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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
rok 2015 se pomalu blíží ke svému závěru a začíná bilancování úspěchů i nedostatků spojených
s chodem všech částí naší obce. V první řadě je třeba zmínit běžné potřeby nás všech. Školní
zařízení, doprava, svoz komunálního odpadu, veřejné osvětlení, sociální program pro seniory,
pojištění majetku, podpora sportu a kultury, to je částečný nástin práce celého roku. Udržitelnost
nastaveného, zlepšování a rozšiřování služeb obyvatelstvu, drobné investice a stanovení programu
na další období je nikdy nekončící práce.
Významnou akcí z hlediska výraznější investiční činnosti bylo pro letošní rok rozšíření veřejného
osvětlení v místní části Předonín a osadě Benzinov. Celá akce byla zabezpečena místními
podnikateli a hrazena z kapitoly schválené v rozpočtu obce pro rok 2015. Díky znalosti místních
podmínek a možností došlo k výraznému rozšíření světelných bodů jak v osadě Benzinov,
tak i v místní části Předonín. Do budoucna jsou vytypovány další lokality, kde dojde buď
k výměně nebo i k rozšíření o další světelné zdroje.
Další investiční akcí schválenou v rámci rozpočtu obce bylo rozšíření a úprava dětských hřišť
v obou částech obce. Oddělením hřišť od areálů mateřských škol vznikla dvě samostatná
prostranství pro dětské hry i klidová místa pro dospělé. Výrazně se rozšířilo množství hracích
prvků pro všechny dětské kategorie a v současné době dojde k montáži dalších dodaných zařízení.
Dovolte mi jenom požádat návštěvníky o dodržování provozních řádů a hlavně udržování čistoty
a pořádku, neboť každodenní nutnost úklidu odpadků hovoří o opaku.
Poměrně důležitou prací je v současné době revitalizace zeleně na místním hřbitově. Vzrostlé túje
působí trvalé problémy jak v případě kořenového systému, to znamená poškozování hrobových
míst, tak i svojí výškou a masivní velikostí korun. Z uvedených důvodů bylo přistoupeno
k výraznému snížení počtu stromů anebo snížení jejich výšky.
Z připravovaných projektů je nutné zmínit projekty na opravu komunikací v obou částech obce,
přípravu výstavby pěší komunikace k místnímu hřbitovu, projektovou činnost k celkové
rekonstrukci sportovního zázemí fotbalových klubů a dalších, třeba jen drobnějších investic.
V současné době je ukončena kontrola hospodaření naší obce za období 1 – 9/2015 s výsledkem
„nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Do konce letošního roku je před námi ještě spousta práce.
Mimo jiné inventarizace majetku obce, příprava rozpočtu pro rok 2016, uzávěrka celého roku 2015
a mnoho dalších činností. Závěr roku je také ve znamení věcí příjemnějších, mezi které patří vítání
občánků, setkání seniorů, mikulášská nadílka, rozsvěcení vánočního stromu a další akce.
S přáním hezkých dnů
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 28. září 2015 (40. týden) začal zimní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1 x týdně.
svozový den – PÁTEK
Podnik technických služeb Lovosice oznamuje, že lístky na svoz komunálního odpadu pro rok 2015
budou platné i v roce 2016.

Velkoobjemové kontejnery
Budou přistaveny na obvyklých místech

Bechlín
7. – 8. listopadu 2015
Předonín
14. – 15. listopadu 2015
Do kontejnerů neukládejte nebezpečný odpad (t.j. pneumatiky, akumulátory, elektroniku, televizory,
barvy, oleje, léky...)

MUDr. Tylová oznamuje
11. – 13. listopadu čerpá dovolenou. Zástup – MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

AKCE KULTURNÍ KOMISE ..........

Hudba a tanec vždy naladí

Kulturní komise pozvala 16. října do naší obce kapelu Duo Adamis, která se postarala o skvělou
zábavu. Pořadem provázel moderátor Zdeněk Kaňka, který kromě vtipů a vyprávění krátkých historek
vyzval dobrovolníky z řad návštěvníků k soutěžím na taneční parket.
Mezi soutěžícími byl stále optimisticky naladěný pan Miroslav
Kuncl a Miroslav Konáš. Dámy zastupovaly Jaroslava Matoušová
a paní Jitka Zmrzlíková z Mělníka. Prvním úkolem bylo vytvořit
z papíru kvalitní vlaštovku, která dolétne nejdále. Zvítězila
vlaštovka zvaná „Torpédo“ pana Konáše. Složit papírovou čepici,
nasadit si ji na hlavu a promenádovat se po sále patřilo k druhému
úkolu. Soutěž ukončil tanec podle ukázky moderátora. Body
se soutěžícím přidělovaly podle hlasitosti potlesku přítomných.
I když výsledky byly
velmi těsné, nakonec si láhev vína odnesl vítěz, pan
Kuncl. Ostatní soutěžící si odnesli samozřejmě cenu
útěchy.
Skladby šedesátých let a výše provázely přítomné celý
večer a oslovily všechny věkové kategorie. Nutno
podotknout, že velkou zásluhu na vytvoření příjemné
zábavy kromě kapely a moderátora vytvořili svým
aktivním přístupem manželé Kunclovi.
Občané z Předonína a Bechlína pochvalně odcházeli domů. Vzhledem k tomu, že se akce setkala
s pozitivním ohlasem, může kulturní komise uvažovat o podobném pořadu i pro příští rok.
Poděkování patří zejména předsedkyni kulturní komise Vladimíře Műllerové, Ing. Ladislavu Souškovi,
Kateřině Fuksové a Iloně Liškové. Občerstvení pro naše občany a hosty připravil a zajišťoval
SK Předonín. Děkujeme.
Irena Škobisová
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.......... MATEŘSKÉ ŠKOLY

Barvy podzimu v předonínské mateřince
Podzim v mateřské školce v Předoníně začal jako obvykle na začátku září nástupem nových dětí.
Po počátečním zvykání a osušení slziček se děti začínají zapojovat do každodenního režimu ve školce.
Kromě zábavy a her se zde učí nové písničky, malují a vyrábějí, cvičí a povídají si o podzimu,
zvířátkách, zvycích... Občas je čeká příjemné zpestření, když přijedou hudebníci nebo divadlo.
To poslední, s pohádkou Trampoty oslíka Pepíka, se všem maličkým velmi líbilo.
„V letošním roce je zapsáno celkem 17 dětí, z toho
je 6 nových,“ říká učitelka Alena Teichertová. Práce
učitelek není na podzim vskutku lehká, zvlášť když čtyři
noví žáčci ještě nedosáhli ani tří let. Nejmenší děti
potřebují nejen větší pomoc při oblékání, jídle a dalších
činnostech, ale také pochování a pohlazení, které jim
nejčastěji dává paní učitelka Blanka Dvořáková.
Když děti v poledne usnou, zavládne ve školce chvilka
klidu. Ani tehdy ale práce nekončí. Přichází chvilka na přípravu dalších činností, úklid a výzdobu
prostor. Jako každý rok najdete v předonínské mateřské školce bohatou výzdobu z podzimních
přírodnin. Na chodbě školky mohli rodiče v říjnu vidět množství
panáčků a zvířátek z okrasných dýní i velké halloweenské dýně.
Některé vypěstovala paní učitelka Teichertová, další dýně školka
dostala od lidí. „Dostali jsme dýně od pana Hese a od sousedů
pana Klečky a paní Hradecké, kterým tímto děkujeme. Výrobky
z malých dýní dostanou děti domů, ty velké zůstanou ve školce,
dokud vydrží,“ říká Alena Teichertová.
Co dodat? Děkujeme za to, že paní učitelky vytvářejí pro naše děti příjemné prostředí a věnují se jim
a dětem přejeme, ať se jim ve školce líbí a nic jim nechybí.
Zdeňka Fillerová Studená

Úspěšný začátek v MŠ Bechlín
Uplynuly téměř dva měsíce od začátku školního roku. Nástup nových dětí se obešel bez vážnějších
problémů. Slziček bylo pomálu a nové děti se, až na pár výjimek, bez problémů začlenily do kolektivu
ostatních dětí. Je to i díky přístupu našich nejstarších – předškoláků, kteří se chovají k mladším
kamarádům ohleduplně a my učitelky, v nich máme zdatné pomocníky.
Díky tomu, že v kolektivu 28 dětí je 13 předškoláků, zvládli
jsme i s „mrňousky“, kterým je 2,5 roku, různé akce.
Např.: vystoupení loutkového divadla, představení kouzelníka,
Drakiádu, přípravy na Halloween. A čeká nás do konce roku
ještě fotografování, klaun Kristián, vystoupení pro Mikuláše
a čerta, pečení a zdobení perníčků, vánoční nadílka a plavání.
I když se většina dění odehrává dopoledne, některé maminky
se zúčastňují a pomáhají nám – za to jim patří naše díky.
Všechny akce, které pořádáme, jsou organizačně náročné, ale my si je skvěle užíváme a těšíme se
na další zážitky.
Libuše Rauchová, MŠ Bechlín
Fotografie ze všech akcí jsou na: www.skola-bechlin.cz/mateřská škola
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VAŠE PŘÍSPĚVKY ……….

Zážitky z pouti

26.9.2015 se uskutečnila v Bechlíně po několika desetiletích tradiční Svatováclavská pouť. Děti zde měly
kolotoč, malý a velký skákací hrad, bazén s koulí a cukrovou vatu. Pro dospělé zde byl stánek
s bohatým občerstvením, včetně burčáku.
V 15.00 hod jsme navštívili koncert duchovní hudby v místním kostele sv. Václava. Vystoupil
zde varhaník pan Janata, který hraje na zvonkohru v pražské Loretě. K naší radosti se kostel po delší
době opět zaplnil a pro děti i dospělé to byl krásný kulturní zážitek. Chci poděkovat Patriku Černému
za zajištění této akce a Jiřině Šustrové za skvělé koláče, kterými nás před kostelem pohostila. Všichni
návštěvníci kostela ocenili dlouholetou nezištnou péči Patrika Černého a jejich rodiny o tento historický
skvost obce.
V 17.00 hodin hrál před kinem DECHOVÝ ORCHESTR RICHARDA NOSKA a jeho zpěváci připomněli
známé melodie.
Večer se na sále uskutečnila Svatováclavská pouťová veselice. Skupina FANTASIE MUSIC BAND hrála
skvěle a vytvořila příjemnou atmosféru, navzdory příšerné akustice, která ještě stále není vyřešena.
Večer se vydařil, jistě k tomu přispěla „tombola“, kde každý lístek za 20,- Kč vyhrával. Vlastně
to nebyla tombola, jelikož starosta nevyvěsil vyhlášku o tombole, kterou zastupitelstvo odsouhlasilo,
museli jsme uskutečnit anketu (bylo třeba typovat, kolik fazolí je v lahvi). Dost nám to zkomplikovalo
situaci, ale zvládli jsme to díky vstřícnému postoji zúčastněných a počítači Michala Stanislava.
Svatováclavská pouť, tentokrát „na nečisto“, byla úspěšná. Právě obnovení pouťových radovánek byl
pro nás největší problém, protože většina provozovatelů atrakcí má zajeté štace a jistý zisk. Podařilo
se nám uspět až na potřetí. Zdaleka tedy nešlo o to, že naše akce byla nepřipravená. Možná s ní nebyla
veřejnost dostatečně seznámena, neboť jsme ji nemohli nechat vyhlásit místním rozhlasem.
Pouť přinesla příjemné zážitky malým i velkým a o to nám šlo. Věřím, že se Svatováclavské poutě
a Martinská posvícení opět stanou obecní tradicí a budou všem přinášet radost, tak jak to bývalo
v minulosti.
Ivona Vodičková

Volnočásek v říjnu

Začátek října byl pro nás ve znamení sklizně listů z palice kukuřice. Po domluvě s majitelem pole
s kukuřicí s panem Beranem z Krabčic mohly naše pilné spolupracovnice: pp. Šolcová, Valinová,
Vodičková a Rališová nasbírat dostatečné množství kukuřičného šustí (kukuřičné slámy), které budeme
potřebovat do konce roku na našich kurzech. Díky jejich obětavosti máme na tvorbu materiál
připravený a můžete proto přijít na kurz bez obav, že jste si šustí sami nenasbírali.

Volnočásek v listopadu

4.11. Bechlín – Prodejní dílna lidové tradice – 14.00 hod – 18.00 hod
Téma: výuka výroby ošatek z kukuřičného šustí – lektor p. Mullerová
Pomůcky s sebou: velká jehla s ouškem velkým minimálně 1cm a nůžky
11.11. Předonín – Obecní klubovna – 14.00 hod – 18.00 hod
Téma: výroba figurek z kukuřičného šustí – čerti, andílci, panenky – lektor J. Šustrová
Pomůcky s sebou: pevná světlá niť (bílá nebo okrová) a tmavá niť (tmavě hnědá nebo černá), výfuk
z vejce a nůžky
Za klub Volnočásek: Jiřina Šustrová
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.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Putovní pohár mládeže SDH Bechlín
19. září jsme pořádali dětskou soutěž. Z našeho sboru se jí zúčastnila dvě družstva mladších žáků
a přípravka. Mladší žáci A jsou děvčata, která už přeci jen nějaké ty zkušenosti mají. Družstvo
mladších B jsou prckové, kteří v této sestavě soutěžili poprvé. Stejně tak přípravka.
Od soutěže jsme si toho moc neslibovali, protože v září začíná nový ročník, přibývají nováčci,
na trénincích to vypadalo, že děti vůbec netuší, co mají dělat a přes prázdniny zapomněly snad i to, jak
vlastně vypadají hadice  Jak se říká – těžko na cvičišti, lehko na bojišti. A to se nám potvrdilo ihned
po první disciplíně – štafetě 4 x 60 m. Mladší A se umístili průběžně na druhém místě a na první místo
jim chybělo jen pár vteřin. Mladší B štafetu zvládli bez chyby. Přestože jim ještě nožky neutíkají tak
rychle, podařilo se jim předběhnout některá družstva ve stejné kategorii. Největším překvapením byla
přípravka, která si doběhla pro průběžné první místo s téměř desetivteřinovým náskokem. Věděli jsme,
že rozhodnou požární útoky. První na řadě byla přípravka. Jejich jediný pokus se jim povedl a za malý
okamžik jsme věděli, že si ze své první soutěže odvezou medaile a hned ty nejblýskavější – zlaté.
Družstvo mladších „béčko“ tuhle soutěž oplakalo. Přestože jsou děti šikovné a nedělají chyby, mají
stejný problém jako donedávna „áčko“ – jsou
prostě a jednoduše maličké. I tak ale nebyly
poslední! Předběhly dvě družstva a skončily
na celkovém šestém místě. Na medaile
si budou ještě muset počkat, ale i tak jsme
pro ně měli sladkou odměnu. Družstvo A
na tom bylo o maličko lépe. Holky se snažily,
ale bohužel nervozita udělala svoje a měly
trošku problém se zapojením hadic. Naštěstí
jsou opravdu šikovné a i tak se dokázaly
udržet „na bedně“. Domů si odnesly
bronzové medaile.
Chtěla bych dětem za sebe i za Janu poděkovat. Někdy je to náročné časově, fyzicky i psychicky,
ale nakonec se vždycky ukáže, že to stojí za to! 
Michala Korpalová, SDH Bechlín

Recyklujte s hasiči
Sbor dobrovolných hasičů Bechlín se zapojil do programu „Recyklujte s hasiči“. Díky tomuto programu
obcím odpadá starost o sběr elektroodpadu a zároveň umožňuje sborům vydělat si na svou činnost.
Pračky, myčky, chladničky, mikrovlnky, sporáky, ventilátory, sušičky, fény, vrtačky, tiskárny, žehličky,
vysavače, ruční šlehače a mixéry, CD a DVD přehrávače, televize, monitory atd. Odevzdávat můžete
jakékoliv elektrospotřebiče, malé i velké, které však musí být kompletní, tzn. v nedemontovaném
stavu! Každý kus se počítá a budeme za něj vděční. 
První sběr se bude konat 1. listopadu 2015, dále pak každou středu od 18:00 do 20:00 hod.
Malé spotřebiče (do velikosti mikrovlnné trouby) se budou sbírat v kulturním domě (bývalé kino).
Velké spotřebiče se budou sbírat po telefonické domluvě u hasičské zbrojnice.
V případě, že z různých důvodů nejste schopni spotřebič sami odvézt, nevadí! Stačí, když nám zavoláte
a my si pro něj přijedeme k vám domů.
Kontaktní osoba: p. Miloslav Kašička, tel. 724 410 117
Michala Korpalová, SDH Bechlín
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........

SDH Předonín: Jak to celé dopadlo???
Letošní ročník Podřipské hasičské ligy skončil na začátku září. Jak jsme se tedy nakonec umístili?
Posledně, když jsem psala do srpnového čísla Bechlínských listů článek o našem průběžném vedení
v lize, zbývaly do konce ještě dvě soutěže pro dospělé a jedna soutěž dětská. A jelikož čas plyne rychleji
než voda, nestihli jsme se ani nadát a liga už je za námi.
Předposlední „dospělácká“ a poslední dětská soutěž ligy se konala poslední srpnový víkend v Nových
Dvorech. První kategorie (TOP) byla smolná pro muže i pro ženy. Muže zklamala naše mašina, která
si postavila hlavu a trucovala, bohužel ji nestihli včas nastartovat a s neplatným pokusem se umístili
na posledním místě. Po tomto nepovedeném pokusu bohužel klesli v tabulce z třetího místa na čtvrté.
I ženy měly v této kategorii smůlu, neklapl jim rozdělovač
a klesly z vedení tabulky na druhé místo.
Druhá kategorie (ŘÍP) se obzvláště vydařila mužům
a i přestože si proházeli posty, ukořistili pěkné bronzové
umístění. Ženy útok rozběhly velmi nadějně, čas levého
terče (18:87) by vytvořil jejich nový osobní rekord a stačil
by na vítězství, jenže pravá proudařka bohužel „prostříkla“
a celkově skončily až na osmém místě. Pro děti byla jejich
poslední soutěž velmi úspěšná, odvezly si zlato a stříbro
a v tabulce celkově skončily na krásném druhém místě
ze sedmi družstev.
Poslední soutěž se konala 6. září v Brozanech nad Ohří a byl to opravdu boj. Umístění vedoucích týmů
v tabulce se lišilo jen o pár bodů a záleželo tedy na tom, zda se nám podaří umístění udržet. Závod
naštěstí začal radostně, mužům se podařilo v kategorii TOP zvednout ze čtvrtého na třetí místo
v tabulce a získat tak konečně umístění na „bedně“ v celkovém hodnocení ligy. Po zkrácení tratě šly
na start ženy, nervozita na nás byla opravdu znát, protože v kategorii žen se v tabulce o pár bodů lišilo
hned prvních pět družstev. Štěstí nám nakonec také
přálo a s naším novým rekordem (19:16s) jsme vyhrály
a celkově jsme získaly stříbro. Jelikož v druhé kategorii
měli muži již naprosto jisté celkové čtvrté místo, opět
si proházeli posty. Nyní se jim proházený útok
ale nevydařil a s neplatným pokusem skončili
poslední. Ženám se konečně vydařila i druhá
kategorie, umístily se na bronzovém místě, v tabulce
stouply na páté místo a konečně si ze soutěže odvezly
hned dva poháry.
Letošní ročník ligy byl pro nás tedy úspěšným ročníkem, ve kterém jsme získali „umístění na bedně“
ve všech kategoriích.
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Jitka Kouřilová, SDH Předonín

………. Z HISTORIE

Dušičky
Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka zesnulých či lidově Dušičky jsou příležitostí
vzpomenout na naše blízké, kteří už nejsou mezi námi. Čistě historicky vzato jde o pozůstatek Keltů,
kteří ve starověku obývali západní, střední a částečně jižní a východní Evropu, včetně území dnešního
Česka. Právě keltský rok začínal samhainem, který se slavil v noci z 31. října na 1. listopadu. Keltové
věřili, že v tento čas se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých, že se duše zesnulých v tento čas
vracejí. S nástupem křesťanství byl samhain nahrazen svátkem Všech svatých slaveným 1. listopadu.
Ten podle některých zdrojů vychází z doložené historické události, jíž bylo v roce 609 vysvěcení
římského Pantheonu - původně pohanského chrámu zasvěceného vše bohům - jako vzpomínka
na zemřelé, kteří dosáhli věčné blaženosti.
Na svátek Všech svatých navazuje 2. listopadu Vzpomínka na všechny věrné zesnulé neboli Dušičky.
Církev od nepaměti konala motlitby a obětovala za zesnulé, ale až na přelomu tisíciletí roku 998 zavedl
tento zvyk v druhý listopadový den benediktýnský opat Odilo z Cluny, který se tím snažil čelit
přetrvávajícím pohanským obřadům. Tento zvyk se rychle rozšířil po všech křesťanských zemích.
Zatímco ve střední Evropě mají Dušičky klidný průběh, v anglosaských zemích se slaví 31. října lidový
svátek Halloween. Tento svátek se rozvinul v Irsku na základě oslav svátku Všech svatých, název
vznikl zkrácením anglického „All-Hallows-eve“ tedy „Předvečer Všech svatých“. Vystěhovalci zvyk
přenesli v 19. století do USA, kde se rozšířil a s expanzí americké kultury byl přenesen do dalších zemí.
Na 31. října si lidé připravují strašidelné kostýmy v černé a oranžové barvě, vyřezávají dýně se svíčkou
uvnitř, které mají strašit.
Halloween se v posledních letech začal drát i do Česka, ale má u nás nemálo odpůrců. K našim zemím
patří na Dušičky uctění památky mrtvých řezanými květinami, dušičkovými věnci a tichou
vzpomínkou na ty, kteří už nejsou mezi námi. A leckdy i setkání s příbuznými a blízkými, kteří jsou
od nás daleko a jindy si na setkání nenajdeme čas.
Miluše Dvořáková, zdroj: Wikipedie

………. ZE SPORTU

„A“ – blýská se na lepší časy?
Stará garda – začátek soutěže lepší konce, přípravka válí
Nadpis našeho dalšího zpravodajství vystihuje dění v SK v měsíci říjnu do data uzávěrky Bechlínských
listů. Začneme u „A“ celku.
Sobota 26. září 2015
Předonín – Radovesice
0 : 16 (0 : 13)
- opět nekompletní s devíti hráči bez brankáře, navíc netakticky otevřeně hrané utkání nemohlo skončit
jinak než v sedmdesáté minutě pro nedostatek hráčů s největší mistrovskou porážkou v historii klubu.
Raději rychle zapomenout.
Sobota 3. října 2015
Podlusky – Předonín
5 : 0 (2 : 0)
- poměrně vyrovnaná hra v první části přešla v dalším průběhu v převahu domácího družstva, které
ji vyjádřilo i číselně.
Sobota 10. října 2015
Předonín – Roudnice n.L.
3 : 0 (1 : 0)
- rozbor situace mezi hráči „A“ družstva přinesl první úspěch. Opět historický záznam, Předonín hraje
mistrovské utkání s „A“ celkem Roudnice a dodáváme, že byl herně lepší, což vyjádřil z mnoha
příležitostí třemi brankami.
Sobota 17. října 2015
Dobříň – Předonín
0 : 1 (0 : 0)
- zlepšený výkon z minulého týdne nám přinesl v „derby“ utkání trvalou převahu, které chybělo pouze
gólové vyjádření. Nakonec spravedlnost nebyla slepá, rozhodnuto bylo v 91. min. zápasu po pěkné
hlavičce u nás hostujícího M. Oncirka.
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ZE SPORTU ..........
Stará garda
Problémy se sestavou – stále nedostatek hráčů.
Pátek 25. září 2015
Hoštka – Předonín
4 : 2 (2 : 2)
- v deseti hráčích jsme zpočátku nedali penaltu. Ještě jsme otočili vedení domácích z 1 : 0 na 1 : 2,
ale pak docházely síly a kvalitní místní družstvo toho využilo.
Pátek 2. října 2015
Předonín – Střížovice
0 : 7 (0 : 5)
- jak v „A“, tak i stará garda si nedělá problémy s účastí na zápasech, snad bychom zvládli malou
kopanou, ale ta v okrese nefunguje. Takto devět hráčů stálo proti výběru ze středních Čech
a nevydrželo.
Pátek 9. října 2015
Černiv – Předonín
2 : 2 (2 : 2)
- dle dostupných informací: hráli jsme v deseti hráčích, soupeř v naší úrovni, my jsme neproměnili
několik šancí.
Pátek 16. října 2015
Předonín – Podlusky
5 : 7 (3 : 4)
- hrálo vše, co mělo nohy v počtu devíti lidí. Po tragickém začátku se nakonec soupeř obával o výhru.
Poslední letošní vystoupení dalo podnět pro zlepšení na jaro v otázce doplnění kádru a spolehlivosti
účasti k jednotlivým zápasům.
Přípravka
Jestliže jsme v minulých Bechlínských listech vyslovili naději na jarní účast v semifinále okresní ligy,
tak můžeme nyní říci splněno. Výsledky z posledního turnaje:
Sobota 26. září 2015 Předonín
Předonín – Liběšice
8:2
Předonín – Brozany „B“
8:0
Předonín – Libotenice
8:1
Vítěz turnaje – Předonín, nejlepší střelec – M. Řežábek, nejlepší hráč – F. Hubený
Konečná tabulka Okresní ligy mladších přípravek, skupina F
pořadí
družstva
zápasy
výhry
remizy
1
Předonín
12
11
0
2
Libotenice
12
9
0
3
Liběšice
12
4
0
4
Brozany „B“
12
0
0

prohry
1
3
8
12

skóre
98 : 20
51 : 50
49 : 65
21 : 84

body
33
27
12
0

Po zdařilém turnaji v Předoníně po všech stránkách - výkony hráčů, počasí, organizace – jsme si celou
akci zopakovali znova, když jsme byli pořadateli prvního turnaje Okresního poháru skupina „B“.
Účastníci: SJ/SK Roudnice n.L., FK Travčice, Sahara Vědomice
Neděle 11. října 2015 Předonín
Předonín – Travčice
6:0
Předonín – Vědomice
7:3
Předonín – Roudnice n.L.
5:2
Vítěz turnaje – Předonín, nejlepší brankář – Pavel Soušek, nejlepší střelec – F. Hubený.
Sobota 17. října 2015 Roudnice n.L. Předonín – Vědomice
17 : 3
Předonín – Travčice
8:2
Předonín – Roudnice n.L.
4:3
Nejlepší hráče turnaje pořadatel nevyhlašoval.
Do cíle druhé soutěže „poháru“ zbývají dva turnaje: sobota 24. října 2015 – Travčice
sobota 31. října 2015 – Vědomice
Zatím jsme k datu uzávěrky jediným celkem v poháru ze všech skupin bez porážky a opět s nadějí
zahrát si finále poháru, kam postupují pouze vítězové jednotlivých skupin. Známe již soupeře pro jaro
v semifinále ligy okresu: Podlusky, Brozany „A“, Mšené lázně. Zatím nevíme, kdy a kde se bude hrát.
Bližší informace opět za měsíc.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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.......... SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM

PLAVBA LODÍ PO VLTAVĚ
zažít adventní čas v Praze...
zájezd se uskuteční v neděli 13. prosince 2015 s tímto programem:
Navštívíme adventní trhy s rozmanitými stánky na Staroměstském náměstí. Pak následuje 3hodinová
plavba lodí po Vltavě zimní Prahou na příjemně vyhřáté lodi, kde nás čeká kromě jiného skvělý pozdní oběd
a příjemnou staropražskou atmosféru dokreslí hudební doprovod na lodi. Vyplouváme ve 14 hodin
od Čechova mostu a plujeme k Vyšehradu a zpět. Plavbu ukončíme v 17 hodin. Odjezd autokaru cca 17:30
z Prahy. Odjezd z Roudnice n.L., OD Říp v 10:00 hod. (možný odjezd Štětí, Předonín), návrat do Roudnice
cca v 19:00 hod. Cena zájezdu 690,- Kč zahrnuje 3-hodinovou plavbu lodí, oběd formou rautu + 1 nápoj
a hudební doprovod. Kontakt: SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, Slaný, pobočka Roudnice n.L.
tel.: 416 838 914, 608 555 732, email: slanrce@seznam.cz

KORÁN – KOŘENY ISLÁMU

Sál Městské knihovny Roudnice nad Labem, středa 11. listopadu 2015 v 17:30 hod.
Co vlastně víme o islámu? Je to náboženství míru a tolerance? Jaký máme zaujmout postoj
k muslimům? Přijďte a společně zkusíme nalézt odpovědi na tyto palčivé otázky.
Nad tématem se zamýšlí a k besedě zve Radek Hejret, lektor, koordinátor a školitel přednášek
primární prevence antisemitismu, rasismu, extremismu a xenofobie.
pořádá CBH Roudnice n.L.
vstupné 30,- Kč
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........

SDH Bechlín Vás srdečně zve na

STRAŠIDELNÉ - POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
A LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
v sobotu 31. října 2015 od 15:30 hod. u hasičské zbrojnice

!!! Masky vítány !!!

Čekají Vás hry a soutěže se strašidly, pouštění létajících „lampiónů štěstí“ atd.
Průvod vyjde od hasičské zbrojnice cca v 18:00 hod.
Po návratu k hasičárně pokračujeme táborákem a strašidelnou stezkou!
Občerstvení v běžném rozsahu.

Obec Bechlín a SDH Bechlín Vás zvou na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU A VÁNOČNÍ TRHY
těšíme se na Vás o první adventní neděli 29. listopadu 2015
u hasičské zbrojnice v Bechlíně
Na děti bude čekat Mikuláš s malým dárkem ,
pro všechny je připraveno bohaté vánoční občerstvení.

INZERCE ..........

ŠIROKÝ SORTIMENT JABLEK A HRUŠEK v cenové relaci od 10,- do 15,- Kč/kg,
PASTEROVANÉ MOŠTY Z VLASTNÍHO OVOCE,
BRAMBORY K USKLADNĚNÍ za 10,- Kč/kg, CIBULE za 12,- Kč/kg

Prodej se uskuteční na adrese Bechlín 266 (Petráskovi)
každou středu a neděli od 13:00 do 18:00 hod., případně po telefonické dohodě i v další pracovní dny.
Tel.: 606 914 669

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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