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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
v současné době se provádí celková rekonstrukce střechy na budově čp. 39 v místní části Předonín.
Neutěšený stav vnitřních prostor této budovy z roku 1893 byl v minulosti odstraněn přestavbou
na společenské zázemí včetně kuchyně, sociálního zařízení a kancelářských prostor a nyní plně slouží
různým jak oficiálním, tak i společenským akcím. Velkou vadou na kráse byla do současné doby
střecha budovy. Povětrnostní vlivy a stáří krytiny si vybíraly svoji daň. Do budovy postupně začalo
zatékat a bylo jen otázkou času, kdy dojde k větším škodám na zařízení. Díky různým úsporám
se podařilo soustředit finanční prostředky a zahájit tolik potřebnou rekonstrukci střechy. Z podaných
nabídek byla vybrána firma Klempířství a pokrývačství Chaloupka a zastupitelstvem obce bylo dne
15. září 2014 schváleno uzavření smlouvy o dílo na tuto akci. Smluvní vztah je uzavřen na částku
264 084,- Kč včetně DPH. Jak se sami můžete přesvědčit, rekonstrukce střechy je téměř dokončena
a na další dlouhé roky bude plně sloužit bez nutnosti dalších úprav. Nezbývá mi, než pochválit
vybranou firmu za rychlou a velmi kvalitně provedenou práci, za vstřícnost a výborné zabezpečení celé
rekonstrukce. Dalším krokem úprav čp. 39 v Předoníně bude oprava fasády v nově zvolené barvě.
V další fázi postupných investic ve všech částech obce přijde na řadu vodní nádrž v Předoníně
a opláštění budovy kulturního domu v Bechlíně. Na obě záležitosti je uzavřen smluvní vztah a plně
zabezpečeny finanční prostředky.
Ne vždy je potřeba spěchat a pracovat rychle, lepší je zvážit všechny kroky a teprve potom se pustit
do díla. Samozřejmostí zůstává i skutečnost, že se vždy najde kritik, kterému se nelíbí to či ono,
ale takový je život a těžko se s tím dá něco dělat.
Alexander Suchý, starosta obce
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Rozpočtový výhled na období 2014 - 2017
Rozpočtový výhled 2014
Příjmová část rozpočtu
Předpokládaný hospodářský výsledek z let předchozích 0 Kč
Předpokládané roční příjmy celkem 13 085 000 Kč
Výdajová část rozpočtu
Předpokládané neinvestiční výdaje celkem 11 785 000 Kč
z toho
MÍSTNÍ KOMUNIKACE - rekonstrukce a opravy místních komunikací v Předoníně, náklad 980 000 Kč
Předpokládané investiční výdaje celkem 1 300 000 Kč
z toho
RYBNÍK PŘEDONÍN - rekonstrukce vodní plochy a okolí, náklad 700 000 Kč
KULTURNÍ DŮM BECHLÍN - zateplení budovy, nová fasáda, náklad 600 000 Kč
Rozpočtový výhled 2015
Příjmová část rozpočtu
Předpokládaný hospodářský výsledek z let předchozích 0 Kč
Předpokládané roční příjmy celkem 13 100 000 Kč
Výdajová část rozpočtu
Předpokládané neinvestiční výdaje celkem 12 010 000 Kč
z toho
MÍSTNÍ KOMUNIKACE - rekonstrukce a opravy místních komunikací v Bechlíně a Předoníně,
náklad 1 000 000 Kč
Předpokládané investiční výdaje celkem 1 000 000 Kč
z toho
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘEDONÍN - rozšíření, náklad 400 000 Kč
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ BECHLÍN, PŘEDONÍN - výstavba dětských hřišť, náklad 600 000 Kč
Rozpočtový výhled 2016
Příjmová část rozpočtu
Předpokládaný hospodářský výsledek z let předchozích 0 Kč
Předpokládané roční příjmy celkem 13 600 000 Kč
Výdajová část rozpočtu
Předpokládané neinvestiční výdaje celkem 11 100 000 Kč
z toho
MÍSTNÍ KOMUNIKACE - rekonstrukce a opravy místních komunikací v Bechlíně a Předoníně,
náklad 500 000 Kč
Předpokládané investiční výdaje celkem 2 500 000 Kč
z toho
DŮM ČP. 58 BECHLÍN - přestavba na sociální bydlení, náklad 2 500 000 Kč
Rozpočtový výhled 2017
Příjmová část rozpočtu
Předpokládaný hospodářský výsledek z let předchozích 0 Kč
Předpokládané roční příjmy celkem 13 600 000 Kč
Výdajová část rozpočtu
Předpokládané neinvestiční výdaje celkem 11 600 000 Kč
z toho
OPRAVA OBECNÍCH BUDOV - rekonstrukce a opravy obecních budov, náklad 600 000 Kč
Předpokládané investiční výdaje celkem 2 000 000 Kč
z toho
DŮM ČP. 58 BECHLÍN - přestavba na sociální bydlení, náklad 2 000 000 Kč
Všechny plánované výdaje budou hrazeny z rozpočtu obce, zastupitelstvo obce neplánuje žádat
o jakýkoli úvěr.
Milena Koťová, účetní obce
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve středu 27. srpna od 17 hodin proběhlo v Klubu Bechlín zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo devět
členů zastupitelstva. Na programu jednání bylo celkem 16 bodů, jednalo se o záležitosti pozemkové,
záležitosti školy, kulturní zařízení obce a další.
Rozpočtové opatření – nejprve zastupitelé schválili rozpočtové opatření. Byla ponížena částka za opravu
silnice v Předoníně, naopak přidány byly finanční prostředky na fasádu kulturního domu v Bechlíně
a na rekonstrukci střechy Klubu Předonín. Dále se jednalo o menší přesuny v ostatních položkách.
Prodeje pozemků – následovaly záležitosti týkající se prodeje menších pozemků přilehlých k nemovitostem
občanů obce.
Pronájem bažantnice – zastupitelé schválili pronájem obecního pozemku Mysliveckému sdružení Bechlín,
a to pro chov bažantů a drobné zvěře. Pro se vyslovilo sedm zastupitelů.
Věcná břemena – byly odhlasovány také smlouvy o zřízení věcného břemene pro elektrické přípojky v obci.
Kulturní dům – zastupitelé schválili znění nájemních smluv na pronájem bytové jednotky v kulturním
domě a na krátkodobé pronájmy tohoto kulturního zařízení.
Rybník v Předoníně – zastupitelé schválili smlouvu s firmou Smola Stavby Litoměřice na úpravu rybníka
v Předoníně.
Škola – dále byla povolena výjimka z počtu dětí v Mateřské škole Bechlín na 28 dětí. Zastupitelé také
jmenovali zástupce obce do Školské rady ZŠ a MŠ Bechlín. Jmenována byla opět Mgr. Z. Fillerová Studená.
Zřízení koncese SDH Bechlín – zastupitelstvo souhlasilo s uvedením adresy hasičské zbrojnice Bechlín jako
adresy provozovny pro účely získání živnostenského listu a koncese na prodej alkoholu.
Požární sport – SK Předonín získal příspěvek 15 tisíc Kč na pořádání závodu Krušnohorské ligy v požárním
sportu.
Úhrada právního zastoupení starosty obce – zastupitelstvo souhlasilo s úhradou právního zastoupení
starosty obce ve věci trestního řízení podezření z dotačního podvodu. Pro se vyslovilo šest zastupitelů.
Řešení přívalové vody v Předoníně – zastupitelé se na žádost občanů Předonína zabývali řešením přívalové
vody v Předoníně. Bude zpracována studie ke zjištění kapacity stávající dešťové kanalizace a odvádění
povrchových vod.
Hospodaření obce – zastupitelé schválili zprávu o hospodaření obce a vzali na vědomí výsledek kontroly
hospodaření za první pololetí roku 2014. V hospodaření obce nebyly shledány žádné nedostatky.
Diskuse – v posledním bodě jednání upozornil zastupitel Mgr. Ing. J. Drobný na nedostatečné osvětlení
v Předoníně a možnost vytvoření místa pro skládkování bioodpadu.
V pondělí 15. září se uskutečnilo poslední zasedání současného zastupitelstva obce, opět od 17 hodin
v Klubu Bechlín. Přítomno bylo deset členů zastupitelstva.
Zápis z předchozího jednání – na žádost zastupitele Mgr. Ing. J. Drobného, který žádal o opravu zápisu
z předchozího jednání, se zastupitelé zabývali tímto zápisem. Odhlasovali zápis v původním znění.
Rozpočtové opatření – zastupitelé dále schválili další rozpočtové opatření. Jednalo se o prostředky
na činnost místní správy, úhradu právního zastoupení starosty obce a další drobné změny.
Rozpočtový výhled – dále byl schválen rozpočtový výhled do roku 2017, podle nějž obec hodlá v budoucnu
investovat do oprav místních komunikací, veřejného osvětlení, dětských hřišť a obecních budov.
Inventarizace majetku obce – byl schválen harmonogram inventarizace majetku obce.
Střecha Klubu Předonín – zastupitelé schválili smlouvu o dílo s firmou Klempířství a pokrývačství
Chaloupka Roudnice n.L. na opravu střechy Klubu v Předoníně.
Kulturní dům – schválen byl také dodatek ke smlouvě s firmou Smola Stavby Litoměřice na zateplení
a fasádu Kulturního domu v Bechlíně.
Diskuse – v posledním bodě jednání požádal starosta obce o kontrolu veřejného rozhlasu. Zastupitel
M. Fiala navrhl umístění zpomalovacího prvku k Mateřské škole Předonín.
Celé znění zápisů je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři OÚ Bechlín.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená
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Informace o způsobu hlasování při volbách do zastupitelstev obcí
 volby se uskuteční
v pátek 10. října 2014 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 11. října 2014 od 8:00 do 14:00 hodin
 místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1, pro voliče s trvalým pobytem v místní části Bechlín, je volební místnost v budově
Klubu Bechlín čp. 162
ve volebním okrsku č. 2, pro voliče s trvalým pobytem v místní části Předonín, je volební místnost v budově
Klubu Předonín čp. 39
 volit může
státní občan ČR, který dosáhl nejpozději druhý den voleb věku 18 let a v den voleb je v obci přihlášeni
k trvalému pobytu
občan jiného členského státu Evropské unie, který dosáhl nejpozději druhý den voleb věku 18 let, je v den
voleb v obci přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu a požádal o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů
 hlasovací lístky
Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně. V záhlaví je uveden název obce a počet členů zastupitelstva
obce, který má být zvolen (v naší obci bude voleno 11 zastupitelů). Kandidáti každé volební strany jsou
uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných sloupcích
umístěných vedle sebe. Hlasovací lístky budou voličům distribuovány nejpozději 3 dny přede dnem voleb,
v případě ztráty či poškození obdrží volič hlasovací lístek ve volební místnosti.
 hlasování
Volič, občan ČR, prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem ČR. Volič, občan jiného členského státu EU, prokáže svou totožnost a občanství jiného
členského státu platným průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb, o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování
umožněno.
V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků může volič upravit hlasovací lístek jedním z těchto způsobů:
 Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební
stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik
činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen (11). Pokud by byla tímto způsobem
označena více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
 Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno (11). Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl
by takový hlas neplatný.
 Kromě toho lze oba způsoby kombinovat. Lze označit křížkem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty v libovolných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivým kandidátům a z označené
volební strany je dán hlas podle pořadí pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených
členů zastupitelstva obce. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana
nebo více kandidátů, než je stanovený počet (11), byl by takový hlas neplatný.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené, nejsou vloženy
do úřední obálky, do úřední obálky je vloženo více hlasovacích lístků nebo na nich není označena ani žádná
volební strana ani žádný kandidát.
Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování
umožněno.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné – s voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek
pro tělesnou vadu nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič (nikoliv však člen okrskové volební komise) a hlasovací lístek za něj upravit a vložit
do úřední obálky, případně i vložit do volební schránky.
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Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím
lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
V případě závažných, zejména zdravotních, důvodů lze požádat obecní úřad nebo okrskovou volební
komisi o hlasování mimo volební místnost, k voliči jsou pak vysláni dva členové okrskové volební komise
s přenosnou hlasovací schránkou.

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 29. září 2014 začal zimní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1 x týdně.
Svozový den – PÁTEK
první vývoz – 3. října 2014

Sběr elektroodpadu z domácností
Sběr elektroodpadu (televizory, monitory, domácí elektronika, počítače, baterie, lednice, mrazáky,
žehličky, vysavače, světelné zdroje, zářivky, výbojky, drobný elektroodpad), který nebyl přijímán
při sběru drobných nebezpečných odpadů, zajistí obec bezplatně mobilním svozem
Předonín, Benzinov – sobota 18. října 2014 v dopoledních hodinách
Bechlín – neděle 26. října 2014 v dopoledních hodinách

.......... Z MÍSTNÍ KNIHOVNY

Knihovna o prázdninách
Prázdniny jsme zahájili v den vysvědčení gratulací a slavnostním předáním
dárků třem nejlepším čtenářkám naší školy Martině Fůrové, Barboře
Hlaváčkové a Veronice Čermákové.
Bechlínská škola pořádá již několik let exkurze pro děti ze všech ročníků
do naší knihovny. Děti si mohou prohlédnout nové knihy, popovídat
si s knihovnicemi, mohou se přihlásit a ihned si knihy vypůjčit. Většina
z nich začne pravidelně knihovnu navštěvovat. Zásluhou této spolupráce
a zřejmě i zásluhou prodloužení otevírací doby knihovny (každé první
pondělí v měsíci od 14 hodin), kterým jsme vyšli vstříc předonínským
dětem, se můžeme pochlubit, že jsme v litoměřickém okrese na prvním
místě v počtu dětských čtenářů na počet obyvatel. Z toho máme velikou radost a hlavně kvůli nim jsme
během prázdnin zakoupili další nové knihy, většinou dětské pohádky, některé i dvojjazyčné (na jedné
straně česky, na protější anglicky) a dětské encyklopedie, o které je mezi dětmi velký zájem a které jsou
opravdu krásně a zajímavě zpracované.
V současné době máme více než 2 500 knih všech žánrů od kuchařek přes obrazové publikace,
detektivky, válečnou a historickou literaturu, beletrii, romantické knihy pro ženy i dospívající dívky
až po povinnou četbu pro maturanty. Zveme i rodiče s dětmi předškolního věku, kterým můžeme
nabídnout leporela, knihy a obrázkové encyklopedie pro předškoláky a publikace o přípravě do školy
v krásném provedení. Pokud budete mít zájem o jakoukoli knihu, kterou v naší knihovně nemáme,
můžeme ji pro Vás vypůjčit v litoměřické knihovně.
Prázdniny byly jako každoročně slabší v návštěvnosti, takže jsme měli čas na různé úpravy,
přebalování knih a vyřazování opotřebovaných výtisků. Od začátku září je zase návštěvnost pravidelná
a Váš zájem o bechlínskou knihovnu nás velmi těší.
Miluše Dvořáková , knihovnice
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Z NAŠÍ ŠKOLY ..........

První školní den
Když přijdete 1. září do naší školy před začátkem vyučování, uvidíte spoustu dětí, které pobíhají sem
a tam, od jednoho kamaráda k druhému a vyprávějí si, co o prázdninách zažily. V jediné třídě je klid ve třídě prvního ročníku. Tady děti sedí v lavici označené jejich jménem a nesměle se rozhlíží po třídě.
Letos je to třináct prvňáčků. Někteří natěšení, někteří méně, ale zaručeně všichni nervózní z nového
prostředí a z toho, co se bude dít.
V osm hodin začíná jejich první hodina, do třídy vchází paní ředitelka Mgr. Ilona Řejhová, která
je zároveň jejich třídní učitelkou. Za ní přišel pan starosta Alexander Suchý a paní učitelka Jana
Krobotová. Všichni se představili a přivítali děti ve škole. Poté jim paní ředitelka vyprávěla, co je čeká
a nemine, co se naučí a čemu se nevyhnou. Chvíle, kdy se řeší organizační věci s rodiči, děti využily
k tomu, aby si prohlédly učebnice, pomůcky a dárečky od obecního úřadu. První hodina utekla jako
voda. Než všichni opustili třídu, podělily se děti o bonbony, které si donesly v kornoutech. Ty, co jim
zbyly, sesypaly dohromady a budou se o ně dělit během celého školního roku.
První školní den mají za sebou, v následujících měsících se budou seznamovat nejen s učením, ale také
jeden s druhým. Většina z nich absolvuje první stupeň společně. Nepřejme jim proto jen co nejlepší
známky, ale také to, aby se z nich stali dobří kamarádi a do školy chodili rádi.

Michala Korpalová

VAŠE PŘÍSPĚVKY ……….
Děkuji všem zaměstnancům školských zařízení v Bechlíně i v Předoníně, skvělým učitelkám Iloně
Řejhové, Štěpánce Omámikové, Mileně Kölblové, Janě Weishäuplové, Janě Krobotové, Libuši
Rauchové, Pavlíně Pocnerové, Aleně Teichertové, Blance Dvořákové, výborným kuchařkám za chutné
jídlo a samozřejmě uklízečkám a všem obětavým lidem, kteří zajišťují provoz obou mateřských školek
a bechlínské školy. Děkuji i všem, kteří už v naší škole nejsou a tolik pro nás udělali.
Moje děti tato zařízení navštěvují od r. 1995 dosud. S přístupem všech zaměstnanců jsem velmi
spokojena – dobré studijní výsledky dětí, hezký vztah dětí a učitelek, školní jídelna – dodnes „nevařím
takovou milánskou a rajskou omáčku jako ve škole“. Opravdu moc si cením práce všech těchto lidí,
kteří věnují našim dětem určitě víc času než my sami, leckdy i ve svém volnu. Škola i školky se staly
výraznou součástí mého života, umožňují mi pracovat na celý úvazek, vaří a dodávají teplé jídlo
i k nám domů. Přeji Vám všem klidný začátek nového školního roku, hodné děti, rozumné rodiče...
Ještě poznámka: Rozloučení s prázdninami v sobotu 23. srpna 2014 – perfektní, milé, zajímavé setkání
všech Bechlíňanů – krásná tradice!
Mirka Fůrová, Bechlín
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První ročník Předonínského Ironu zná svého vítěze!
V sobotu 16. srpna proběhl první ročník Předonínského
Ironu – triatlonu, u kterého nešlo ani tak o sportovní
výkony, ale o zábavu. Byť od rána počasí hrozilo deštěm,
tak se účastníci smočili jen ve vodách místní pískovny
a pak už je doprovázelo jen polojasno. Závod byl pestrý
nejen co do disciplín, ale i co se účastníků týče.
Zúčastnila se kráska – bojovnice jménem Vlasta, dále
Sněhurka a čtyři trpaslíci (ostatní zrovna čerpali řádnou
dovolenou), Anděl, Záchranář, Mechanik a Turista. Díky
tomuto závodu se nám také podařilo zjistit celkový počet
aktivních tri-atletů v naší obci: je jím každý 126-tý občan!
A kdo se stal vítězem prvního ročníku závodu a zaslouženě získal zlatou medaili? Jako první v čase
17 min a 48 vteřin trať prolétl a prvním Předonínským Ironem se stal David Turek alias trpaslík
Kejchal. Vedle diplomu si tak domů odnesl i balení čističe Iron, a vypadá to, že manželku už k mytí
oken nepustí.
Za rok u druhého ročníku se na Vás těší
Jan Drobný

Přípravka – radosti, dospělí – starosti. Požární sport:
Podřipská liga – absolutní vítěz, Krušnohorská liga – boj o 5. místo
Ve fotbalových informacích začneme tentokrát těmi nejmladšími, kteří nám začínají dělat radost
a to nejen přístupem k tréninku, ale už i výsledky. Po prázdninovém odpočinku jsme pro ně připravili
na poslední prázdninový víkend přípravný turnaj na mistrovská utkání. Turnaje se zúčastnilo celkem
šest družstev a hrálo se na třech hřištích pro malou kopanou. Účastníci (Předonín, Dobříň, Štětí, Úštěk,
Hoštka a Třebenice) předváděli zajímavé, bojovné výkony, byli plní elánu a v 15 utkáních vstřelili
celkem 206 gólů. Celkovým vítězem se stali účastníci ze Štětí a naši borci skončili na čtvrtém místě.
O výsledcích informuje následující tabulka.

Pro doplnění uvádíme, že nám bylo nakloněno i počasí,
neboť ohlašovaný déšť přišel až s ukončením posledních
zápasů. Nezbývá, než poděkovat všem dobrovolným
pomocníkům za organizačně výborně zvládnutou akci
včetně zajištění občerstvení a cen pro děti. Děkujeme
manželům Balšánkovým za službu při obsluze udírny
a paní D. Jonákové za výborné „rolády“, které všem
chutnaly. Dík patří i oddílu FK Bechlín za zapůjčení
branek včetně sítí, což nám umožnilo hraní utkání
na třech hřištích. A ještě jedna důležitá informace
k turnaji. Nejlepším střelcem turnaje se stal Petr Soušek
s 22 góly.
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ZE SPORTU ..........
Přípravka má za sebou již také třetí kolo základní skupiny okresního přeboru a má velkou naději
na jaře pokračovat v jedné ze dvou semifinálových skupin, což by znamenalo nejhůře osmé místo
v okrese. Přehled výsledků jednotlivých turnajů:
6. září 2014 – Mšené-lázně
Předonín – Libotenice
6:0
Předonín – Mšené-lázně
7:2
Předonín – Dobříň
4:8
13. září 2014 – Dobříň
Předonín – Libotenice
9:1
Předonín – Mšené-lázně
9:1
Předonín – Dobříň
1:7
nejlepší střelec turnaje: Soušek Petr
20. září 2014 – Předonín
Předonín – Libotenice
4:1
Předonín – Mšené-lázně
9:1
Předonín – Dobříň
2:4
nejlepší střelec turnaje: Soušek Petr
nejlepší brankář turnaje: Soušek Pavel
Na domácí půdě se náš kolektiv vytáhl, ale rivala z Dobříně jsme stejně neporazili.
Průběžný stav skupiny D (před posledním kolem v Libotenicích):
1.
Dobříň
9
9
0
0
72 : 15
27
2.
Předonín
9
6
0
3
51 : 25
18
3.
Libotenice
9
1
2
6
16 : 57
5
4.
Mšené-lázně
9
0
2
7
21 : 63
2
Současně upřesňujeme termíny druhé soutěže, které se naše přípravka zúčastní. Pohár okresu
Litoměřice – skupina B. účastníci: SK Předonín, FK Libochovice, SK Štětí „B“, Slavoj Roudnice n.L.
Termíny jednotlivých turnajů:
sobota 4. října 2014
10:00 hod. Předonín
neděle 19. října 2014
10:00 hod. Libochovice
sobota 11. října 2014 13:00 hod. Štětí
sobota 25. října 2014
10:00 hod. Roudnice n.L.

A po obšírné zprávě z dění u těch nejmenších přejděme k těm, s nimiž jsou stálé starosti.
„A“ - po vydařeném vstupu již tolik spokojenosti nebylo.
Sobota 30. srpna 2014
Předonín – Třebenice
2 : 1 (1 : 1)
- rozhodčím nezvládnuté utkání nám přineslo bodový zisk, ale i vyloučeného J. Hubeného ml.
Sobota 6. září 2014
Litoměřice „B“ – Předonín
8 : 1 (3 : 1)
- další problémy, pouze deset hráčů, stačili jsme vyrovnat na 1 : 1, potom skóre narůstalo, ztráta
vyloučeného Hubeného.
Sobota 13. září 2014
Předonín – Křesín
3 : 2 (1 : 2)
- měli jsme problémy s dvoubrankovým náskokem hostí. Vítězství díky střelecké chuti svatebního
hosta J. Červinky.
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Sobota 20. září 2014
Radovesice – Předonín
5 : 4 (4 : 1)
- na těžkém terénu, opět v kombinované sestavě, jsme ihned získali vedení, které jsme ale ztratili
i vlastními chybami a nechali domácí získat náskok 5 : 1. Po vyloučení M. Souška jsme v posledních
patnácti minutách snížili až na 5 : 4, na víc již nezbyl čas.
„B“ – obdobné problémy jako u „A“ celku. Především nedostatek hráčů k jednotlivým utkáním.
Jak v „A“ i v „B“ chybí zodpovědnost členů oddílu za hráčské povinnosti.
Neděle 7. září 2014
Předonín „B“ – Straškov-Vodochody „B“ 8 : 4 (3 : 1)
- pohledné a pro diváky zajímavé utkání s mnoha góly, na nichž se podílelo několik střelců. Hráno
za naší stálé převahy.
Sobota 13. září 2014
Kostomlaty – Předonín „B“
4 : 1 (2 : 1)
- změna proti minulému týdnu. Sobotní termín shodný s „A“ celkem znamenal „pouhých“ deset hráčů.
Přesto jsme se ujali vedení, ale bylo otázkou času, kdy se stav změní. Výsledek vzhledem k uvedeným
potížím lze označit za přijatelný.
Neděle 21. září 2014
Předonín „B“ – Mšené-lázně
8 : 1 (5 : 1)
- druhý osmigólový příděl na vlastním hřišti v souboji s neoblíbeným soupeřem nakonec vyústil
v dramatický konec, což bylo zcela zbytečné.
Dále upozorňujeme na další změnu v mistrovských utkáních „A“ celku.
Deváté kolo Polepy – Předonín „A“ se hraje v neděli 19.10. 2014 v 10:15 hod. (změna ze soboty 18. 10.).
Tolik o fotbale a dále pár vět o požárním sportu. Soutěž „Podřipská liga“ již skončila. Až do konce
probíhal souboj s SDH Hrobce. Po zásluze si oba celky rozdělily vítězství v jedné kategorii. Absolutním
okresním vítězem se stal PS Předonín. V „Krušnohorské lize“ zbývá ještě dvojzávod v Duchcově,
kde budeme po výpadku v jednom závodě v Jimlíně obhajovat velmi pěkné páté místo, i když to mohlo
být ještě lepší.
Konečné výsledky Podřipské ligy 2014
soutěž 3B TOP
soutěž 2B TOP
absolutní soutěž
1. PS Předonín
167 bodů
1. SDH Hrobce 164 bodů
1. PS Předonín 322 bodů
2. SDH Hrobce
143 bodů
2. PS Předonín 155 bodů
2. SDH Hrobce 307 bodů
6. SDH Předonín
90 bodů
6. SDH Předonín 79 bodů
6. SDH Předonín 169 bodů
Pořadí Krušnohorské ligy k 25.9.2014
1. SDH Slavětín
90 bodů
5. PS Předonín
58 bodů
PODŘIPSKÁ LIGA
místo
Nové Dvory

datum
30.8.2014

družstvo
PS Předonín
SDH Hrobce
SDH Předonín

terče
ST

čas
3B TOP
38,65
19,04
29,06

umístění
9
1
7

čas
2B ŘÍP
18,08
22,90
25,60

umístění
1
6
7

KRUŠNOHORSKÁ LIGA
Předonín

6.9.2014

Postoloprty

7.9.2014

Křešice

13.9.2014

Jimlín

20.9.2014

Jimlín

20.9.2014

PS Předonín
SDH Lhenice
PS Předonín
SDH Lhenice
PS Předonín
SDH Lhenice
PS Předonín
SDH Lhenice
PS Předonín
SDH Štrbice

ST
ST
ST
ST
ST

18,49
17,67
18,70
16,99
20,04
17,89
18,12
17,39
28,62
17,61

4
1
6
1
5
1
3
1
14
1

Tolik ze září 2014.
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Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….

105. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů Předonín
Sbor dobrovolných hasičů Předonín u příležitosti tohoto výročí pořádá dne 25. října 2014 oslavu
v Klubu Předonín. Ve 13 hodin zahájíme akci na sále Klubu a společně položíme věnec u pomníku
padlých. Poté si všichni zájemci budou moci prohlédnout hasičskou zbrojnici a hasičské kroniky, které
budou vystaveny na sále Klubu. Na sále se také bude promítat prezentace o historii i současnosti sboru.
Na tuto akci Vás srdečně zvou předonínští hasiči.
SDH Bechlín Vás srdečně zve na

Pohádkově - strašidelné odpoledne
a lampiónový průvod
v sobotu 25. října 2014 od 15:30 hod. u hasičské zbrojnice v Bechlíně
Masky vítány, občerstvení v běžném rozsahu!

Taneční kurz pro dospělé
Pokud jste nestihli první lekci tanečního kurzu, můžete se bez obav zapojit
6. října 2014 od 19:00 hod. v Kulturním domě v Bechlíně.

INZERCE ……….

Široký sortiment jablek a hrušek v cenové relaci od 6,- do 15,- Kč/kg
brambory k uskladnění, varný typ A a B za 6,- Kč/kg
Prodej se uskuteční na adrese Bechlín 266 (Petráskovi) od 28. září 2014,
a to každou neděli od 13:00 do 18:00 hod. a dále každou středu od 15:00 do 18:00 hod.,
případně po telefonické dohodě i v další pracovní dny. Tel.: 606 914 669
Společnost SEMMELROCK, výrobce venkovních betonových dlažeb, dlaždic,
obrubníků, ztraceného bednění, plotovek a jiných betonových výrobků, pořádá

výprodejovou akci na výběhové druhy výrobků

Výprodej probíhá v termínu od 6. září 2014 do 25. října 2014 každou sobotu vždy od 8:00 do 12:00 hod.
ve výrobním závodě v Ledčicích. Akce platí do vyprodání zásob.
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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