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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
jako každý rok, tak i letošní první čtvrtletí je ve znamení vyplňování různých dotazníků, statistických
výkazů, hlášení a kontrol všeho druhu. Pro naši obec je v této době prioritou sestavení návrhu rozpočtu
obce pro rok 2013. Práce na rozpočtu je velmi náročná a odpovědná. Uspokojit všechny potřeby
obyvatel, brát na zřetel sport, kulturu, školství a mnohé další položky není snadné. Přesto
předpokládám, že i rozpočet pro rok 2013 bude sestaven co nejpečlivěji, s cílem zachování bezdlužnosti
naší obce.
V měsíci březnu proběhla v naší obci kontrola hospodaření územně samosprávného celku Bechlín.
Auditorská skupina Krajského úřadu Ústeckého kraje prověřila jak hospodaření s finančními
prostředky, tak i dodržování vyhlášek, nařízení a zákonů. Kontrolou nebyly shledány žádné chyby
a nedostatky, závěrečný zápis je pro nás dokladem správného a zodpovědného vedení obce, neboť nám
neukládá žádné opravné prostředky ani odstranění nedostatků. I přes stále se zvyšující náročnost
v oblasti legislativy územně samosprávných celků jsem přesvědčen o správně nastoupené cestě naší
obce.
Ne vždy, ne každému všechno vyhovuje, ne každý je spokojený. I v naší obci je určitá nespokojenost.
Dokladem toho jsou různé anonymní dokumenty, které jsou velmi kritické a negativní. Smutné ovšem
je, že pisatel nebo pisatelé nemají odvahu podepsat to, co vyplodili. O úrovni těchto rádoby kritiků
ať si udělá názor každý občan sám. Opozice je dobrá věc, ale pouze tehdy, pokud je konstruktivní
a přínosná. Ukázat na někoho prstem a říci ten nebo ti se nechovají slušně, podvádí nebo kradou,
je velmi jednoduché. Zůstat ve skrytu anonymity je ovšem zbabělost a nemá s opozicí nic společného.
Takových lidí je mi upřímně líto, protože určitě nejsou spokojeni ani se svým životem a neustále
se trápí.
Závěrem mi dovolte Vám všem popřát krásné Velikonoce, bohatou pomlázku a hodně slunce
k nastoupení lepší jarní nálady. Zima je neskutečně dlouhá a zanechává v nás šrámy na duši. Těšme
se z přicházejícího jara a mějme úsměv ve tváři. Dobrá a příjemná nálada je zárukou větší spokojenosti
nás všech.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
se koná v úterý 2. dubna 2013 v 17:00 hodin v Klubu Bechlín s tímto programem:
1. Rozpočet obce 2013
2. Rozpočtové opatření č. 1/2013
3. Návrh na změnu územního plánu
4. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – plynová přípojka EMĚ
5. Smlouva o poskytnutí daru na tělovýchovné účely – SK stolní tenis
6. Smlouva o výpůjčce kontejnerových nádob na separovaný odpad
7. Souhlas s členstvím v honebním společenství, plná moc pro jednání valné hromady
8. Diskuse

Zápisy do mateřských škol
Mateřská škola Bechlín:

24.04.2013 od 9:00 do 12:00 v budově MŠ Bechlín

Mateřská škola Předonín:

25.04.2013 od 8:00 do 10:00 v budově MŠ Předonín

S sebou nutno donést rodný list a očkovací průkaz dítěte, potvrzení o trvalém pobytu. Z důvodu
velkého množství zájemců je možno donést i potvrzení o zaměstnání rodičů. Tiskopisy na toto
potvrzení si můžete vyzvednout v mateřských školách, na jiných tiskopisech nebude potvrzení
akceptováno. Nebude záležet na pořadí, ve kterém se dostavíte k zápisu, děti budou přijímány dle níže
uvedených kritérií !

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Bechlín a MŠ Předonín
(dle ustanovení § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.)
1. Děti v předškolním věku – 1 rok před zahájením školní docházky
2. Dítě 4 leté – na celodenní docházku, prokazatelně zaměstnaní oba rodiče (doloženo
potvrzením od zaměstnavatele nebo SSZ)
3. Dítě 3 leté – na celodenní docházku, prokazatelně zaměstnaní oba rodiče (doloženo
potvrzením od zaměstnavatele nebo SSZ)
4. Dítě 4 leté na celodenní docházku, rodiče bez zaměstnání
5. Dítě 3 leté na celodenní docházku, rodiče bez zaměstnání
6. Děti ostatní – polodenní docházka, jiný trvalý pobyt
Pro výše uvedená kritéria platí:
- dítě a alespoň jeden z rodičů budou mít trvalý pobyt v obci Bechlín nebo Předonín
- v případě shody výsledků kritérií má přednost starší dítě před mladším
- dítě je řádně očkováno
- přednost při přijetí budou mít děti zaměstnanců zřizovatele
Kritéria byla schválena Zastupitelstvem obce Bechlín.
Celková kapacita obou MŠ – 45 dětí

MŠ Bechlín – 28 dětí
MŠ Předonín – 17 dětí
Libuše Rauchová, vedoucí MŠ

Kominictví Milan Apeltauer Roudnice n.L. oznamuje
Kominické služby budou občanům poskytovány pouze na základě přihlášek, které bude přijímat
po celý duben Obecní úřad v Bechlíně a místostarosta p. Vocásek v úředních hodinách v Předoníně.
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………. Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Maškarní karneval a masopustní průvod v Předoníně
Dne 2. března 2013 místní SDH pořádal
maškarní karneval a masopustní průvod
obcí. Před obecním úřadem se letos sešlo
spoustu velmi pěkných a nápaditých
dětských i dospělých masek. Počasí bylo
téměř neuvěřitelné, oproti běžným chladným
dnům bylo celkem teplo a celý den svítilo
slunce. Průvod vyšel ve 14:00 hodin od OÚ
a po celou dobu byl doprovázen šatlavou
s hudbou a dráby.
Poté, co se prošlo celou vsí, jsme se opět sešli na obecním
úřadě, kde se konal maškarní karneval. Zde byla pro děti
připravena „diskotéka“ a soutěže (jako židličkovaná,
kuželky či podlézání koštěte), za které mohly získat sladké
odměny. Večer od 20:00 hodin se konal maškarní karneval
pro dospělé.
Celý den se velmi vydařil díky tomu, že se na jeho přípravě
podílelo spoustu lidí a to nejen členové sboru, ale i občané,
kteří přispěli věcným či peněžním darem.
Přestože se tato dlouholetá tradice opakuje každým rokem, je událostí, která se vždy vydaří a při které
se pobaví spoustu dětí i dospělých.
Jitka Kouřilová, SDH Předonín

………. VELIKONOCE JSOU TADY

Staročeské velikonoční recepty

Velikonoce jako „Svátky jara“ bývaly v minulosti významnější než Vánoce a v některých zemích
je tomu tak dodnes. Připomeňme si staročeské velikonoční recepty, které můžeme ochutnat i dnes.
Velikonoční jidáše
1 kg polohrubé mouky, 30 g droždí, 250 ml vlažného mléka, 120 g másla, 100 g cukru, 2 žloutky, sůl, vejce
na potření, máslo na vymazání plechu, tekutý med
Připravíme kvásek, který po vzejití přidáme do prosáté mouky s cukrem a špetkou soli, přidáme máslo
a žloutky utřené do pěny, podle potřeby doplníme vlažným mlékem, vypracujeme hladké nelepivé
těsto a necháme kynout. Z těsta nakrájíme kousky, zakulatíme, uděláme tenké válečky a stáčíme
do spirálek, což je typický útvar jidášů. Klademe na pomaštěný plech, necháme ještě mírně vykynout,
potřeme rozšlehaným vejcem a upečeme. Po upečení ještě horké potřeme rozehřátým horkým medem.
Velikonoční pletenec
150 g másla, 150 g cukru, 2 vanilkové cukry, 150 g tvarohu, 2 vejce, 1 dcl mléka, 2 lžíce rumu, 1 lžíce citrónové
šťávy, 500 g hladké mouky, 1 ½ prášku do pečiva, 100 g rozinek, kousky čokolády, kandované ovoce
Utřeme máslo s cukrem, přidáme tvaroh, vejce, mléko, rum, citrónovou šťávu, mouku a prášek
do pečiva. Nakonec zapracujeme rozinky, kandované ovoce a kousky čokolády. Rozdělíme na dvě
části, vyválíme válečky, které propleteme a spojíme do věnce. Dáme na vymazaný plech a upečeme.
Po upečení pocukrujeme nebo přelijeme cukrovou polevou.
Staročeské zelňáky
500 g polohrubé mouky, 500 g kysaného zelí, 250 g vyškvařeného sádla, 2 vejce, sůl, pepř
Kysané zelí pokrájíme najemno. Prohněteme spolu s moukou, sádlem, vejci, solí a pepřem v míse.
Vyválíme asi 1 cm silnou placku a vykrájíme kolečka, která dáme na plech a asi 15 minut pečeme.
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VÝZNAMNÉ BUDOVY ……….

Předonínská škola

Dne 15. března 1890 usneslo se Obecní zastupitelstvo Předonínské za pomoci roudnického advokáta
Dr. Vávry ucházet se o vyškolení z Bechlína a o zřízení jednotřídní školy v Předoníně. Na den
2. prosince 1890 bylo ustaveno komisiální řízení, na kterém byli přítomni: okresní lékař MUDr. Buchler
s c. k. zeměměřičem z Litoměřic, ředitel měšťanských škol v Roudnici jako zástupce okresní školní
rady, pak Josef Feix a Josef Novotný, řídící učitel v Bechlíně, jako zástupci místní školní rady, dále
starosta Bechlína Josef Kabriel a radní Ant. Broft jako zástupci Obce Bechlín, starosta Václav Pech,
Václav Šesták a Josef Hančl jako zástupci Obce Předonín. Nejdříve bylo provedeno měření od prahu
školní budovy bechlínské po silnici, předonínskou
cestou podle Panské vinice až doprostřed návsi
předonínské a bylo naměřeno 3 080 m. Na jednání
v hospodě u Jonáků byl sepsán protokol
s dobrozdáním zeměměřiče i lékaře ve prospěch
žadatelů a bylo usneseno podati žádost velectěné
c. k. Zemské školní radě o povolení jednotřídní školy
v Předoníně. Škola byla téměř po dvou letech
25. ledna 1892 povolena. Na 8. května 1892 byla
svolána valná hromada obce, která se usnesla:
1) aby škola byla vystavěna na obecním pozemku
č.k. 27, na drahách, u kovárny, ale pozemek měří 1 180 m, proto se má přibrat kus obecního pozemku
na průhoně a obecní cesta a pěšina, 2) bylo vyjednáno, aby se udělání plánu a rozpočtu na samostatnou
školu v Předoníně zadalo p. Václavu Etčerovi, mistru zednickému v Bechlíně, který skutečně plán
i rozpočet na školní budovu udělal. Tento rozpočet byl potvrzen a schválen technickým odborem
c. k. Okresního hejtmanství v Litoměřicích dne 11. února 1893. Na jeho základě bylo vypsáno offertní
řízení na zadání prací shora uvedených nejméně požadujícímu. Offerty musely být opatřeny kolkem
a podány do 23. dubna 1893 místní školní radě. Podnikatel, jehož nabídka byla přijata, musel
neprodleně započíti. Dohlídku při stavbě vykonávala tříčlenná komise zvolená výborem zastupitelstva.
Podnikatelé byli zavázáni do 1. srpna 1893 stavbu provésti, úplně dohotoviti a jmenované komisi
odevzdati. Podnikatelům nebylo dovoleno zadati stavbu druhé osobě a nabídnutá cena byla vyplacena
následujícím způsobem: jedna třetina při započetí stavby, druhá třetina v průběhu stavby a třetí třetina
za tři roky po odevzdání celé stavby a úročila se 5 %. Místní školní rada zadala zhotovení 20 kusů lavic
vždy pro čtyři žáky tak, aby byly zhotoveny nejdéle do 1. srpna 1893. Když bylo vše připraveno,
započalo se na jaře 1893 se stavbou nové školní budovy a v polovině září byla dokončena a opatřena
zařízením pro jednotřídní školu.
17. září 1893, v neděli po Sv. duchu, byla škola
slavnostně vysvěcena. Na návsi u kříže
se odpoledne ve tři hodiny shromáždila školní
mládež předonínská, bechlínská a počapelská
se svými p.p. učiteli a množství dospělého lidu
z celého okolí. Slavnost zahájil důstojný
p. farář bechlínský Josef Böhm písní „Přijď
ó duše přesvatý“ – sbor zpěvácký v písni
pokračoval a celý průvod počínající školní
mládeží, v čele maje sv. kříž s mnoha
družičkami bíle oděnými odebral se k nové
školní budově. Zde rozestoupila se mládež a družičky do půlkruhu, uprostřed stáli p.p. učitelé.
A z vyvýšeného místa na schodišti promluvil světitel p. farář bechlínský o důležitosti školy pro čas
i věčnost a poukázal při tom na povinnosti školy a povinnosti občanů, rodičů. V učebně po vysvěcení
byla vykonána pobožnost litánií a ukončena písní „K andělu strážci“ a hymnou. Takto postavená škola
byla dne 11. září 1893 za způsobilou uznána a svému účelu odevzdána.
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………. VÝZNAMNÉ BUDOVY
Prvním správcem školy byl prozatímně jmenován dekretem c. k. školní rady v Roudnici Frant. Svoboda
a dne 17. července 1893 nastoupil svou službu. Od 11. října 1893 počaly se vyučovati ženské ruční práce
tři hodiny týdně a ustanovena byla pí. Anna Svobodová, choť správce školy. Na počátku školního roku
bylo zapsáno 66 dětí. 1. září 1919, po 26 letech na předonínské škole, byl dlouholetý správce školy
Frant. Svoboda jmenován řídícím učitelem na čtyřtřídní obecné škole v Černoučku. Nově jmenovaným
správcem školy se stal Otakar Hirchner, který v Předoníně působil od 1.1.1919 a 26.8.1919 se stal
definitivním učitelem první třídy. Po čtyřech letech nastoupil na Občanské škole dívčí v Roudnici
a od 12. ledna 1923 byl ustanoven správcem školy Josef Štěrba a učitelkou ručních prací Filipína
Radová a posléze Augusta Matějková. V září 1923 odešel Josef Štěrba do Budyně a správcem školy
se stal Otakar Hamza. Na škole byla zavedena občanská nauka a žákovské ruční práce. V roce 1924
bylo zřízeno letní cvičiště a Sokolem propůjčeno nářadí. 7. března 1924 místní školní výbor rozhodl
vyhovět žádosti správce školy o přístavbu kabinetu a současně byla provedena isolace bytu správce
školy, nová podlaha ve třídě a ventilace. V roce 1926 odešel Otakar Hamza na školu v Lounkách
a učitelem a správcem školy se stal Jaroslav Kemr. Ženským ručním pracem vyučovala sl. Písková.
1. února 1928 byl za Jaroslava Kemra, který odešel na školu v Radešíně, jmenován správcem školy
Karel Pinc. 3. září 1929 místní školní rada požádala zemskou školní radu o zřízení zatímní pobočky
jednotřídní školy. Místnost byla zajištěna a 14. října byla druhá třída povolena a zastupitelům bylo
doporučeno uvažovat o úpravě školy, aby obě třídy byly v jedné budově. 2. prosince 1929 nastoupila
učitelka Valburga Macháčková. V roce 1931 nastoupila učitelská čekatelka Marie Bártová a vyučovala
druhou třídu. Roku 1932 odešla do Roudnice a nastoupil výpomocný učitel Karel Saip. Po něm
nastoupila učitelka Helena Hroudová. V roce 1937 byl řídící učitel Karel Pinc přeložen do Roudnice
a na jeho místo byla jmenována od 1. července Helena Hroudová. Nastoupila také učitelka Vlasta
Havelková. V roce 1957 byla z učitelského bytu vybudována druhá třída.
V letech 1959 – 1962 byla postavena nová dvoutřídní škola, řídícím učitelem byl v té době Miroslav
Hoskovec. Po několika letech byla pro velký pokles dětí využívána pouze jedna třída pro vyučování
druhého ročníku bechlínské školy, ve druhé třídě byla zřízena mateřská škola. Poslední předonínskou
učitelkou byla Jarmila Kabelová. Pro nedostatek školních dětí byla škola v Předoníně dne 1.7.1986
zrušena a veškeré školní pomůcky byly předány do školy v Bechlíně. Budova nové školy slouží
v současné době jako mateřská škola.
Od roku 1963 do 80. let minulého století sloužila původní budova
školy jako prodejna potravin, dále v ní byla umístěna úřadovna
MNV, mandl a obecní knihovna.
Nyní slouží jako kancelář místostarosty a společenský klub.
Je využívána jak pro obecní akce jako jsou předvánoční setkání
seniorů, veřejná zasedání zastupitelstva apod., tak zapůjčována
občanům k soukromým oslavám a podobným účelům. V letech
2005 - 2006 prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí, vznikla nová
kuchyně a důstojné sociální prostory.
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Připravila Miluše Dvořáková
Zdroj: Kronika školy předonínské

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI ……….

Proč trénovat paměť
Je všeobecně známo, že sval, který se netrénuje, ochabuje. A tak je to i s naším mozkem.
Vývoj mozku je dokončen okolo 25 roku. Potom pozvolna stárne a zpomaluje se jeho
myšlení.
V naší republice je to letos patnáct let od založení Společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.
K tomuto výročí probíhá v naší obci kurz trénování paměti pro seniorskou populaci. V kurzu si senioři
ověřují svoji kapacitu paměti, učí se, jak si dobře zapamatovat například nákupní seznam, svoje
telefonní číslo nebo PIN.
Mozek totiž přijme každou sekundu až 10 miliónů informací a velká část se samozřejmě do paměti
neuloží. Ale jak na to, aby si mozek zapamatoval právě to, co my chceme. V kurzu se účastníci
seznamují s mnemotechnikami, které pomáhají zapamatovat si. Je důležité umět zpracovat informace
z krátkodobé paměti a přesunout je do dlouhodobé paměti tak, abychom si v případě naší potřeby
informaci vybavili a mohli ji použít. Luštit křížovky nebo sudoku je dobrá věc, ale bohužel
jednostranná. Mozek potřebuje rozvíjet všechny poznávací funkce.
Trénování paměti patří mezi efektivní nástroje ke zvýšení soběstačnosti a prodloužení nezávislé
seniorské populace, což je z hlediska společnosti nejlevnější řešení demografické exploze seniorů
a z hlediska jedince představuje nejpříjemnější a nejdůstojnější formu stárnutí. Kromě trénování paměti
je důležité dbát na zdravou výživu a pohybovou aktivitu.
Z kurzu si senioři kromě získaných dovedností odnášejí plnou tvář úsměvů a dobrou náladu. Pokud
se chcete smát s námi, pak neváhejte a věnujte hodinku tréninku svému mozku v naší přítomnosti.
Každé pondělí od 16:45 hodin v budově školy. Vezměte si s sebou obuv na přezutí, psací potřeby
a brýle na čtení.
A jak jste na tom s pamětí Vy? Na obrázku je historická váza složená z čísel. Vaším úkolem je zjistit,
jak je vlastně váza stará. Než začnete sčítat čísla, podívejte se nejdříve na hodiny, abyste věděli,
jak dlouho jste se tomu věnovali. Hezkou zábavu! Správnou odpověď najdete v příštím čísle.

Připravila Irena Škobisová
6

.......... ZE SPORTU
III. třída OP – muži – sk. „A“
sobota
23. 3.
neděle
31. 3.
sobota
6. 4.
sobota
13. 4.
sobota
20. 4.
sobota
27. 4.
sobota
4. 5.
sobota
11. 5.
sobota
18. 5.
sobota
25. 5.
sobota
1. 6.
sobota
8. 6.
sobota
15. 6.
OP – starší žáci – sk. „B“
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota

Rozpisy utkání FK Bechlín

23. 3.
30. 3.
6. 4.
13. 4.
27. 4.
4. 5.
11. 5.
19. 5.
25. 5.

Starší přípravky U 11 5+1 – sk. „C“
neděle
14. 4.
sobota
20. 4.
neděle
5. 5.
neděle
12. 5.
neděle
19. 5.
sobota
25. 5.

15:00
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Bechlín
Štětí B
Bechlín
Kostomlaty
Bechlín
Dušníky
Bechlín
Bechlín
Židovice
Bechlín
Ploskovice
Bechlín
Rovné B

-

Hoštka
Bechlín
Radovesice
Bechlín
Vražkov
Bechlín
Bříza

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Bechlín
Hoštka
Bechlín
Mšené-lázně
Straškov
Bechlín
Bechlín
Bezděkov
Bechlín

-

Rovné
Bechlín
Budyně n.O.
Bechlín
Bechlín
Bříza
Podlusky
Bechlín
Roudnice n.L.

10:00
13:00
10:00
14:00
10:00
10:00

Bechlín
Štětí A
Bechlín
Hoštka
Bechlín
Kostomlaty

-

Štětí B
Bechlín
Straškov
Bechlín
Mšené-lázně
Bechlín

Lounky/Chodouny

Bechlín
Vědomice
Bechlín
Kleneč
Bechlín

Pavel Carda, FK Bechlín

.......... OPRAVA
Oprava článků v Bechlínských listech č. 2/2013
V článku „Zamyšlení nejen o sousedských vztazích, ale i o jedné výjimečné rodině“ nedopatřením
autora vypadlo jméno jednoho ze sousedů pana Bohumila Svobody, kterému se tímto omlouváme.
V článku „Ohlédnutí za dračí sezónou 2012 a příprava na letošní ročník“ došlo k chybě při uvedení
délky soutěžních tratí. V závodech České národní ligy dračích lodí se soutěží na tratích 200 a 1000 m
a v závodech GOLDEN FOUR (Zlatá čtyřka) na tratích 200 a 2000 m. Dále se omlouváme MUDr. Janu
Drahozalovi, kterého autor článku přejmenoval na Lubomíra.
Redakční rada Bechlínských listů
7

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….

Kurz trénování paměti pro seniory

každé pondělí od 16:45 hod. v budově ZŠ v Bechlíně
Vítáme již přihlášené, ale i nepřihlášené zájemce.
Vezměte si s sebou obuv na přezutí, psací potřeby a brýle na čtení.

Hospoda u Petráčků v Libkovicích Vás zve na

Velikonoční diskotéku

v sobotu 30. března 2013 od 20:00 hod.

INZERCE ……….
Český krámek Bechlín nabízí rozvoz zboží do domu denně mezi 11:00 a 12:00 hod.
Telefonické objednávky přijímáme každý den kromě neděle do 10:00 hodin
na tel. 774 917 228, zavoláme Vám zpět.

Kominické služby
Provádíme veškeré kominické práce a servis: čištění a kontroly komínů, prohlídky a revize,
pasportizace komínů, vložkování a frézování, stavby nových komínových těles, zajistíme servis
plynových kotlů. Čištění a prohlídky komínů provádíme i v sobotu a v neděli, rozhodně bez příplatku.
tel. 776 238 747

Veselé prožití svátků jara,
ženám hodně koledníků,
dětem bohatou pomlázku
a chlapům plnou sklenku
přeje Redakční rada 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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