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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
rok 2013 uběhl jako voda a opět je tady sváteční atmosféra Vánoc. Znovu nastupuje předvánoční
generální úklid, nákup všeho potřebného k sváteční tabuli, shánění dárků a stromečku. Většina
z nás, tím myslím převážnou většinu žen, chystá rodinnou pohodu a klid na úkor svého volného
času. Muži to mají o poznání jednodušší a klidnější, hlavně ať je dost jídla a pití. Vánoce, a hlavně
předvánoční čas, se nesou ve znamení uspěchanosti, zvýšeného pracovního tempa a starostí.
Každý rok je téměř stejný a zdá se mi, že uspěchanější. Kdy už konečně všichni pochopíme,
že nezáleží na čistých oknech, na vytřených podlahách a vypraných záclonách. Zkusme se zastavit
a užít si sváteční klid, pohodu a kouzlo Vánoc. Buďme rádi, že jsme spolu, že se sejde celá rodina,
kamarádi, přátelé.
Pracovní vypětí celého roku se blíží ke svému konci a nás všechny čeká hodnocení všeho,
co se povedlo i nepovedlo. Předsevzetí do nového roku se rodí určitě v každém z nás. Je jenom
naše právo rozhodnout se, jak nadále bude probíhat další den, týden, měsíc či rok. Vánoce jsou
každý rok a přejme si, aby byly stále krásné a příjemné nejen pro nás, ale i pro všechny lidi
na celém světě.
Vážení občané, přeji Vám jménem obce a všech jejich pracovníků klidné a příjemné vánoční
svátky, bohatého Ježíška a hlavně pevné zdraví. Do nového roku 2014 mnoho zdaru v pracovním
i osobním životě.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 9. prosince od 17 hodin proběhlo v Klubu v Předoníně poslední letošní zasedání
zastupitelstva obce. Zastupitelé se sešli k projednání běžných obecních záležitostí.
Hospodaření obce – na začátku jednání schválilo zastupitelstvo zprávu o hospodaření obce a účetní
závěrky obce i příspěvkové organizace ke dni 30. 9. 2013. Dále vzalo na vědomí Směrnici o schvalování
účetních závěrek.
Rozpočtové provizorium – zastupitelé obce schválili rozpočtové provizorium pro rok 2014 do doby
schválení rozpočtu obce. Podle plánovaného rozpočtu by měla obec v příštím roce hospodařit
s vyrovnaným rozpočtem ve výši cca 12 milionů Kč. Mezi hlavní investiční akce příštího roku by měla
patřit letos odložená oprava komunikace v Předoníně a revitalizace rybníka v Předoníně. V Bechlíně
proběhne zateplení nového kulturního domu včetně fasády a venkovní úpravy.
Rozpočtové opatření – zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 8 pro vyrovnání rozpočtu.
Jde o navýšení položky na svoz komunálního odpadu, opravu obecního traktoru a vyúčtování voleb,
dále jde o drobné změny a přesuny položek.
Věcné břemeno – ČEZ – zastupitelé schválili smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch
ČEZ, a.s. týkající se stavby plynové přípojky pro areál Elektrárny Mělník.
Dar od SONO – zastupitelé schválili přijetí daru ve výši 61 tisíc Kč od Sdružení pro nakládání
s odpady. Jde o odměnu za odvezený bioodpad.
Podpora charity – zastupitelé zamítli podporu preventivní akce Českého červeného kříže omalovánky
první pomoci a nákup vánočních přání od Charity Opava. Rozhodli, že obec podpoří raději organizaci
v rámci okresu – Hospic sv. Štěpána Litoměřice.
Dodatek ke zřizovací listině školy – zastupitelé schválili Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Bechlín.
Škola smí přijímat či odmítat dary do výše 50 tisíc Kč bez souhlasu zřizovatele.
Ceník nájmu hrobových míst – zastupitelé schválili ceník nájmu hrobových míst pro rok 2014.
Přezkoumání hospodaření obce – zastupitelé vzali na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání
hospodaření obce. Kontrola neodhalila žádné nedostatky.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Zdeňka Fillerová Studená

Změna svozu komunálního odpadu
Podnik technických služeb Lovosice oznamuje, že ve středu 25. prosince 2013 bude probíhat svoz jako
v běžné pracovní dny.
Místo středy 1. ledna 2014 bude svoz probíhat v náhradním termínu a to v sobotu 4. ledna 2014.

Platnost lístků na svoz komunálního odpadu
Podnik technických služeb Lovosice oznamuje, že lístky na svoz komunálního odpadu pro rok 2013
budou platné do 29. ledna 2014.

Sbíráme víčka pro Natálku
Pomáháme dvouleté Natálce z Kostomlat p.Ř. s mnohačetným postižením získat speciální zdravotní
pomůcky potřebné k jejímu „spokojenému“ životu.
Můžete sbírat jakákoliv víčka od nápojů a potravin - nesmí být od chemických prostředků.
Sběrné místo – MŠ Bechlín. Sběr víček není časově omezen!
Za každé víčko děkujeme!
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Tříkrálová sbírka 2014
Farní charita Roudnice n.L. oznamuje, že ve dnech 3. – 6. ledna 2014 v čase od 10:00 do 15:00 hodin
bude probíhat tradiční Tříkrálová sbírka. Sbírka bude prováděna přenosnými, zapečetěnými
sbírkovými pokladničkami, opatřenými logem Charity Česká republika.

MUDr. Tylová oznamuje,
že ve dnech 23. – 27. prosince 2013 neordinuje.

Úřední hodiny OÚ Bechlín v období vánočních svátků
pondělí 23. 12. 2013
úterý 24. 12. 2013
středa 25. 12. 2013
čtvrtek 26. 12. 2013
pátek 27. 12. 2013

8:00 – 12:00

pondělí 30. 12. 2013
úterý 31. 12. 2013
středa 1. 1. 2014
čtvrtek 2. 1. 2014
pátek 3. 1. 2014

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

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

Uzavření mateřských škol a školní jídelny
Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Bechlín oznamuje, že Mateřská škola Bechlín, Mateřská škola
Předonín a školní jídelna budou v termínu od 23. prosince 2013 do 3. ledna 2014 uzavřeny. Jedná
se o termín vánočních prázdnin základní školy.

………. AKCE KULTURNÍ KOMISE

V obou částech obce proběhla předvánoční setkání seniorů
Předvánoční setkání seniorů bylo pro mnoho
občanů Bechlína a Předonína opět dobrou
příležitostí se pobavit. V naší obci již tradiční
společenský večer navštěvují pozvaní senioři,
aby strávili jeden z předvánočních večerů
společně s přáteli. Obec pro ně zajišťuje
občerstvení a hudbu. I v letošním roce
se servíroval bramborový salát a řízek.
O kulturní program se postaraly děti z naší
obce, které přednesly básničky a písničky
s vánoční tematikou.
Doufám, že se všichni dobře bavili a chtěla bych poděkovat lidem, kteří tato setkání v Bechlíně
i v Předoníně každý rok připravují. Seniorům, všem členům Kulturní komise Obce Bechlín
i všem občanům přeji krásné a pohodové Vánoce a hodně štěstí v Novém roce.
Zdeňka Fillerová Studená
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AKCE KULTURNÍ KOMISE ..........

Rozsvícení vánočního stromu a nadílka pro děti
Dnes již tradiční akce pořádaná Obcí Bechlín a SDH Bechlín se konala 1. prosince 2013, na první
adventní neděli. Stejně jako v minulém roce byly její součástí i vánoční minitrhy a mikulášská nadílka.
Abychom mohli dětem ukázat nějaké živé ryby, které k Vánocům neodmyslitelně patří, proběhl
dopoledne výlov rybníka u hasičárny. Kluci se sice nejprve trochu prali se sítí a hledali tu správnou
techniku, čímž pobavili všechny okolo, ale nakonec se podařilo vylovit všechny ryby. Také
se připravovaly stánky, výzdoba a samozřejmě zabijačkové pochoutky.
V jednu hodinu bylo vše připravené, stánkaři měli vybalené zboží na prodej a okolím hasičárny
se rozezněly koledy. První návštěvníci přišli hned vzápětí. Prodával se med, svíčky z včelího vosku
a oříšky v medu od pana Kordače, pečený čaj, všemožné adventní svícny, věnce a ozdoby, výrobky
z „proutí“ z papírových ruliček, ale i čepice, tašky, výrobky z korálků a spousta dalších výrobků
a dekorací. Své prodejní stánky měly také škola a školka.
V půl čtvrté vystoupily děti z Mateřské školy Bechlín. Ihned po nich následoval program základní
školy. Děti nejen zpívaly, ale některé nám zahrály i na flétnu. A pak už nastal čas zavolat Mikuláše
a jeho pomocníky. Nejprve se vyptával dětí, zda byly hodné. Čert
bedlivě poslouchal odpovědi, ale zřejmě nejsou v naší obci žádní
raubíři, protože si nikoho neodnesl. Jakmile měly všechny děti
balíčky, zazpívaly si s Mikulášem pár písniček. A protože
se mezitím dost setmělo, mohl se slavnostně rozsvítit vánoční strom.
Chvilku nato se odpálil krásný ohňostroj a dál se každý bavil podle
svého.

Všem, kteří se na této akci podíleli, mockrát děkujeme a občanům přejeme krásné svátky a šťastný nový
rok plný štěstí, lásky a hlavně zdraví.
Michala Korpalová

Z NAŠÍ ŠKOLY ..........

Zapojili jsme se do zajímavého projektu FÍHA – DÝHA
Nedávno nám byla doručena nabídka k zapojení se do zajímavého projektu, za což děkujeme tatínkovi
Jiřího Mareše, panu Cedrychovi. A protože nás název projektu kladně oslovil, přihláška byla otázkou
několika kliknutí a vyplnění formuláře o škole na počítači.
Oč se tedy jedná? Celorepublikový projekt FÍHA-DÝHA vznikl na podporu povědomí o kvalitě
přírodních materiálů u dětí a studentů nejen v rámci vyučování a zájmových kroužků,
ale i v praktickém životě. Dřevo bývá totiž často až nesmyslně nahrazováno plastovými či jinak
umělými materiály...
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.......... Z NAŠÍ ŠKOLY
Hlavní náplň projektu: „Na vzorcích dýh ukázat rozmanitost dřeva a jeho vlastnosti. Děti pracující
s dýhou získají nejen znalosti o dané dřevině, ale vyzkouší si i manuální práci s dýhou. Zdokonalí
přitom svou zručnost a podpoří rozvoj fantazie. Děti si mohou vytvořit vlastní originální výrobek nebo
dárek pro své nejbližší z hodnotného materiálu.“
Důsledkem našeho přihlášení pak byla krabice vzorků nejrůznějších druhů dýh, kterou jsme obdrželi
zdarma. Zásilka nás velmi potěšila a již se těšíme, jak budeme materiál využívat v rámci školní
projektové výuky průřezově všemi předměty, neboť dýha je metodicky všestranně využitelný materiál,
vhodný pro tradiční i projektovou výuku napříč různými vyučovacími předměty.
Reálné vzorky dýhovaného materiálu jsou mnohostranně využitelné pro intelektuální i praktickou
činnost žáků. Při práci s dýhou dochází u dětí k rozvoji motorických schopností a smyslového vnímání
„živého“ materiálu. Dýha napomáhá naplno rozvíjet dětskou fantazii. Dýha může tvořit jádro zadání
společného dětského projektu a tužit tak daný školní kolektiv.
Věříme, že mnohé z hlavní náplně – jak bylo výše uvedeno – se podaří splnit, což nás opravdu potěší.
Dýha zpestří naši školní výuku i výtvarné a pracovní kroužky, bude přínosem pro naši práci a dětem
umožní rozšířit si své poznatky.
Milena Kölblová, ZŠ Bechlín

.......... Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Předvánoční čas v mateřské škole v Bechlíně

3. prosince byl den ve školce ve znamení pečení.
Dopoledne děti vykrajovaly perníčky a paní
kuchařky jim je upekly. Odpoledne se sešly nejen
děti, ale i některé maminky a tetičky a společně
se pustily do zdobení. Práce jim šla pěkně od ruky,
za chviličku byly perníčky hotové. Děti musely
samozřejmě také ochutnat, co si upekly. Zbytek
pak paní učitelky rozdávaly každý den po svačince
či obědě.
5. prosince navštívili školku Mikuláš, anděl a čert. Děti zpívaly koledu „Ježíšku, panáčku“ a darovaly
jim obrázky, které namalovaly. Za odměnu dostaly adventní kalendáře.
11. prosince se konal vánoční koncert Základní umělecké
školy v Roudnici nad Labem. Pan učitel Kyzlík nejprve
dětem vyprávěl, co to vlastně je umělecká škola a jak probíhá
výuka. Pak hrál na klávesy a Klárka Vašáková (11 let)
a Vojtíšek Cihlář (9 let) ho doprovázeli na zobcové flétny.
Hráli klasické koledy jako je Štědrý večer nastal, Nesem vám
noviny, Tichá noc atd. Téměř ke každé koledě pan učitel
vyprávěl i nějaký zajímavý příběh. Na závěr popřáli dětem
do nového roku, a to slovy i poslední koledou – Štěstí,
zdraví, pokoj svatý. Společně s dětmi si pak zahráli
a zazpívali ještě koledu „Půjdem spolu do Betléma“. Od letošního roku probíhá výuka hry
na zobcovou flétnu i v naší školce. Děti tak mohly vidět, jak budou moci hrát, když jim zájem vydrží
a budou poctivě cvičit. Ve výuce totiž mohou pokračovat dále, a to formou zájmových kroužků
na základní škole v Bechlíně nebo právě na ZUŠ v Roudnici n.L.
13. prosince začal plavecký výcvik, na který jezdí školka spolu se školou a 17. prosince se konala
vánoční nadílka.
Michala Korpalová
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VAŠE OHLASY ……….

Reakce na článek „Dva v jednom a přece každý zvlášť“
Záhy po vydání listopadových Bechlínských listů přišel na obecní úřad anonymní dopis, ve kterém
věrná čtenářka reaguje na výše zmíněný článek. Redakční rada se chce podělit s Vámi, čtenáři, o tento
příspěvek a tak anonymní dopis otiskujeme včetně odpovědi.
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………. VAŠE OHLASY
Vážená paní věrná čtenářko!
Jsem velmi potěšena, že jste do redakční rady poslala svůj názor, i když anonymní. Pravdou je,
že se anonymy nezabýváme, ale u Vašeho podnětného článku uděláme výjimku. Tím odpadají Vaše
obavy, že jej neotiskneme. Raději bych Vám odpověděla osobně, což není možné, proto se vyjádřím
prostřednictvím Bechlínských listů.
Paní čtenářko, v článku vůbec nepoukazuji na to, že občané z Předonína nedávají své nadšení
z přestavby kina najevo. Toto nadšení dávali najevo návštěvníci, kteří přišli na akci „Den otevřených
dveří“. Já jsem jen provedla rekapitulaci ohlasů a názorů a sdělila je v článku. Věřte, že se přišli podívat
i lidé, kteří v naší obci nežijí. Napsala jsem pravdu o tom, že nepřišel nikdo z Předonína a Benzinova.
Je to přece stejná situace, jako když se občané chodili dívat na novou fasádu mateřské školy
v Předoníně. Jednou je to tento objekt, podruhé zase jiná záležitost. Jde jen o informování občanů,
což je i posláním Bechlínských listů. Nakonec jsou to přece veřejné prostředky, které jsou viditelně
proinvestované.
Mimo jiné píšete, že v Předoníně není na nic, protože všechno „schlamstne“ kino. Investiční akce jsou
přece záležitostí celého zastupitelstva, které schvaluje rozpočet obce i jeho případné rozpočtové změny.
Sama moc dobře vím, jak jsou špatné komunikace v Předoníně, je to přímo palčivá situace. Ale také
vím, že se v této lokalitě vyskytly problémy s kanalizací, které jsou k řešení prvořadé a opravu
komunikace posunuly.
Paní čtenářko, na řadu Vašich dotazů by Vám k Vaší spokojenosti nejlépe odpovědělo zastupitelstvo
obce, určitě se na ně s důvěrou obraťte. K poslední větě mi vůbec nepřísluší se vyjadřovat, jen můžu
zopakovat známou skutečnost, že rozhodujícím orgánem obce je zastupitelstvo. Přimlouvala bych se,
aby nejen kino, ale i všechny akce byly chloubou celého zastupitelstva.
Pevně věřím, paní čtenářko, že jsem Vám dle svých možností odpověděla na Váš dopis a můžu jen
doufat, že k Vaší spokojenosti.
Irena Škobisová

Není mým zvykem reagovat na dopis, který není podepsán. V tomto případě rád udělám výjimku
a pokusím se osvětlit několik skutečností.
 Nechci se chlubit dítkem přestavby kina, budova je pro všechny občany celé obce a úmyslem
otevřených dveří je informovat obyvatele o stavu prací.
 Do ohně se nepřilévá voda, ale olej pro lepší hoření.
 Nic ostatního nejde stranou, tím méně v části obce Předonín. Stačí sledovat informace
o rozpočtu obce a zprávy o jeho plnění či neplnění.
 Rozpočet obce schvaluje zastupitelstvo, nikoli starosta obce. Připomínám, a to dost důrazně,
že správním orgánem obce je dle platných zákonů a předpisů zastupitelstvo obce, to znamená,
že žádný starosta obce či města nemá jako jedinec téměř žádné pravomoci.
Každá připomínka či nápad nebo stížnost má svého autora, a proto prosím nestyďte se příště podepsat.
Alexander Suchý, starosta obce

.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Mikulášská besídka a Výroční valná hromada SDH Předonín
Každý prosinec SDH Předonín pořádá Mikulášskou besídku, na které mladí hasiči zajistí kulturní
program a poté všechny děti přivolají Mikuláše s čertem. Letos se Mikulášská besídka konala v sobotu
7. prosince 2013 od 15 hodin. Kulturní program mladí hasiči zahájili básní, kterou sami složili a jejímž
tématem byla jejich celoroční činnost. Poté následovalo hraní koled na hudební nástroje. Dalším bodem
programu byla recitace básní a zpěv písní. Protože děti mají velkou představivost, vymyslely pohádku,
kterou nazvaly „Tři požáry pro Popelku“. Tuto pohádku předvedly jako další část programu.
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ……….
Po pohádce mladí hasiči zpívali písničku „V mládí jsem
se učil hasičem“ a za nimi se promítaly fotky z celoroční
činnosti nejen mladších a starších žáků, ale i Plamínku.
Po této písničce zavolali na pomoc další děti z řad diváků
a společně zpívali koledy. Vyvrcholením Mikulášské
besídky bylo rozdávání dárků Mikulášem, který
si na pomoc přivedl anděla a čerty. Mikulášské besídky
se zúčastnily nejen děti, které jsou součástí
předonínských družstev hasičů, ale i další děti z okolí.
Dle ohlasu dětí i rodičů se tato akce povedla.
V 18 hodin začala v Klubu v Předoníně Výroční valná hromada
SDH Předonín. Poté, co starosta uvítal členy sboru a hosty,
následovalo čtení zpráv o činnostech sboru v roce 2013.
Po přestávce mladí hasiči zazpívali ostatním členům v nových
dresech a poté byla puštěna prezentace z Osmiboje, na kterém
naše jednotka opět vyhrála. Po přestávce následovalo schválení
termínů soutěží a kulturních akcí pro rok 2014 a diskuze.
Plán činností pořádaných SDH Předonín v roce 2014:
15. února 2014 – Masopust
září 2014 – Valná hromada (105 let)
4. května 2014 – Pohár mládeže (400 m CTIF + PU)
25. října 2014 – Stezka odvahy
14. června 2014 – Dětský den
6. prosince 2014 – VVH + Mikulášská nadílka
16. srpna 2014 – Podřipská hasičská liga
Lucie Vocásková, SDH Předonín

Výroční schůze SDH Bechlín

Vážení členové SDH Bechlín,
dne 18. prosince 2013 se konala výroční schůze našeho sboru. Přestože pozvánku na schůzi obdrželi
všichni a včas, byla účast členů velmi nízká. Dovoluji si Vám proto předat nejdůležitější informace
týkající se sboru prostřednictvím místních novin.
Kromě projednání zpráv o činnosti sboru, výjezdové jednotky, mládeže (tyto informace jste mohli číst
v novinách v průběhu roku) a zprávy o hospodaření sboru, bylo nutno zvolit nové složení výboru,
prozatím na jeden rok.
Z různých osobních důvodů se totiž rozhodli odstoupit ze svých funkcí, které skvěle zastávali,
pokladní Hana Macková, členky revizní komise Jana Kouřilová, Jitka Rajnohová a Romana Čermáková
a velitel František Macek ml.
K naší lítosti se rozhodl svou funkci ze zdravotních důvodů ukončit i starosta sboru Jaroslav Macek.
A jemu především bych chtěla touto veřejnou cestou poděkovat jménem nás všech za roky práce,
kterou ve sboru a nejen pro sbor, ale i pro obec, vykonává. Pevně věřím, že se o své zkušenosti a rady
bude s námi dělit dál a v hasičárně bude vidět pořád stejně často!
Pro Vaši informaci ještě nové složení výboru:
starostka SDH: Jana Macková
náměstek starostky: Jaroslav Macek
velitel: Miloslav Kašička ml.
jednatel: Michal Šolc
pokladní: Vladimíra Barcalová
vedoucí kolektivu mládeže: Michala Korpalová
referent MTZ: Jan Oplt ml.
strojník: Martin Macek
člen výboru: Pavel Barcal
revizní komise: Olga Šolcová, Lenka Rebhanová, Jindřich Konfršt
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřála krásné vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí
v roce 2014.
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Jana Macková, SDH Bechlín

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

Rok 2013 končí
Veškeré mistrovské boje, ať již v požárním sportu nebo ve fotbale, utichly. Pro příznivce nastává čas
na hodnocení a zjišťování novinek pro jaro a pro funkcionáře zajištění zimní přípravy včetně motivace
hráčů.
Dříve než uvedeme schválené tabulky mistrovského podzimu ročníku 2013/2014, které jsme slíbili,
omlouváme se T. Flodrovi za chybné uvedení počtu vyloučení. Údaj dvě vyloučení uvedený
v Bechlínských listech č. 11 se týkal M. Flora.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Travčice B
Libochovice
Štětí B
Liběšice
Lukavec
Podlusky
Mšené lázně
Polepy
Litoměřice B
Dobříň
Budyně
Třebenice
Předonín
Úštěk

Litoměřice C
Ploskovice
Radovesice
Bříza
Předonín B
Lounky
Židovice
Dušníky
Bechlín
Kleneč
Radouň
Rovné B
Vědomice
Hoštka

Z

Okresní přebor – dospělí
V
VP
PP
P

skóre

počet
bodů

tabulka
pravdy

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
9
8
7
7
6
6
5
4
3
3
2
0

40 : 17
47 : 21
55 : 24
34 : 16
36 : 21
30 : 33
32 : 22
27 : 39
38 : 24
21 : 33
22 : 30
20 : 44
23 : 40
7 : 68

32
30
28
24
23
23
20
19
18
17
14
13
12
0

+ 11
+9
+ 10
+3
+5
+2
-1
-2
-3
-1
-4
-5
-6
- 18

Z

III. třída skupina A – dospělí
V
VP
PP
P
skóre

počet
bodů

tabulka
pravdy

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
9
9
8
7
7
7
6
5
3
4
2
3
0

36
28
27
25
24
23
22
20
19
13
13
10
10
3

+ 18
+7
+6
+4
+3
+5
-4
-1
+1
-5
-5
- 11
- 11
- 15

1
1
0
0
1
1
1
0
1
2
1
1
2
0

0
0
0
0
1
1
0
1
1
2
0
2
0
1

0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
3
2
2
0

0
1
0
1
1
0
1
0
2
0
1
0
1
1

2
2
3
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
13

1
3
4
4
4
5
5
6
5
8
8
9
9
11

60 : 17
49 : 28
62 : 30
39 : 27
50 : 31
33 : 27
31 : 21
36 : 26
33 : 29
32 : 47
17 : 60
24 : 46
19 : 56
23 : 63

Z – celkový počet zápasů; V – počet vítězství; VP – vítězství na penalty; PP – prohry na penalty; P – počet porážek
tabulka pravdy
vítězství doma
0
vítězství venku + 3
vítězství doma na penalty - 1
vítězství venku na penalty + 2
prohra doma na penalty - 2
prohra venku na penalty + 1
prohra doma - 3
prohra venku
0
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ZE SPORTU ……….
Tabulky nutí k zamyšlení nejen funkcionáře obou klubů, ale zejména hráče. Snad se v nich najde tolik
zodpovědnosti a přehodnotí svůj podzimní přístup k fotbalovému dění a vše půjde k lepšímu.
Doufejme, že to nebude pouze naším přáním.
Předběžné informace k zimní přípravě:
Sobota 11. ledna 2014
10:00
zahájení zimní přípravy
- další tréninkový program bude stanoven 11. 1. 2014
Únor 2014 – turnaj na ÚMT Roudnice n.L. (program bude upřesněn po obdržení rozpisu)
Sobota 8. března 2014
14:00
Černuc – Předonín
přátelský zápas
Sobota 15. března 2014
15:00
Předonín – Brňany
přátelský zápas
Sobota 22. března 2014
15:00
Kleneč – Předonín „B“ první mistrovský zápas jara
Neděle 23. března 2014
15:00
Předonín – Podlusky
první mistrovský zápas jara
To by po organizační stránce bylo pro rok 2013 vše.
Při příležitosti posledního vydání Bechlínských listů v roce 2013 nám dovolte popřát všem občanům
obce, všem fotbalovým příznivcům a také hráčům příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2014
pevné zdraví, hodně štěstí, osobních a pracovních úspěchů, hráčům navíc fotbalová vítězství.
Dále patří poděkování Obecnímu úřadu Bechlín za podporu činnosti fotbalových oddílů a za vstřícný
přístup pracovníků úřadu při realizaci příspěvků v Bechlínských listech. Věříme, že tato spolupráce
bude pokračovat i nadále.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….
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………. SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM
Hospoda „U Petráčků“ v Libkovicích Vás srdečně zve na

SILVESTROVSKOU OSLAVU
s půlnočním ohňostrojem
Masérka Pavlína Gybasová oznamuje, že poslední masáže v tomto roce jsou 28. prosince,
objednávky na tel. 775 066 146.
V příštím roce masáže pokračují – každý třetí víkend v měsíci, v ordinaci v budově OÚ Bechlín.

………. VAŠE PŘÍSPĚVKY

Advent 2013
Rok s rokem pomalu se schází –
adventu čas rušně probíhá.
Mumraj nákupní jej doprovází –
nový to fenomén –
co poněkud čas ten kazí –
ta tam je nálada poklidná ...
Opět je tu „dárkobraní“,
kdy obchody brány jsou útokem.
Kde že jsou ty časy „čertího“ strachování,
kdy občas nalezli jsme dárečky uschovány.
Teď válcuje nás reklama –
den za dnem ...
Ale ani tam – nahoře klidu není,
když politici stále jen se hašteří.
Jak krásně bylo by v té naší –
malé zemi,
kdyby zlaté Eldorádo – nebylo nade vším
a nade všemi
a my raději bídu hnali jsme ze dveří ...
Přijdou Vánoce a rok nový –
ten slibů a předsevzetí čas.
Jen aby pouze neskončily hody,
bez peněz neuvázly obchody –
když na stanovisku společném
nesejdeme se
zas a zas ...
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Jaroslav Kolář, 7.12.2013

VAŠE PŘÍSPĚVKY ……….

Vánoční čas
Vánoční čas,
kdy vůně jehličí a cukroví se mísí.
Melodie „Tiché noci“ doznívá v nás
v noci té nevšedních krás dnes zrovna tak,
jako kdysi.
Ustal ten předvánoční shon,
dárečky nejdražším jsou rozdány.
Nocí tichou zní jen zvon –
podmanivý, krásný jeho je tón –
na mši půlnoční
to pozvání ...

Za pár dnů je tu rok nový –
2 0 1 4 – zazáří do noci.
Snad naplněn bude činy –
ne planými jen slovy!
Jenže – kdo ví – kdo ví?
Kdo dokáže nám
z toho „bláta“ pomoci ...
Jaroslav Kolář
10.12.2013

Vážení a milí čtenáři,
přichází vánoční čas, kdy se alespoň na chvilku zastavíme a zklidníme, abychom si uvědomili,
co dobrého jsme za uplynulý rok pro sebe i druhé udělali, co se nám povedlo a co bychom mohli
příště vylepšit.
Zanedlouho nastoupí čtvrtý ročník vydávání měsíčníku Bechlínské listy. Jménem redakční rady
Vám děkujeme za Vaši důvěru a podporu. Velmi si vážíme všech pisatelů, kteří svými příspěvky
pomáhají naplňovat stránky našich listů.
Vážení a milí čtenáři, přejeme Vám krásné Vánoce u vánočního stromu s vůní cukroví,
mandarinek a dalších dobrot. Nový rok si naplňme pevným zdravím, láskou a pochopením.
Irena Škobisová, šéfredaktorka Bechlínských listů
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 zastupiteli obce panu Hruškovi v Předoníně.
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