slavnostně zahájen
1. září za přítomnosti pana starosty a pochopitelně i rodičů a dalších příbuzných nových žáčků.
Pro děti je tento den nezapomenutelný a slavnostní, a tak po přivítání a seznámení se s novým
prostředím si noví studenti šli užít ještě krásného dne. Ostatní žáci to první den s učením také nijak
nepřeháněli. Dostali učebnice, sdělili si své zážitky a ještě šli užít trochu volna. Druhý den už nastaly
pro děti pravidelné povinnosti.
Po nějakém čase přišel do našeho učitelského sboru pan učitel, který bude působit u nejstarších žáků.
A co nás čeká v nejbližších měsících? Dozvíme se hodně nových poznatků a budeme se věnovat
vzdělávání i netradičními formami. Abychom si to trochu zpestřili, na podzim se částečně přesuneme
do zámků v okolí naší školy. Nejdříve navštívíme roudnický zámek, který je jinak veřejnosti
nepřístupný. Zde si prohlédneme prostory a dozvíme se i nějaké zajímavosti z tehdejšího zámeckého
života. Navštívíme Hlásku a podle času i Muzeum v Roudnici nad Labem. Další naší zámeckou
zastávkou budou Veltrusy, kde se budeme učit trochu jinak. Těšíme se na seznámení s tímto projektem
a doufáme, že přinese poznání i zábavu pro naše žáky. Aby toho nebylo málo, zaujal nás i projekt
na zámku Nelahozeves. Zde poznáme život a dílo našeho velikána české hudby Antonína Dvořáka
z trochu jiné stránky.
Nadále se věnujeme integrovaným žákům, kterým poskytujeme po konzultaci s odbornými pracovišti
a zákonnými zástupci individuální péči. Také pokračujeme v práci logopedické poradny. Od října
začnou opět pracovat zájmové kroužky, z jejichž nabídky mohou už teď děti vybírat.
Kromě nových akcí pokračujeme ve věcech, které jsme absolvovali i v minulosti, a které se nám
osvědčily a líbily. Toto vše a ještě mnoho dalšího nás čeká v nejbližší době.
Nezbývá než popřát všem úspěšný školní rok 2015/2016. Tak hurá do toho, ať se nám práce daří.

Ilona Řejhová

DIVADLO PRO DĚTI ……….

Loutkové představení

Sobotní odpoledne 5. září patřilo dětem a loutkovému představení Cesta kolem světa. Do naší obce
zavítalo Loutkové divadlo Marionet Matěje Kopeckého, které má velkou tradici. Současným
pokračovatelem je Jan Kopecký, který je desátou generací. Generacemi předávané zkušenosti byly
viditelným znakem rodu Kopeckých. A tak není divu, že vodění loutek byla souhra koordinací pohybů.
Ústřední loutkou varietního představení byl Kašpárek, který barvitě vyprávěl zážitky ze svých cest.
Zastavil se v Benátkách, kde operní zpěvačka představila národní zvyky, poté se přesunul do Číny,
kde vystoupila loutka malého Číňana.
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………. DIVADLO PRO DĚTI
V první části vodili loutky vyrobené okolo roku 1930 a po přestávce jsme viděli novější. S těmi
procestoval Kašpárek přístav Hamburk včetně diskotéky nebo Moskvu, kde se tancoval lidový tanec
Kozáček. Nechyběl ani klaun s hrou na saxofon a artista, který vrhal nože.
O Kašpárkovi, který závěrem popřál dětem hodně úspěchů ve škole, jsem se dozvěděla,
že prof. Skupa tuto loutku vyřezal a věnoval ji otci (nar. 1931) Jana Kopeckého. Loutkové
divadlo baví děti po celé republice, v Německu nebo Rakousku.
Matěj Kopecký (1775 – 1847) byl český loutkový divadelník a řadí se mezi nositele
českého národního obrození. Kopecký byl vlastenec, hrál česky a je přezdíván
„patriarcha českého loutkářství“. Na jeho tvorbu také navazovali Jiří Trnka a Hermína
Týrlová.
Irena Škobisová (zdroj Wikipedie)

………. VAŠE PŘÍSPĚVKY
Národní muzeum – Národopisné muzeum – Musaion – Praha 5, Kinského zahrada 98, připravilo
pro letošní podzim večery s představením národopisných oblastí České republiky a českých
krajanských komunit – přednášky, taneční a hudební vystoupení sdružení, které jsou nositeli co možná
nejautentičtější podoby regionální tradice, jak se dochovala do dnešních dnů.

Podřipsko

V sobotu 12.9. jsem navštívila s p. Šustrovou přednášku na téma Lidová kultura Podřipska, kterou měla
PhDr. Vanda Jiříkovská, CSc., v Musaionu v Národopisném muzeu, které je součástí Národního muzea
Praha.
Přednáška byla zaměřena na region Podřipsko. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o Řípu a Řípské
pouti. Například víte, co byl trh nevěst? Probíhal v minulosti při Řípské pouti a domlouvaly se zde
sňatky z bohatých selských rodů. A víte, že nad Mnetěší je pod Řípem podle pověsti studánka s léčivou
vodou?
Pro zachování místních obyčejů a tradic měl velký význam
prof. Karel Rozum, který se zabýval jejich zaznamenáváním.
Působil od r. 1893 jako učitel deskriptivy a kreslení
na roudnickém gymnáziu. Zachytil ve svých kresbách původní
dřevěné chalupy, nábytek, kroje a jejich výšivky. Měl také
zásluhy na národopisných výstavách, které se uskutečnily
v r. 1894 v Roudnici n.L. a v r. 1895 v Praze.
Přednáška byla provázena promítáním charakteristických znaků
místní architektury, kam patří kapličky a zvonice. Byla mezi
nimi i zvonice v Bechlíně. Charakteristickým znakem výstavy
byly v našem regionu jednopatrové statky, původně opatřeny
dřevěnou pavlačí, která zajišťovala vstup z přízemí do patra
budovy. Neodmyslitelnou součástí statku byla brána, na které
se projevovaly různé slohy a některé se dodnes dochovaly.
Paní doktorka zdůraznila potřebu návratu ke kořenům,
k původním tradicím a zvykům, k poutím, masopustům
a krojům. Vyzdvihla snahu paní Jiřiny Šustrové, které se daří
v regionu na tyto tradice navazovat.
Po přednášce jsme shlédli vystoupení mělnického folklorního vystoupení. V nádherném prostředí
foyeru Národopisného muzea to byl neskutečný zážitek. Podařilo se mu rozdat krásu, radost a energii.
Děkujeme.
Autor I. Vodičková
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VAŠE PŘÍSPĚVKY ..........

Volnočásek informuje
Bechlín 7. října 14:00 – 18:00 hod., místo: Prodejní dílna lidové tradice v Bechlíně
Předonín 14. října 14:00 – 18:00 hod., místo: zasedací místnost Předonín
Téma: Pletení z kukuřičného šustí – uzlíčkování, práce s kroucenou šňůrou
Nastal čas, kdy se sklízí kukuřice. Ideální šustí je takové, které se získává odtržením vnitřních čistých
6-8 listů od palice – klasu. Listy by neměly být nedozrálé, tzn. že by v nich neměly být zelené žilky.
Vrchní listy jsou většinou poničené plísní a jsou značně špinavé. Ty se nechávají při sklizni z klasu
většinou na rostlině. Pokud vnitřní listy nejsou zašpiněné, stačí, když je doma namočíte do vodou
zředěného roztoku 30% peroxidu vodíku v poměru 10 dílů vody, jeden díl peroxidu vodíku. Necháte
namočené přibližně 2 hodiny. Někdy stačí kratší doba. Záleží na tom, aby listy zesvětlaly do potřebné
barvy. Potom listy vyjmete z roztoku a vymácháte v dostatečném množství čisté vody. Nezapomeňte
při bělení pracovat v rukavicích! Vybělené šustí rozložíte a usušíte. Před vlastní prací se šustí musí
namočit, nejlépe v teplé vodě tak, aby změklo. Potom jej osušíme utěrkou nebo vyždímáme
v odstředivce na prádlo. Takto jsou listy připraveny k výrobě.
Ti z Vás, kteří si nestihnou připravit svoje šustí, získají na první lekci praktickou přednášku a ukázku,
jak listy z klasu zpracovávat a na výuku prvního výrobku dostanou šustí ode mne.
Navrhuji Vám, aby jste si zajistili svoje kukuřičné šustí, neboť v naučené technice budete chtít
pokračovat doma. V okolí Krabčic a Libkovic je na poli velké množství kukuřice. Po domluvě s majiteli
lze si sběr zajistit, nebo se obraťte na mě a já Vás vezmu s sebou na sklizeň šustí.
Na setkání s Vámi se po prázdninovém odpočinutí těší
Jiřina Šustrová

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

Přípravka a stará garda zachraňují čest klubu
Psaní reportů z utkání „A“ celku je stále smutnější. Ignorace účasti na mistrovských utkáních došla
tak daleko, že jsme ani nemohli odjet k utkání do Mšených lázní. Toto nás stálo 4 000,- Kč, což je 40 párů
štulpen – jen tak pro hráče „A“ celku. Navíc nad námi visí Damoklův meč v podobě vyřazení ze soutěže
v případě dalších dvou neúčastí v mistrovských zápasech. A to snad nechce dopustit nikdo.
„A“
Pohárový zápas
Středa 26. srpna 2015
Bříza – Předonín
7 : 0 (3 : 0)
- o výsledku bylo rozhodnuto již při zahájení. Náš kolektiv „sedmi statečných“ proti jedenácti místním
borcům neměl šanci.
Mistrovská utkání
Sobota 29. srpna 2015
Brňany – Předonín
5 : 0 (5 : 0)
- opět torzo družstva. Měli jsme první šanci, neodpískaný faul a potom marná snaha deseti hráčů
a skrečování po prvním poločase pod pokutou 1 000,- Kč.
Sobota 5. září 2015
Předonín – Dušníky
3 : 2 (1 : 1) PK
- hosté se ujali vedení po shluku před naší brankou, vyrovnání po dalekonosné střele Souška. Po nástupu
do druhé části (naši snad ještě užívali přestávku) hosté opět vedli. Podařilo se vyrovnat až v závěru
z penalty. Penaltový rozstřel nám přinesl úspěch a zisk druhého bodu z tohoto utkání.
Sobota 12. září 2015
Mšené lázně – Předonín
3 : 0 KONT.
- k odjezdu na utkání bylo připraveno pět hráčů – nic víc, nic míň. Tak jsme si připsali výše uvedenou částku
do ztrát. A co dál?
Sobota 19. září 2015
Předonín – Malé Žernoseky
1 : 4 (0 : 1)
- prvních dvacet minut bylo otázkou, kdy padne do sítě soupeře gól. Padl po první akci u naší branky
do naší sítě po standardce zahrané na neobsazeného útočníka. Postupem času přebírali hosté iniciativu,
kterou jsme jim jednou narušili a končilo se na skóre 1 : 4 bohužel ještě s vyloučením J. Hubeného.
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.......... ZE SPORTU
Stará garda
Pátek 28. srpna 2015
Předonín – Mšené lázně
5 : 3 (1 : 0)
- vyrovnaný pohledný zápas, v němž jsme vedli 4 : 1. Hosté snížili až na 4 : 3 a vítězství potvrdil pěkným
trestným kopem T. Pětík.
Pátek 4. září 2015
Kleneč – Předonín
3 : 0 KONT.
- nesešli jsme se - že by bylo odkoukáno od „A“?
Pátek 11. září 2015
Předonín – Libotenice
4 : 2 (2 : 1)
- pěkný výkon proti výbornému soupeři, dobře zachytal M. Flor.
Pátek 18. září 2015
Roudníček – Předonín
5 : 6 (2 : 3)
- utkání jako na houpačce, o čemž svědčí skóre 0 : 1, 2 : 1, 2 : 3, 3 : 3, 3 : 5, 5 : 5, 5 : 6. O vítězství rozhodl druhý
Flor R. střelou umístěnou dvě minuty před koncem.
Přípravka zahájila podzimní sezonu přípravným turnajem „2. ročník prázdninového rozloučení“.
Na vlastním hřišti v sobotu 29. srpna 2015 odvedla pěkný výkon a po zásluze turnaj vyhrála. Výsledky jsou
patrné z tabulky.

II. ročník turnaje mladších přípravek – Předonín 2015

SK
Štětí

ASK
Lovosice

FK
Křešice

SK
Předonín

Sahara
Vědomice

výhry

prohry

P

4:6

7:1

2:7

10 : 2

2

2

ASK Lovosice

6:4

O

9:5

3:7

26 : 0

3

FK Křešice

1:7

5:9

H

1:7

12 : 2

SK Předonín

7:2

7:3

7:1

Á

Sahara Vědomice

2 : 10

0 : 26

2 : 12

0 : 17

2015
SK Štětí

skóre

body

poř.

23 : 16

6

3

1

44 : 16

9

2

1

3

19 : 25

3

4

17 : 0

4

0

38 : 6

12

1

R

0

4

4 : 65

0

5

K pěkným výkonům přispělo počasí a kvalitní organizační zajištění dobrovolnými pracovníky včetně
rozhodčích. Nejlepší účastníci turnaje: nejlepší brankář - Soušek Pavel, Předonín; nejlepší střelec - Fousek
Jan, Lovosice; nejlepší hráč - Hubený Filip, Předonín
Čas rychle letí a máme za sebou tři kola okresní ligy, kterou absolvujeme ve skupině „F“ spolu s družstvy
Brozany „B“, Libotenice a Liběšice. Po dosavadních výsledcích máme velkou naději zopakovat si na jaře
účast v semifinálové skupině s výhledem nejhůře osmého místa v okrese.
Výsledky našeho družstva v jednotlivých turnajích:
Neděle 6. září 2015 Liběšice
Liběšice – Předonín
1 : 10
Vítěz turnaje - Předonín
Brozany „B“ – Předonín
0:7
Nejlepší střelec – Hubený Filip
Libotenice – Předonín
1 : 11
Sobota 12. září 2015 Brozany
Brozany „B“ – Předonín
4:7
Vítěz turnaje - Libotenice
Liběšice – Předonín
4:6
Libotenice – Předonín
3:1
Sobota 19. září 2015 Libotenice
Brozany „B“ – Předonín
0:9
Vítěz turnaje - Předonín
Liběšice – Předonín
4 : 13
Nejlepší střelec – Hubený Filip
Libotenice – Předonín
1 : 10
Tabulka před posledním kolem v Předoníně
zápasy
1.
Předonín
9
2.
Libotenice
9
3.
Liběšice
9
4.
Brozany „B“
9

výhry
8
7
3
0

remizy
0
0
0
0

prohry
1
2
6
9

skóre
74 : 17
35 : 37
35 : 47
16 : 59

body
24
21
9
0

A s nadějí do posledního turnaje v sobotu 26. září 2015 na hřišti v Předoníně s výkopem v 10:00 hod.
Ale o tom až příště.
Upozornění – zápas Dobříň – Předonín se hraje v sobotu 17. října 2015 s výkopem v 15:00 hod.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ ..........

Hasiči oznamují, že v sobotu 17. října 2015 se bude konat

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

Předonín – hasičárna nebo volat 723 174 947

Bechlín – mobilní svoz od 8:00 hod.

Ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky, vrtačky, brusky, televize, monitory, rádia, počítače, mobily.
Zdarma lze převzít pouze kompletní vysloužilé elektrozařízení.
www.recyklujteshasici.cz

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Obec Bechlín a Umělecká agentura KAZ Vás zvou na zábavný pořad pro seniory s tancem

SUPR DĚDA, SUPR BABČA

v pátek 16. října 2015 od 18:00 hod. v Kulturním domě Bechlín
k tanci a poslechu hraje Duo ADAMIS známé z TV Šlágr
pořadem provází moderátor Zdeněk Kaňka
Vstupné: 70,- Kč

SDH Bechlín Vás srdečně zve na

POHÁDKOVĚ – STRAŠIDELNÉ ODPOLEDNE

v sobotu 31. října 2015 od 15:30 hod. u hasičské zbrojnice
Hry a zábava pro děti, po průvodu strašidelná stezka. Stánkový prodej v běžném rozsahu.

Odjezd autobusu na muzikál Fantom opery
Benzinov 16:00 - Předonín 16:05 – Bechlín (u nádržky) 16:15 – Bechlín (OÚ) 16:20

INZERCE ..........

KAUFLAND ČR
nabízí volné pracovní pozice pracovníků provozu na HPP, zkrácený úvazek a brigádu.
Vaším úkolem bude manipulace se zbožím, doplňování zboží, odbavení zákazníků na pokladně.
Nabízíme: zázemí prosperující společnosti, motivující mzdové ohodnocení, pracovní smlouvu na dobu
neurčitou a další benefity. Kontaktovat nás můžete na informacích obchodního domu Roudnice n.L.,
email: cz6710pe@kaufland.cz nebo na telefonu 721 070 344 Hanková

PRODEJ UHLÍ - nejnižší ceny uhlí Ledvice, doprava a ukládka pasem zdarma.
tel. 800 330 300 nebo 727 936 290
Kontakty na Obecní úřad Bechlín
Obecní úřad Bechlín, 411 86 Bechlín čp. 85
Tel: 416 844 000
Fax: 416 844 025
Id datové schránky: zwfatth
E-mail: ou.bechlin@tiscali.cz
Internetové stránky: www.bechlin.cz

Úřední hodiny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

12:30 - 17:00
12:30 – 15:00
12:30 – 17:00
12:30 – 15:00

Vaše podněty, náměty, příspěvky,
inzeráty, 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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