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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
jsme na startovní čáře roku 2016. Jaký bude je stále otevřenou kapitolou. Podaří se posunout dále,
zůstaneme stát na místě nebo se vrátíme o kousek zpátky? Tyto otázky se opakují každý začátek roku.
V minulosti se nám všem podařilo vždy posunout laťku úrovně naší obce vzhůru. Někdy snadněji,
někdy obtížněji, ale přesto stále výš. Jak to bude v roce letošním? Příprava všeho potřebného je úspěšně
za námi. Rozpočet obce je schválen, běžný provoz zajištěn ve všech oblastech, investice naplánovány.
Pro letošní rok je v rozpočtu obce určena částka cca tři miliony korun na potřebné opravy jak
komunikací, tak i fotbalového zázemí místního hřiště. Projektová dokumentace je vytvořena, veškerá
stanoviska a stavební povolení zpracovány. Na posledním zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno
podání žádosti o dotační prostředky a tak snad vše vyjde ke spokojenosti. Před námi je výběrové řízení
pro výběr zhotovitele plánovaných staveb a pak už jen hurá do práce.
Pečlivá příprava všeho potřebného zabere spoustu času. Různá jednání, žádosti o stanoviska, shánění
informací, zpracovávání všeho možného i nemožného je vždy součástí každé činnosti. Nic se nerodí
lehce a proto žádám všechny občany o trpělivost a porozumění. V neposlední řadě je nezbytné
poděkovat všem, kteří se na zdárném chodu obce a přípravě investičních, sportovních, kulturních
a mnoha dalších akcí podílí. Výsledky kontrol hospodaření naší obce v oblasti dodržování zákonů,
nařízení a vyhlášek, účetnictví a personalistiky jsou zárukou dobrého rozvoje obce. Ochota a vstřícnost
pracovníků obecního úřadu navozuje přátelskou a milou atmosféru pro všechny občany. Přesto
ale zůstává samozřejmostí i neustálá nespokojenost se vším. Bohužel tato vlastnost je pro země české
naprosto typická a vždy se najde v každém městě nebo obci.
Rok 2016 je před námi. Zdali posuneme pomyslnou laťku výše či nikoli, to záleží jen na nás. Přejme
si proto všechno dobré, pracujme všichni pilně a hlavně přiložme ruku k dílu pro rozkvět naší obce.
Alexander Suchý, starosta obce
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V období prosince a první poloviny ledna se uskutečnila tři zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé
se sešli 14. prosince, 30. prosince a 7. ledna, aby projednali neodkladné obecní záležitosti.
Prvního ze zmíněných zasedání se účastnilo všech jedenáct zastupitelů obce a hosté. Na programu
jednání byl zejména rozpočet.
Rozpočet obce 2016 – zastupitelé schválili deseti hlasy rozpočet obce pro rok 2016. Obec bude
hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ve výši 13,8 milionu Kč. Největšími investičními výdaji mají být
opravy komunikací, na které je připravena částka 2 miliony Kč a oprava kabin na hřišti v Bechlíně,
na níž je vyhrazeno 800 tisíc Kč.
Peníze pro spolky – jedenácti hlasy byla schválena pravidla a principy čerpání financí z rozpočtu obce
spolky a sdruženími v obci. Podle zmíněných pravidel budou spolky čerpat prostředky na základě
podaných žádostí.
Dar za bioodpad – zastupitelé schválili přijetí daru od Sdružení obcí pro nakládání s odpady ve výši
23 tisíc Kč. Jde o částku za odevzdaný bioodpad.
Nájemní smlouva s poštou – jednohlasně byly schváleny také úpravy v nájemní smlouvě s Českou
poštou za pronájem prostor v budově obecního úřadu. Byly v ní opraveny údaje o rozloze prostor
a poschodí.
Přestupková agenda – zastupitelé odsouhlasili veřejnoprávní smlouvu s Městem Roudnice n.L.
o zajištění přestupkové agendy. Bude-li smlouva podepsána, zruší se Komise pro projednávání
přestupků obce Bechlín a tím se sníží náklady.
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek – šesti hlasy schválili zastupitelé zrušení směrnice
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obec se bude řídit pouze zákonnými pravidly.
Statut a Etický kodex Bechlínských listů – deseti hlasy byla schválena jednotná pravidla vydávání
Bechlínských listů a všeobecná kritéria pro otiskování příspěvků.
Působnost MAS Podřipsko – zastupitelé schválili zahrnutí obce Bechlín do územní působnosti Místní
akční skupiny Podřipsko. Jde o sdružení podporující rozvoj regionu z dotačních titulů.
Kontrola hospodaření – starosta informoval zastupitele o kontrole hospodaření obce provedené
Krajským úřadem Ústeckého kraje, kterou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Vánoční výzdoba – bylo přislíbeno dozdobení vánočního stromu v Předoníně a umístění výstavky
Volnočásku ve výloze Klubu Předonín.
Stav silnic - vedení obce bylo požádáno o podání žádosti na správu a údržbu silnic, aby byly v okolí
obce vyznačeny krajnice a ostříhána zeleň při silnici z Bechlína do Krabčic.
Dotace na kotle – na návrh občana se zastupitelé zabývali možností informovat občany o dotacích
na kotle, případně nalézt pomoc k jejich zpracování.
Ve středu 30. prosince 2015 v 17 hodin začalo další zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo osm
zastupitelů, z občanů nepřišel nikdo. Zastupitelé schválili závěrečné rozpočtové opatření
pro vyrovnání rozpočtu za rok 2015. Dále bylo na programu projednání podání žádosti o dotaci
na opravu komunikací. Zastupitelé podání žádosti neschválili kvůli nedodání projektové
dokumentace.
Z tohoto důvodu bylo svoláno další zasedání zastupitelstva obce, a to na 7. ledna 2016 od 18 hodin.
Přítomno bylo deset zastupitelů a hosté. Podání žádosti o dotace na opravu silnic – všemi deseti hlasy
bylo schváleno podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací na ministerstvo pro místní
rozvoj, které může obci poskytnout až jeden milion Kč. Žádost se týká opravy dvou komunikací –
v Předoníně od rybníka k dlážděnému přejezdu u hřiště a v Bechlíně ve spodní ulici.
V následujícím bodě jednání zastupitelé schvalovali smlouvu s agenturou, která měla žádost
do 15. ledna zpracovat a podat. O této smlouvě byla vedena dlouhá diskuse. Smlouva byla nakonec
schválena těsnou nadpoloviční většinou, když se pro vyslovilo šest zastupitelů.
Celá znění zápisů jsou k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
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Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

.......... INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Rozpočet obce pro rok 2016
PŘÍJMY
1111-1511
4000-4999
2119
3392
3399
3612
3632
3639
3722
3725
5311
6171
6310
Celkem

Daňové příjmy
Dotace – Úřad práce
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
Zájmová činnost v kultuře – kluby, kulturní dům
Ostatní záležitosti kultury – 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 komunálních odpadů – příjem od EKO-KOM, a.s.
Bezpečnost a veřejný pořádek – pokuty, náhrady řízení
Činnost místní správy – dary, nájmy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

12 703 000,00
130 000,00
165 000,00
45 000,00
72 000,00
78 000,00
15 000,00
39 000,00
267 000,00
237 000,00
6 000,00
41 000,00
2 000,00
13 800 000,00

VÝDAJE
1070
Myslivost - příspěvek
2212
Silnice – údržba, opravy
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 – Bechlínské listy
3392
Zájmová činnost v kultuře – kluby, kulturní dům
3399
Ostatní záležitosti kultury – 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 příjmy a výdaje z finančních operací – poplatky bank
6320
Pojištění funkčně nespecifikované – pojištění majetku
6409
Ostatní činnosti – příspěvky neziskovým organizacím
celkem

25 000,00
2 000 000,00
10 000,00
3 736 000,00
40 800,00
7 000,00
20 000,00
69 900,00
464 000,00
278 000,00
915 000,00
80 000,00
40 000,00
405 000,00
22 500,00
57 000,00
347 400,00
5 000,00
400 000,00
1 377 200,00
311 100,00
1 070 000,00
2 022 100,00
12 000,00
70 000,00
15 000,00
13 800 000,00

Z toho kapitálové výdaje – investice
3419

Ostatní tělovýchovná činnost – hřiště Bechlín – přestavba kabin

800 000,00

Z toho náklady na opravy a údržbu majetku - nejdůležitější
2212
3392

Silnice
Kulturní dům - akustika

2 000 000,00
80 000,00
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Milena Koťová, účetní obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Tříkrálová sbírka 2016

V lednu proběhla v celé ČR Tříkrálová sbírka. V Roudnici n.L. a okolních obcích ji – jako každý rok –
zorganizovala Farní charita Roudnice nad Labem. Na letošním 16. ročníku, který byl zároveň
nejúspěšnější, se celkem podílelo 76 koledníků, 16 dobrovolníků a pracovníci charity. V období
1. – 6. ledna 2016 se jim podařilo vykoledovat rekordních 172 153,- Kč.
Na Nový rok se koledovalo jen na Řípu. Druhý lednový den se všichni koledníci a jejich vedoucí
skupinek sešli v sídle charity, aby se oblékli do kostýmů a „vyfasovali“ zapečetěné kasičky. Poté
zamířili na Karlovo náměstí, kde si pod vánočním stromem vyslechli požehnání od P. Ludvíka
Šťastného a pár slov od ředitelky charity paní Pětníkové. Společně si zazpívali koledu „My tři králové“
a následně se vydali na koledu po Podřipsku a Budyňsku.
Koledovalo se také v naší obci, a to jak v Bechlíně, tak
i v Předoníně. Za sobotu a neděli se šesti koledníkům sešlo
v kasičkách krásných 9 889,- Kč. Koleda v okolních obcích
pokračovala až do středy. Ve čtvrtek byly kasičky (celkem 70 ks)
za přítomnosti pracovníků Městského úřadu Roudnice n.L. a farní
charity rozpečetěny a peníze sečteny.
A na co bude výtěžek použitý? 65 %, které připadnou Farní
charitě Roudnice n.L., poslouží k zajištění projektů charity –
především na provoz a nové vybavení Azylového domu pro ženy
a matky s dětmi v Domově sv. Josefa v Roudnici n.L. a charitního
šatníku, psychologické poradny a na individuální podporu rodin
s dětmi z našeho regionu.
Všem přispěvatelům patří velký dík.
Více o sbírce a práci charity naleznete na webových stránkách www.charitaroudnice.cz
Michala Korpalová

Poděkování občanům Bechlína a Předonína za finanční příspěvky do Tříkrálové sbírky 2016
Vážení občané,
Farní charita Roudnice nad Labem děkuje všem, kteří v uplynulých dnech letošního roku finančně
přispěli do kasiček tříkrálových koledníků.
V Roudnici nad Labem, Budyni nad Ohří a desseti spádových obcích Podřipska se letos podařilo
vykoledovat opět rekordní částku – 172 153 Kč !!! – což je o 35 tisíc korun víc než v minulém roce.
Občané vašich obcí přispěli částkou 9 889 Kč.
Z dosaženého výsledku 16. ročníku sbírky máme všichni obrovskou radost. Přestože žijeme ve složité
době, mnozí lidé už nemyslí pouze na sebe, ale pomáhají potřebným a jsou čím dál víc štědřejší.
Náš obrovský dík patří i místním koledníkům a jejich vedoucím, kteří se zúčastnili letošní tříkrálové
sbírky a i díky nim se podařilo dosáhnout tak dobrého výsledku.
Ještě jednou všem z celého srdce děkujeme.
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Vedení Farní charity Roudnice nad Labem

.......... Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Advent v MŠ Bechlín
Vše začalo 29.11. na první adventní neděli, kdy jsme s dětmi z MŠ Bechlín vystoupili na mikulášské
besídce. Tomu předcházel prodej výrobků dětí z MŠ. Nejvíce šly na odbyt perníčky, které jsme s dětmi
upekli a s rodiči nazdobili. Za hladký průběh akce děkujeme místním dobrovolným hasičům, kteří
pomáhali obecnímu úřadu s organizačním zajištěním akce.
Dalším zážitkem v MŠ byla návštěva Mikuláše. Děti se na něj těšily, ale zároveň se obávaly: „Přijde čert
nebo nepřijde?“ Nakonec vše dobře dopadlo a děti si odnesly domů od Mikuláše malý dáreček.
Vyvrcholením byla vánoční nadílka, kdy jsme mohli sledovat rozzářené oči dětí při rozbalování hraček
pod stromečkem.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem hodným sponzorům, kteří věnovali věcné dary i peníze
pro potřeby MŠ. Vše, co jsme dostali, jsme využili, za finanční dar budou mít děti na jaře na zahradě
nové stoly a lavičky. Ještě jednou díky.
Všem čtenářům přejeme mnoho štěstí a zdraví v roce 2016.

Libuše Rauchová, MŠ Bechlín

.......... Z KNIHOVNY

Stěhujeme se do nových prostor
V pondělí 21. prosince 2015 jsme naposledy oficiálně půjčovali knihy ve staré, již nevyhovující
knihovně v přízemí budovy obecního úřadu. Pokud se čtenáři dostavili v průběhu příprav stěhování,
pochopitelně jsme jim vyhověli.
V podzimních měsících jsme dostali darem velké množství knih, které jsme museli roztřídit. Knihy,
které už máme nebo je do stavu nebereme (politickou a náboženskou literaturu), si mohou zájemci
zdarma vybrat v přízemí obecního úřadu. Ostatních bezmála 200 knih jsme zapsali do seznamů
pro litoměřickou knihovnu, která pro nás vede naši digitální databázi knižního fondu. Současně jsme
tyto knihy připravili pro půjčování. Toto jsme stihli do 5. ledna a poté jsme začali knihy podle žánrů
připravovat pro stěhování. První várka byla do nové knihovny přestěhována 13. ledna a my jsme ihned
pokračovali v plnění dalších přepravek a krabic. Teď ještě zbývá do připravených knih vložit knižní
lístky a nalepit přidělené čárové kódy, které jsme obdrželi od litoměřické knihovny a uložit vše na své
místo.
Stěhování je časově náročnější než jsme předpokládali a tak se nová knihovna bude otevírat
pravděpodobně až začátkem února. Datum otevření a výpůjční hodiny oznámíme samozřejmě
s předstihem. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi v nové knihovně.
Miluše Dvořáková
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Předonín má svůj betlém

Od října do prosince 2015 jsme na Volnočásku tvořili z kukuřičného šustí a z blizny (vousů) z kukuřice.
Naučili jsme se vyrábět podložky, udělali jsme si čertíky a vytvořili jsme si andílky na pověšení
a figurky panenek. Závěr tohoto pololetí vyvrcholil výrobou betléma pro obec Předonín. Kulisy
vytvořil pan František Hejda se svojí dcerou Kateřinou. Jsou to místní výtvarníci z nedaleké Chcebuzi.
Pan Hejda umístil děj betléma do obce Bechlín. Inspirací mu byly historické fotografie, které má obec
umístěny na své internetové prezentaci. Figurky z kukuřičného šustí jsou od paní Mackové, Šustrové
a paní Tschepové z Letohradu (tři králové, vůl, osel a velbloud). Betlém byl umístěn přes vánoční
svátky až do poloviny ledna 2016 ve výloze obecního klubu.
Sdružení pro obec, které realizaci betlému financovalo, vytvořilo tradici vlastního místního betléma
s autentickým dějem. Kulisy, které vidíte na fotografii, jsou základní a lze k nim přidělávat ulice
s domy a figurkami nejen z Bechlína, ale i z Předonína.
Rádi bychom Vás vyzvali ke spolupráci. Každý z Vás, kdo se budete chtít společně podílet na rozšíření
betléma, můžete:
 do betléma vyrobit sám figurku,
 nechat si vyrobit figurku – tzv. darovánka, který nese dar Ježíškovi. Námět figurky či figurek
může znázorňovat postavy lidí z Bechlína či Předonína, které mohou být vytvořeny
s charakteristickou činností, např. hospodář ve chlévě s kravkami, truhlář a jeho pomocníci,
jak hoblují dřevo v dílně... Jde o to, že si můžete nechat ztvárnit např. Vaši současnou firmu
(rodinu) či Vašich předků pro zachování vzpomínky pro příští generace. Figurky lze objednat
u p. Šustrové během roku, nejpozději do konce října.
Betlém by měl být každý rok vystaven od začátku doby adventní až do poloviny ledna následujícího
roku v Předoníně ve výloze obecního klubu. O darovaných figurkách se bude vést záznam, který bude
zveřejněn u instalovaného betléma.
Volnočásek v Bechlíně
V lednu jsme se učili vyrábět šňůru z kukuřičného šustí a z ní plést podložku.
V únoru se sejdeme ve čtvrtek 11.2.2016
POZOR ZMĚNA !!!!!!!!!
Místo středy budou v Bechlíně čtvrtky !!!!!!!!!
Program: 14:00 – 16:00 hod. – výroba holubiček
z kukuřičného šustí,
16:00 – 18:00 hod. – výroba zajíčků a kuřátek
z výfuků vajec a z produktů kukuřice.
Pomůcky s sebou: výfuky z vajec.
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3. března 2016: 14:00 – 16:00 hod. – program: výroba staročeského perníku tlačeného do perníkových
forem s velikonočními motivy. Děvčata si mohou přijít udělat pro své koledníky originální dárek.
Volnočásek v Předoníně
Od 20. ledna probíhá kurz paličkování pro začátečníky v klubovně obce,
na který se přihlásilo devět žen a dětí. Tento kurz má pět dvouhodinových
lekcí. První máme za sebou, další setkání bude 3. a 17. února a 16. března,
vždy od 15:00 do 17:00 hod. Podle zájmu můžeme tento kurz opakovat
na podzim.
Od dubna plánujeme v obou obcích oblíbené korálkování.
Jiřina Šustrová

………. Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

SDH Předonín aktivní na podzim i v zimě

Ke konci roku 2015 jsme pořádali několik kulturních akcí. První z těchto akcí byla podzimní stezka
odvahy konaná 23. října. Strašidelná stezka začala krátce po setmění a jako každý rok se konala v lese
za místním hřištěm. Přišlo opravdu mnoho statečných odvážlivců. Jejich odvaha byla cestou
prověřována hrůzostrašnými strašidly a po úspěšném dokončení odměněna diplomem za statečnost
a sladkostmi. Zároveň jsme v měsíci říjnu s dětmi zahájili zimní přípravu na následující rok. Plán
na zimu je scházet se na tréninky alespoň jednou týdně a zábavnou formou procvičovat znalosti
hasičské teorie i praxe. Samozřejmě ani zábava nesmí chybět, proto učení prokládáme kreslením
a hraním her. Během tréninků jsme se také učili básničky s vánoční tématikou, které děti přednášely
na setkání seniorů 4. prosince.
Další kulturní akce se konala 19. prosince, kdy od 15:00
hodin byla na sále obecního úřadu pro děti přichystána
vánoční besídka a od 18 hodin se konala výroční valná
hromada sboru. Po zahájení besídky shlédly děti
prezentaci s fotkami a závěrečné video z Podřipské
hasičské ligy, které se během roku účastnily. Hned
po prohlédnutí vzpomínek na uplynulý rok se hrály hry,
jako například tradiční židličkovaná či nový vánočně
hasičský kvíz. V závěrečné části besídky si děti užily
vánoční diskotéku, která se jim očividně velmi líbila, protože taneční sál byl plný, společně zazpívaly
koledy a v úplném závěru byly odměněny balíčky plnými sladkostí. Celé odpoledne bylo doprovázeno
příjemnou vánoční atmosférou. Ve večerních hodinách začala výroční valná hromada, kde bylo naším
hlavním cílem zhodnocení činnosti sboru za rok 2015, který se pomalu, ale jistě blížil ke svému konci
a schválení plánu činnosti na rok nový. V závěru dne se konalo posezení s hudbou pro dospělé
a ani zde nechyběl vánoční hasičský kvíz, který prověřil znalosti dospělých od hasičských značek
až po vánoční tradice. Po celou dobu obou akcí si mohli návštěvníci prohlédnout nástěnky s fotkami
z uplynulého roku a obrázky s vánoční tématikou, které
malovali žáci na tréninku.
Naší doposud poslední aktivitou byl 1. ledna novoroční
výstup na horu Říp. Naše dvanáctičlenná skupinka vyšla
okolo deváté hodiny ranní od hasičské zbrojnice a ačkoli
byla celá hora pokrytá ledovkou, podařilo se nám úspěšně
dosáhnout vrcholu už okolo jedenácté hodiny. Příští akcí
bude Masopust, který se bude konat 13. února.
Na závěr bychom chtěli všem spoluobčanům popřát mnoho
štěstí, zdraví a pohody v roce 2016.
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Jitka Kouřilová, SDH Předonín

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........

Pro členy SDH Bechlín
Dne 9.1.2016 proběhla výroční valná hromada našeho sboru. Bohužel z 64 členů se dostavilo pouze 21,
ze zbývajících 43 se jen asi 12 řádně omluvilo. Připomínám, že dle stanov SH ČMS má každý člen nejen
práva, ale i povinnosti a jednou z nich je, kromě řádného placení členských příspěvků, i účast
na činnosti sboru. Celý rok vídám na akcích sboru stále stejné lidi, stojí nás spoustu času a úsilí udržet
činnost na stávající úrovni a mrzí mě, že některým to nestojí ani za to, aby si vyšetřili jednu až dvě
hodiny jedenkrát za rok a dostavili se na VVH, abychom je mohli s výsledky své práce seznámit. Další
věc je, že bez vaší účasti nemůžeme schvalovat důležité body a dokumenty na další rok, když nejsme
usnášeníschopní. Skutečně tedy nestačí, když dorazí za celou rodinu jen jeden člověk, členem je každý
sám za sebe.
Upozorňuji všechny, že termín pro zaplacení členských příspěvků na rok 2016 byl stanoven
na 31.1.2016, žádám tedy všechny, kteří tak ještě neučinili, aby neprodleně členský příspěvek uhradili,
možnost je u mě nebo u hospodářky sboru V. Barcalové. Povinnost uhradit členské příspěvky
se vztahuje i na mladé hasiče, kteří mají členský průkaz, pokud rodiče nedali vědět do konce roku 2015,
že dítě již kolektiv navštěvovat nebude. Všem, kteří se výroční schůze zúčastnili, děkuji za podporu.
Jana Macková, starostka SDH Bechlín

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

Příprava zahájena

Rok 2016 se pomalu rozbíhá a s ním i sportovní činnost. Plníme slib z konce roku 2015 a doplňujeme
další informace.
„A“
S tréninkem bylo započato, tradičně minimální účast, což nepřekvapuje. Kde jsou sliby, že to bude jiné.
Počkejme si na další vývoj. Herní příprava započala na turnaji v Mělníku.
Neděle 24. ledna 2016
SK Předonín – Sokol Dolany
6 : 3 (2 : 3)
- na rozdíl od tréninku byla účast zájemců o fotbal více než hojná. Pokud se týče hry, nechali jsme
se soupeřem zaskočit a během dvaceti minut jsme prohrávali 0 : 2. Po navyknutí na terén a styl soupeře
jsme vyrovnali hru i skóre, abychom v závěru poločasu ještě jednou pustili soupeře do vedení. Druhá
část utkání probíhala pod naší taktovkou a přinesla i branky v síti soupeře a celkové vítězství.
Další zápasy v příštím zpravodaji.
Program mistrovských utkání jaro 2016
„A“ – okresní přebor
kolo
termín
datum
výkop
soupeři
16.
sobota
12.3.2016
14:30
Polepy - Předonín
17.
sobota
19.3.2016
15:00
Předonín – Velké Žernoseky
18.
sobota
26.3.2016
15:00
Třebenice - Předonín
19.
sobota
2.4.2016
16:30
Předonín - Brňany
20.
sobota
9.4.2016
16:30
Dušníky - Předonín
21.
sobota
16.4.2016
17:00
Předonín – Mšené-lázně
22.
sobota
23.4.2016
17:00
Malé Žernoseky - Předonín
23.
sobota
30.4.2016
17:00
Radovesice - Předonín
24.
sobota
7.5.2016
17:00
Předonín - Podlusky
25.
neděle
15.5.2016
17:00
Roudnice n.L. - Předonín
26.
sobota
21.5.2016
17:00
Předonín - Dobříň
27.
sobota
28.5.2016
17:00
Libotenice - Předonín
28.
sobota
4.6.2016
17:00
Předonín - Travčice
29.
sobota
11.6.2016
17:00
Bohušovice n.O. - Předonín
30.
sobota
18.6.2016
17:00
Předonín – Budyně n.O.
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.......... ZE SPORTU
Stará garda – okresní soutěž „B“
kolo
termín
datum
10.
pátek
8.4.2016
11.
pátek
15.4.2016
12.
pátek
22.4.2016
13.
pátek
29.4.2016
14.
pátek
6.5.2016
15.
pátek
13.5.2016
16.
pátek
20.5.2016
17.
pátek
27.5.2016
18.
pátek
3.6.2016

výkop
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30

soupeři
Předonín - Libochovice
Mšené-lázně - Předonín
Předonín - Kleneč
Libotenice - Předonín
Předonín – Roudnice n.L.
Předonín - Hoštka
Střížovice - Předonín
Předonín - Černiv
Podlusky - Předonín

Přípravka
Pravidelně trénuje v hale a v neděli 24. ledna 2016 se zúčastnila okresního poháru mladších přípravek
v Roudnici n.L. Jak jsme doposud družstvo chválili, tentokrát se hlavně výsledkově turnaj nevydařil.
Přitom jediný markantní „výbuch“ bylo utkání se soupeřem Mšené-lázně.
Výsledky ze skupiny
Předonín – Štětí
1 : 2 (na penalty)
Předonín – Mšené-lázně
0:4
Předonín – Lovosice
0:1
Utkání o sedmé místo
Předonín – Brozany n.O.
1:2
- v utkání jsme vyrovnali necelé tři minuty před koncem, abychom po netaktické hře obdrželi
rozhodující gól minutu dvacet před koncem. I to se může stát.
Rozpis zápasů přípravky na jaro 2016 není OFS Litoměřice určen. Doufám, že vás budu moci
informovat již příště.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

.......... SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM

Soutěž v tanečním sportu PODŘIPSKÝ POHÁR 2016
s navazující PLESOVOU ZÁBAVOU
sobota 20. února 2016 od 19:00 hodin, Sportovní hala Pod Lipou, Roudnice n.L.

Hudební doprovod: ŽIVĚ X-TET BONUS ORCHESTRA Moderuje: J. VOLDÁNOVÁ a J. TOMÁNEK
Součástí programu je FINÁLE TANEČNÍ SOUTĚŽE elitní výkonnostní kategorie v kombinaci deseti tanců.

Vstupné 290,- Kč / v ceně drobné občerstvení na začátek

Předprodej vstupenek: tel. 603 359 877, www.dancesportfamily.cz/podripsky, info@dancesportfamily.cz

VÝSTAVA ORCHIDEJÍ DRÁŽĎANY

Zájezd na výstavu „Orchideen Welt“ se uskuteční v sobotu 19. března 2016
Uvidíte přes 20 000 rostlin a tisíce květů na ploše 5 000 m2. Můžete si je zakoupit nebo pouze obdivovat.
V tomto termínu zde také probíhá prodejní výstava zaměřená na nadcházející období jara a Velikonoc.
V odpoledních hodinách prohlídka historického centra Drážďan.
cena: 540,- Kč - platí pro odjezd z Roudnice n.L., obchodní dům Říp – 8:00 hod.
Předpokládaný odjezd z Drážďan v 17:30 hod., plánovaný návrat mezi 20:00 – 21:00 hod.
Cena nezahrnuje vstupné do objektů, na výstavu a pojištění.
Vstupy na výstavu: dospělí – 6,5 € (skupinový vstup); děti 7-14 let – 3 €; děti do 6 let zdarma.
Kontakt: SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, Slaný, pobočka Roudnice n.L.
tel. 416 838 914, 608 555 732, email: slanrce@seznam.cz
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........

SDH Bechlín a Dílna lidových tradic v Bechlíně Vás zvou na

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

který začne dne 6. února 2016 ve 13 hodin u hasičské zbrojnice v Bechlíně
Maškary všech věkových kategorií srdečně vítány !!!
Ať už nás podpoříte vlastní účastí v průvodu nebo drobným občerstvením cestou, rádi Vás uvidíme.

SDH Předonín pořádá

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
a poté MAŠKARNÍ KARNEVAL

v sobotu 13. února 2016 od 14:00 hodin na sále obecního úřadu v Předoníně
Během průvodu obcí se bude prodávat „štěstíčko“. Pokud chcete přispět nějakým darem na tuto akci,
můžete ho přinést každý čtvrtek od 17 do 18 hod. do místní hasičské zbrojnice.
Občerstvení a hudba zajištěna.

Obec Bechlín a SK Předonín Vás srdečně zvou na

2. OBECNÍ PLES

v sobotu 20. února 2016 od 20:00 hodin v Kulturním domě Bechlín
K tanci a poslechu hraje COLOR Lovosice, v průběhu večera se můžete těšit na ukázky
standardních a latinsko-amerických tanců a na vystoupení taneční skupiny HOPA Štětí.
vstupné 120,- Kč, předprodej vstupenek na OÚ v Bechlíně
Bohaté občerstvení!
JINÁ SDĚLENÍ ..........

Změna ordinační doby lékařské pohotovostní služby v Roudnici n.L.

Od 1.1.2016 došlo ke změně ordinační doby lékařské pohotovostní služby pro dospělé se zabezpečením
péče pro děti a dorost v PNsP v Roudnici n.L. Po – Pá
18:00 – 21:00
So, Ne, Sv.
8:00 – 12:00 12:30 – 17:30

VÝROBA A PRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET
cena za 1 kg 4,60 Kč (balení 25 kg), při odběru 10 balení a více rozvoz zdarma
kontakt: Bechlín 281, tel.: 607 721 219
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,
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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