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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
další část stavebních prací je u svého konce. Komunikace v Předoníně začala sloužit občanům v nové
podobě. V Bechlíně pokračuje oprava komunikace u dělnického domu podle smluvního vztahu
a v měsíci listopadu bude vše hotovo. Postupné opravy komunikací v obou částech obce zlepšují
životní prostředí a zvyšují kulturu bydlení. Zastupitelstvo obce vždy musí rozhodnout, která
komunikace je z pohledu zatížení a obslužnosti důležitější pro větší pohodlí občanů. Ulice
„Špagátovka“ v Předoníně si proto na svoji rekonstrukci musí ještě nějakou dobu počkat. Postupně
dojde k opravám všech komunikací v majetku obce a společné prostředky budou využity pro další
rozvoj obce. Hodnota oprav komunikací v letošním roce dosáhla výše cca 4 milionů korun.
Rozpočet obce musí počítat se zajištěním veškerých potřeb občanů a proto každá stavba, modernizace
nebo oprava je určitý nadstandard. V současné době je hlavním úkolem konečně zahájit výstavbu
sportovního zázemí fotbalového hřiště v Bechlíně. Záměrem je investice ve výši cca 900 tis. korun
pro letošní rok a dobudování a profinancování celé stavby do července příštího roku. Ve stejném
termínu, t.j. červenec 2018, by měla být zahájena stavba sportovního zázemí na hřišti v Předoníně.
Rozpočet obce je schopen zajistit finanční krytí v předpokládaném objemu cca devět až deset milionů
korun na obě stavby. Znamená to omezení dalších oprav komunikací a šetření společných prostředků
tam, kde to bude možné.
Naši občané si musí plně uvědomit skutečnost, že naše obec má vždy dvojité náklady jak na běžný
provoz, tak i na případné investice. Vždyť která z obcí našeho regionu má dva kluby kopané, dva sbory
hasičů, dvě školky, dva kluby sloužící občanům? Každý ze spolků a zájmových sdružení požaduje
podporu pro svoji činnost, každý občan má jiné potřeby a nároky. Jak z tohoto začarovaného kruhu
nikdy nekončícího nedostatku finančních prostředků uspokojit vše a všechny?
To je otázka, na kterou není odpověď.

Alexander Suchý, starosta obce
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Zpráva o hospodaření obce za období 1. 1. 2017–30. 9. 2017
Přehled celkových příjmů a výdajů k 30. 9. 2017 ve vztahu k bankovním účtům obce
ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od
ROZPOČET
ROZPOČET
PŘÍJMY k 30. 9. 2017
schválený
po změnách
počátku roku
schválený %
upravený %
DAŇOVÉ
13 341 200,00
14 404 200,00
11 276 034,07
84,52
78,28
NEDAŇOVÉ
1 103 100,00
1 003 687,56
564 070,88
51,14
56,20
KAPITÁLOVÉ
20 000,00
20 000,00
3 680,00
18,40
18,40
DOTACE
235 700,00
4 195 112,44
3 195 112,44
1 355,58
76,16
CELKEM
14 700 000,00
19 623 000,00
15 038 897,39
102,31
76,64
100,00
Zůstatek roku 2016 převod do Ost. fondu
2 059 412,44
2 059 412,44
PŘÍJMY PO
KONSOLIDACI
17 563 587,56
12 979 484,95
88,30
73,90
VÝDAJE k 30. 9. 2017
BĚŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
CELKEM
Převod do Ost. fondu
VÝDAJE PO
KONSOLIDACI

ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od
ROZPOČET
ROZPOČET
schválený
po změnách
počátku roku
schválený %
upravený %
12 495 000,00
17 497 000,00
10 485 165,63
83,91
59,93
2 205 000,00
2 126 000,00
769 155,00
34,88
36,18
14 700 000,00
19 623 000,00
11 254 320,63
76,56
57,35
100,00
2 059 412,44
2 059 412,44
17 563 587,56

9 194 908,19

Kontrolní tabulka správnosti účtování k 30. 9. 2017
PŘÍJEM OBCE
12 979 484,95 VYDÁNÍ OBCE
FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 1. 1. 2017
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
7 011 253,00
Stav účtu ČSOB
109 015,32
Stav účtu ČNB
406 062,82
CELKEM
7 526 331,14
Příjem kontrolní číslo
20 505 816,09

62,55

52,35
9 194 908,19

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 30. 9. 2017
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
9 669 916,27
Stav účtu ČSOB
99 323,61
Stav účtu ČNB
1 541 668,02
CELKEM
11 310 907,90
Vydání kontrolní číslo
20 505 816,09

Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce od 1. 1. 2017 a konečným stavem k 30. 9. 2017
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

3 784 576,76

Rozpočet obce pro rok 2017 byl schválen dne 15. 12. 2016 jako vyrovnaný a byl zpracován bez kladného
zůstatku finančních prostředků roku 2016. Byly sem zahrnuty pouze předpokládané příjmy a výdaje roku
2017. Dne 1. 3. 2017 zastupitelstvo obce rozhodlo o převodu finančního zůstatku roku 2016 do Ostatního
fondu obce. K datu 30. 9. 2017 bylo schváleno šest rozpočtových opatření ve výši 4 923 000,00 Kč. Z toho jsou
2 059 412,44 Kč finanční prostředky roku 2016, které byly převedeny do Ostatního fondu obce.
Do rozpočtového opatření byly též zahrnuty finanční prostředky Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR na refundaci nákupu automobilů pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši
900 000,00 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že automobily byly v roce 2016 zakoupeny z prostředků obce, bude
toto navýšení rozpočtu využito na posílení oddílu silnic, a to zejména na opravy místních komunikací. Také
byla do rozpočtu zahrnuta neinvestiční dotace z MMR ČR na opravu místní komunikace v Předoníně
ve výši 1 000 000,00 Kč. Byl posílen oddíl základních škol, v letních měsících byla provedena oprava střechy
na budově mateřské školy v Bechlíně a zároveň bylo vybudováno nové zastřešení na objektu školní jídelny.
Dále došlo k drobným úpravám oddílů a položek rozpočtu obce z důvodů plynulého zajištění financování
příjmů a výdajů.
Z výsledků letošního roku, které jsou součástí účetní závěrky k 30. 9. 2017, je zřejmé, že příjmy obce jsou
o 3 784 576,76 Kč vyšší než výdaje. Procentuální rozdíl mezi příjmy a výdaji je 21,55 %. Převaha příjmů nad
výdaji je způsobena plynulou daňovou výtěžností a přijetím transferu ze státního rozpočtu na činnost místní
správy.
Milena Koťová, účetní obce
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 16. října 2017 od 18 hodin proběhlo v Klubu Bechlín zasedání zastupitelstva obce. Přítomno
bylo deset zastupitelů a hosté.
Rozpočtové a majetkové záležitosti – v úvodu jednání zastupitelé jednohlasně schválili Pravidla
rozpočtového provizoria obce, směrnici k Ostatnímu fondu, rozpočtové opatření č. 7/2017 a Zprávu
o hospodaření obce za období 1-9/2017. Dále byl jednohlasně schválen Harmonogram inventarizace
2017. Předsedou Hlavní inventarizační komise byl jmenován zastupitel Michal Stanislav.
Neuhrazená pohledávka – schváleno bylo odepsání nedobytné pohledávky a její vedení
podrozvahově. Pro bylo šest zastupitelů, čtyři se zdrželi.
FK Bechlín – devíti hlasy zastupitelé schválili poskytnutí finančního příspěvku pro FK Bechlín
na úhradu pronájmu hřiště v Dobříni. Nebyla schválena smlouva o dílo na novostavbu provozní
budovy u fotbalového hřiště Bechlín. Pro bylo pět zastupitelů a pět se zdrželo. Nebyla schválena ani
smlouva o dílo na výkon autorského a technického dozoru této stavby. Pro bylo pět zastupitelů, proti
jeden a čtyři se zdrželi. Jednohlasně zastupitelé souhlasili s umístěním sídla FK Bechlín na adrese
Bechlín 270.
Oprava komunikace Předonín – dále zastupitelé schválili Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu
komunikace v Předoníně, kterým se mění rozsah o provedené vícepráce (280 m2 silnice) a cena díla.
Pro bylo devět zastupitelů, jeden se zdržel.
ZŠ a MŠ Bechlín – jednohlasně byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017
a nová Zřizovací listina ZŠ a MŠ Bechlín. Důvodem nové zřizovací listiny bylo povolení doplňkové
činnosti a aktualizace údajů.
Diskuse – v rámci diskuse zastupitelé řešili ukládání elektroodpadu, který sbírají hasiči.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Kateřina Fuksová

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v úterý 31. října 2017 v 17:30 hod. v Klubu Předonín.
Program: 1/ Rozpočtové opatření č. 8
2/ Smlouva o dílo – provozní budova na hřišti Bechlín
3/ Smlouva o dílo – autorský a technický dozor
4/ Revokace usnesení č. 85/2017
5/ Souhlas s umístěním sídla spolku – FK Bechlín
6/ Ceník nájmu hrobových míst pro rok 2018
7/ Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce
8/ Diskuse

Velkoobjemové kontejnery
Budou přistaveny na obvyklých místech Bechlín
24.-26. listopadu 2017
Předonín
1.-3. prosince 2017
Do kontejnerů neukládejte nebezpečný odpad (t.j. pneumatiky, akumulátory, elektroniku, televizory,
barvy, oleje, léky...)

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 2. října 2017 začal zimní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x týdně.
Svozový den – PÁTEK
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Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu probíhá každé pondělí. Odpad připravte v nádobách nebo pytlích před Vaší
nemovitostí.

Přerušení provozu mateřských škol
Mateřská škola Bechlín a Mateřská škola Předonín budou v době vánočních prázdnin uzavřeny
od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bylo ve volbách konaných 20. a 21. října 2017 zvoleno devět
politických stran a hnutí – nejvíce v historii České republiky.
Celostátní výsledky voleb
ANO 2011
Občanská demokratická strana
Česká pirátská strana
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
TOP 09
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Počet hlasů
29,64 %
11,32 %
10,79 %
10,64 %
7,76 %
7,27 %
5,80 %
5,31 %
5,18 %

počet mandátů
78
25
22
22
15
15
10
7
6

Výsledky voleb v obci Bechlín
Bechlín
Předonín
celkem

počet voličů celkem
603
368
971

volební účast
331
259
590

volební účast v %
54,89 %
70,38 %
60,76 %

ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
Česká pirátská strana
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
TOP 09
Strana zelených
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Strana svobodných občanů
ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU
Řád národa – Vlastenecká unie
Blok proti islamizaci – Obrana domova
Občanská demokratická aliance
Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Mir. Sládka
REALISTÉ
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Bechlín
142
41
35
32
14
22
16
5
5
5
5
2
2
0
1
0
1

platné hlasy
328
259
587

Předonín
103
24
29
28
31
7
8
10
6
6
4
1
0
1
0
1
0

celkem
245
65
64
60
45
29
24
15
11
11
9
3
2
1
1
1
1

………. ŠKOLA A ŠKOLKA

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Vážení čtenáři, čas utíká jako voda a máme zde říjnové vydání. Rádi bychom Vás informovali o dění
v naší organizaci. Tento měsíc probíhal ve znamení společných akcí školy a školek. Nejprve to byla
Drakiáda, která se skvěle vydařila. Počasí nám přálo, draci létali, děti soutěžily. Školkové děti i žáci
základní školy strávili krásné dopoledne. Velké poděkování patří rodičům, kteří nám pomáhali pouštět
draky. Maminky Michaela Koťová a Zuzana Hájková upekly našim nejmenším vynikající perníkové
dráčky. Starší žáci si zase pochutnali na buřtech pečených na ohýnku.
Další společnou akcí byl výlet na zámek
Ploskovice. Děti se formou her dostaly
do pohádky a zachraňovaly princeznu
ze spárů zlého čaroděje. Tento program
umožnil dětem nejen to, aby si vzájemně
popovídaly, ale aby i poznaly svou
budoucí paní učitelku Mgr. Martinu
Vobořilovou a ona zase své budoucí
školáky.
Do Mateřské školy Bechlín zavítal Klaun Ála. Svým vystoupením děti velice zaujal, moc se mu nasmály
a plnily různé vtipné úkoly. Nyní se už všichni těší na pohádku Lochneska v rybníce, kterou jim
do školky přijede zahrát divadelní soubor. Personál mateřské školy by chtěl poděkovat paní Hradecké
a paní Urbanové. Věnovaly krásné dýně, na kterých si děti mají možnost rozvinout svou zručnost
a fantazii. Ve školce se probírala i následující témata: Ovoce a zelenina, Moje tělo a zdraví, Když
kamarád stůně a Hrátky se zvířátky. Děti se naučily nové básničky, písničky a pohybové hry.
To v Mateřské škole Předonín se věnovali podzimnímu tématu
Houby. Děti hrály pohádku O jednom hříbku a dvou radostech,
pohybovou hru Hrajeme si v lesíčku a sestavovaly dřevěné houby,
které následně třídily. Ani zde naši nejmenší nepřišli o tradiční
výzdobu z dýní. Vytvářely se figurky strašidel. Dále děti vyráběly
pytle brambor z juty a zmačkaného papíru. Moc se jim povedly
slunečnice, jejichž střed byl vysypaný čočkou.
V základní škole nás pohltila odborná témata. Žáci navštívili
blízké město Mělník, kde si část dětí prošla krásné historické
náměstí a druhá část zavítala do muzea, kde zhlédla
expozici. Velkou událostí bylo uspořádání branného dne.
Děti si vyslechly důležité informace o chování během
mimořádných událostí, vyzkoušely si plynové masky,
absolvovaly „vojenskou“ rozcvičku, obohatily své znalosti
první pomoci a na závěr i střílely z atrap vojenských zbraní.
Tato akce měla veliký úspěch.
Dále nás čekaly rodičovské schůzky, na kterých se rodiče dozvěděli vše důležité o prospěchu a chování
svých ratolestí. Pomyslnou třešničkou na konci měsíce října byly podzimní prázdniny, které děti
s nadšením uvítaly.
Rádi bychom poděkovali panu Jiřímu Černému z Předonína, který daroval zeminu na úpravu školní
zahrady.
Tímto bych zakončil i náš říjnový článek. Přeji všem čtenářům pěkné podzimní dny a hlavně hodně
optimismu do chladných rán, která nás v brzké době čekají.
Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín
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Podzimní vítání občánků
V sobotu 14. října 2017 naše obřadní síň v Klubu v Bechlíně opět po roce přivítala dvanáct „nových
občánků“. Po zaznění prvních tónů elektronických varhan v podání Patrika Černého, který nás celým
obřadem hudebně doprovázel, vstoupili k slavnostnímu vítání do obřadní síně rodiče a hosté těchto
dětí:
Z Bechlína Pavel Carda, Stella Červenková, Tomáš Juhaniak, Elen Nebeská, Terezie Vaverková, Johanka
Žižková a Viktorie Žižková.
Z Předonína Miroslav Dvořák, Kateřina Kaplanová, František Řezáč a Tadeáš Soušek.

Po mém úvodu, kdy jsem všechny přítomné za OÚ Bechlín, kulturní komisi a za sebe co nejsrdečněji
přivítala, vystoupili žáci ZŠ pod vedením paní učitelky Jany Krobotové se svým programem. Děti
si zaslouží velkou pochvalu! Nejenom za přednes básniček, ale především za pěvecký výkon. V jejich
podání bylo vystoupení tak dojemné a krásné, že leckterým přítomným zjevně vehnalo slzy do očí.

Následoval projev pana starosty a dále byli rodiče vyzváni k podpisu do pamětní knihy obce. Gratulaci
a kytičku pro maminku předal sám pan starosta. Dárek v podobě polštářku s nápisem „Občánek
Bechlína“ nebo „Občánek Předonína“ a finanční dar byl předán z rukou zástupce obce paní Koťové.
Nechybělo ani tradiční foto v kolébce, kdy i zkušená paní fotografka u některých občánků měla pěkně
napilno.
Celé odpoledne se neslo ve slavnostním duchu a těší nás, že se právě tato tradice zachovala i v naší
obci. Není všude samozřejmostí „Vítání občánků“ uskutečnit a ještě přidat kromě drobného dárku
i finanční dar v částce 1 000,- Kč tak zvaně „do peřinky“.
Vladimíra Műllerová, předsedkyně kulturní komise
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.......... SDRUŽENÍ PRO OBEC

Svatováclavská pouť v Bechlíně
V sobotu 30. září se uskutečnila již tradiční Svatováclavská pouť, kterou pořádalo Sdružení pro obec
Bechlín-Předonín. Program byl letos obohacen o staročeské hrátky s dřevěnými pomůckami, kde si děti
mohly vyzkoušet svou šikovnost při sportovních disciplínách a postřeh při roztloukání ořechů.
Velký zájem byl také o ukázky výroby skleněných figurek, kde si návštěvníci mohli objednat zvířátko
ze skla a hotový výrobek ještě ten den zakoupit. Pro chlapce zde byly připraveny dřevěné stroje, které
ovládali pákami. Výrobci patří skutečný obdiv. Dále měly děti možnost zdobit dortíky mandlovým
těstem, vyrobit si vlastní staročeský perník a vedle tradičního korálkování malbou dotvářet různé
dekorace ze dřeva.
Tradiční pouť probíhala za kulturním domem, kde měly děti střelnici, kolotoč, skákací hrad
a nezbytnou cukrovou vatu. Před vchodem předváděly naše šikovné krajkářky něžnou krásu
paličkování. Ve vnitřních prostorách se prodávalo občerstvení, skvělé koláče a zákusky, které upekla
J. Šustrová s pomocníky a výtečné škvarkové placky, které přichystala E. Šolcová. Děkujeme.
Velkému zájmu se těšil nádherný Podřipský betlém ze šustí, jehož autorkami jsou J. Šustrová
a výtvarnice K. Hejdová. Až půjdete se svými známými okolo, zazvoňte. Vy i Vaši přátelé budete mít
originální estetický zážitek.
Ve 14 hod. se rozezněl náš kostel sv. Václava krásnými hlasy
zpěvaček Renaty Mužíkové Vratné, členky operního sboru
Národního divadla v Praze a Mgr. Martiny Ševčíkové.
Od 15 hod. opět zaplnily prostory před kulturním domem příznivci
dechového orchestru Pozdní sběr, který vede Richard Nosek. Počasí
skvělé, hudba skvělá a k tomu vynikající občerstvení (pivo došlo,
ale hospoda je naštěstí hned vedle, díky).
Po dlouhé době jsme měli opět možnost sejít se sousedy a s přáteli. Těšíme se za rok na shledanou.

za Sdružení pro obec Bechlín-Předonín Ivona Vodičková

Volnočásek informuje
V říjnu jsme dělali modrotisk, modrobílou ručně tištěnou a barvenou šatovku.
Listopad:

téma: výroba figurek z kukuřičného šustí – andělé, betlém
pomůcky s sebou: pevná režná nit, nůžky

neděle 12. 11. 2017 – 14:00-18:00 hod.
neděle 26. 11. 2017 – 14:00-18:00 hod.

Klubovna Předonín
Klubovna Bechlín

za Sdružení pro obec Bechlín-Předonín Jiřina Šustrová, Ivona Vodičková
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ZE SPORTU ..........

Domácí hřiště překážkou
Nejprve se vrátíme do třetí dekády září.
Neděle 24. září 2017
Ploskovice – Předonín
0:1 (0:1)
- utkání s nervozitou na hrací ploše i v zázemí. O vítězství mezi družstvy na stejné úrovni rozhodl
jediný gól v prvním poločase. Domácím se gól dát nepodařilo, a tak jsme získali cenné tři body.
Sobota 30. září 2017
Předonín – Kleneč
2:6 (1:2)
- škoda, že nám nevydržel elán do tohoto utkání. Hosté v nejsilnější sestavě nás jasně přehráli hlavně
v útočné fázi, a tak, co jsme získali v Ploskovicích, jsme ztratili na domácím hřišti.
Sobota 7. října 2017
Židovice – Předonín
0:1 (0:1)
- zvláštní utkání. V první části zaznamenal, podobně jako v Ploskovicích, gól Tuček. Ještě v prvním
poločase byl po dvou žlutých kartách vyloučen P. Balšánek a do druhé části již nenastoupil M. Todt.
Celý poločas jsme o devíti hráčích odolávali domácím a díky jejich neschopnosti a výbornému výkonu
M. Souška v brance jsme vítězství uhájili.
Sobota 14. října 2017
Předonín – Budyně n.O.
1:3 (1:1)
- v úvodu utkání po gólu na každé straně. Následně jsme odmítli jít do vedení neproměněnou
penaltou. V závěru utkání, ve snaze dosáhnout vítězství, jsme dvakrát neuhlídali střídajícího Čoriče
a bylo rozhodnuto.
Sobota 21. října 2017
Úštěk – Předonín
6:0 (4:0)
- prvních pět minut patřilo nám, ale bohužel to bylo vše. První gól v naší síti skončil v desáté minutě
a bylo otázkou, jak vysoko nás herně lepší soupeř zatíží. Ten v druhé části ztratil motivaci, a tak
se skóre zastavilo na stavu 6:0.
Nepříliš povzbudivý výhled do závěru podzimní části vzhledem k soupeřům z čela tabulky. Ale o tom
až příště.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

JINÁ SDĚLENÍ ..........

ŠIROKÝ SORTIMENT JABLEK A HRUŠEK v cenové relaci od 14,- do 21,- Kč/kg,
PASTEROVANÉ MOŠTY Z VLASTNÍHO OVOCE,
BRAMBORY K USKLADNĚNÍ za 12,- Kč/kg
Prodej se uskuteční na adrese Bechlín 266 (Petráskovi)
každou neděli od 14:00 do 18:00 hod., případně po telefonické dohodě i v pracovní dny.
tel.: 609 914 669 nebo 602 182 355

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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