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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
je před námi další čtyřleté volební období. Vaše hlasy rozhodly o složení zastupitelstva obce, které
bude Vás občany zastupovat při řízení a hospodaření obce. Chtěl bych poděkovat všem, kteří
se volebního aktu v komunálních volbách účastnili. Volební právo je výsadou, která v mnohých státech
světa není obyvatelstvu dána. Proto mi dovolte výtku všem, kteří volit nepřišli. Komunální volby
rozhodují o životě naší obce, o každém z nás. Zastupitelé zvolení v těchto volbách nesou plnou
odpovědnost za hospodaření obce, za její rozvoj či zadluženost, za investice nebo příspěvky všem
zájmovým sdružením. Rozhodování není a nikdy nebylo snadné a lehké. Vždyť odpovědnost
za svěřené prostředky je veliké břímě a vypovídá o morálních kvalitách každého ze zastupitelů.
Naše obec je v rámci Ústeckého kraje velmi výjimečná. Dva kluby fotbalistů, dva sbory dobrovolných
hasičů, dva společenské domy, dvě mateřské školky. Která obec se té naší v tomto duchu blíží?
I přes náročnost hospodaření má naše obec snahu zabezpečit vše potřebné, pomáhat a podporovat
jak sportovní, tak i společenské prostředí a vytvářet podmínky pro spokojený život našich občanů.
V minulých letech se podařilo realizovat spousta věcí. Samozřejmě je vždy co zlepšovat, ale vždy
je nutná a příprava finančního krytí, potřebných stanovisek a povolení, různých dokumentů. Velmi
důležité je stanovení priorit. Co člověk, to jiná představa, jiný záměr, jiná myšlenka.
Naše nové zastupitelstvo čeká náročná práce, která nikdy nekončí. Je potřeba vycházet ze skutečnosti
a nesrovnávat nesrovnatelné. Přeji všem občanům další volební období bez ztráty kytičky.
Alexander Suchý, starosta obce

Zvolení členové Zastupitelstva obce Bechlín pro volební období 2018-2022
jméno a příjmení
Alexander Suchý
Jaroslav Vocásek
Vladimíra Müllerová
Milan Fiala
Stanislav Stanislav
Jana Jonáková
Mgr. Ing. Jan Drobný
Ing. Vladimír Drobný, Ph.D.
Ing. Jiří Medek
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená
Pavel Carda

volební strana
Česká strana sociálně demokratická
Česká strana sociálně demokratická
Česká strana sociálně demokratická
Česká strana sociálně demokratická
Česká strana sociálně demokratická
Česká strana sociálně demokratická
Sdružení pro obec
Sdružení pro obec
Sdružení pro obec
Sdružení nezávislých občanů
Sdružení nezávislých občanů

počet hlasů
337
328
301
299
296
295
170
168
160
134
123

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty
SDRUŽENÍ PRO OBEC
Michal Stanislav
Mgr. Ing. Jan Drobný
Ing. Vladimír Drobný, Ph. D.
Ing. Jiří Medek
Jaroslav Šolc
Miroslav Fořt
Tomáš Bajgl
Michal Šolc
Ing. Lenka Svobodová
Ondřej Macek
Věra Nicková

Bechlín

547
57
58
52
51
42
44
39
45
47
44
68

Předonín

1 044
97
112
116
109
89
95
86
86
97
79
78

Celkem

1 591
154
170
168
160
131
139
125
131
144
123
146

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená
Tomáš Cedrych
Bc. Jitka Kouřilová
Ing. Vlastimil Kotě
Pavel Carda
Tomáš Dvořák
Martin Jaroš
Zuzana Králová
Bc. Kateřina Kubíčková
Ladislav Husák
Miroslav Preibiš

Bechlín

586
69
75
46
62
87
36
61
31
36
43
40

Předonín

459
65
38
63
34
36
51
33
37
56
23
23

Celkem

1 045
134
113
109
96
123
87
94
68
92
66
63

ČSSD
Alexander Suchý
Jaroslav Vocásek
Jana Jonáková
Stanislav Stanislav
Milan Fiala
Vladimíra Müllerová
Ing. Ladislav Soušek
Stanislav Špaček
Jitka Balšánková
Gabriela Hubená
Miroslav Poláček

Bechlín

2 048
208
187
184
203
196
199
175
193
171
160
172

1 141
129
141
111
93
103
102
110
84
94
91
83

Celkem

3 189
337
328
295
296
299
301
285
277
265
251
255

Předonín

Poměr hlasů, mandáty
volební strana
č. 1 – Sdružení pro obec
č. 2 – Sdružení nezávislých občanů
č. 3 – Česká strana sociálně demokratická

počet hlasů
1 591
1 045
3 189

poměr hlasů v %
27,31 %
17,93 %
54,74 %

mandáty
3
2
6

Volební účast
Bechlín
Předonín
Celkem

voliči v seznamu
602
385
987

vydané obálky
312
258
570

odevzdané obálky
307
258
565
2

platné hlasy
3 181
2 644
5 825

volební účast v %
51,83 %
67,01 %
57,75 %

.......... INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR
Senátorem za volební obvod 29 – Litoměřice byl ve druhém kole zvolen Mgr. Ladislav Chlupáč (ODS).
V obci Bechlín získal 56,19 % hlasů (Bechlín – 37,25 %, Předonín – 70,00 %).
Volební účast
voliči
v seznamu
Bechlín 1. kolo
Bechlín 2. kolo
Předonín 1. kolo
Předonín 2. kolo
Celkem 1. kolo
Celkem 2. kolo

vydané obálky
600
600
384
384
984
984

280
52
198
70
478
122

odevzdané
obálky

platné hlasy
258
52
196
70
454
122

227
51
194
70
421
121

volební účast
v%
46,67 %
8,67 %
51,56 %
18,23 %
48,58 %
12,40 %

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve středu 26. září od 17 hodin se sešli zastupitelé obce Bechlín na svém posledním veřejném zasedání
v uplynulém funkčním období. Zúčastnili se všichni zastupitelé a hosté.
Rozpočtové opatření – v úvodu jednání bylo jednohlasně schváleno opatření o přesunech v rozpočtu,
jednalo se mimo jiné o finance na volby, energie a dopravní značení.
Dodatek ke smlouvě – kabiny Předonín – zastupitelstvo schválilo dodatek ke smlouvě o dílo
na výstavbu zázemí sportovního hřiště v Předoníně. Tímto dodatkem se snížila cena díla. Z ceny byly
vyjmuty bourací práce, které provedli předonínští hasiči a fotbalisté. Návrh byl schválen sedmi hlasy,
tři zastupitelé se zdrželi a jeden nehlasoval.
Přípojka elektřiny – schválena byla též smlouva o zřízení věcného břemene k vybudování přípojky
elektrické energie k nemovitosti v Předoníně. Návrh byl schválen jednohlasně.
Svěření kabin do užívání FK Bechlín – obec svěřila do užívání fotbalovému klubu v Bechlíně novou
budovu na hřišti schválením smlouvy o pronájmu za cenu 1 Kč ročně. Zastupitelé diskutovali
o případném pronájmu dalším osobám, který však není ve smlouvě povolen. Deset zastupitelů
smlouvu odsouhlasilo, jeden se zdržel.
Pronájem školního domku – zastupitelé jednohlasně prodloužili smlouvu o pronájmu bytu – školního
domku zaměstnankyni školy o tři roky.
Prodej pozemku – všech jedenáct zastupitelů souhlasilo se záměrem prodeje pozemku v Bechlíně
na základě žádosti občana – majitele sousedního pozemku.
Inventarizace majetku – jedenácti zastupiteli byl schválen harmonogram inventarizace obecního
majetku komisí pod vedením Ing. Ladislava Souška.
Výroční zpráva školy – všichni přítomní zastupitelé odsouhlasili výroční zprávu Základní školy
a Mateřské školy Bechlín. Proběhla krátká diskuse o výstavbě školy v budově bývalé jídelny. Starosta
informoval, že se zpracovává projektová dokumentace na umístění druhého stupně ZŠ.
Kontrola hospodaření obce – zastupitelé vzali na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce
ze strany Ústeckého kraje. V účetnictví nebyly shledány žádné nedostatky.
Diskuse – v závěru jednání byl vznesen návrh na možnost půjček z obecního rozpočtu pro občany,
kteří chtějí žádat o dotace na výměnu kotlů, dále byly vzneseny návrhy na řešení nedostatku vody
na hřbitově a posečení porostu kolem silnice mezi místními částmi obce.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená
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Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Bechlín
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Bechlín se koná v pátek 2. listopadu 2018 v 17:00 hodin
v Kulturním domě Bechlín s tímto programem:
1/ Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
2/ Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba členů finančního výboru
d) volba předsedy kontrolního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
3/ Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
4/ Diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že 8.-9. listopadu 2018 neordinuje.
Zástup - MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

Velkoobjemové kontejnery
Budou přistaveny na obvyklých místech

Bechlín
10.-11. listopadu 2018
Předonín
17.-18. listopadu 2018
Do kontejnerů neukládejte nebezpečný odpad (t.j. pneumatiky, akumulátory, elektroniku, televizory,
barvy, oleje, léky...)

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 5. října 2018 (40. týden) začal zimní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1 x týdně.
Svozový den – PÁTEK

Sběr elektroodpadu
Sběr elektroodpadu v Bechlíně je dočasně ukončen, pro Bechlín i Předonín zajišťuje sběr SDH Předonín.
V Předoníně je sběrné místo u hasičské zbrojnice.
Kontaktní osoba: Jaroslav Vocásek, tel. 723 174 947
Odevzdávat můžete jakékoliv elektrospotřebiče, malé i velké, které však musí být v nedemontovaném
stavu! Pokud nejste schopni spotřebič sami odvézt, stačí zavolat a hasiči odvoz zajistí.

Přerušení provozu mateřských škol
Mateřská škola Bechlín a Mateřská škola Předonín budou v době vánočních prázdnin uzavřeny
od 24. prosince 2018 do 2. ledna 2019.
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.......... ŠKOLA A ŠKOLKA

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Všem Vám, kteří jste vzali do rukou říjnové vydání Bechlínských listů, přeji krásné podzimní dny.
Přinášíme Vám novou „várku“ informací z naší organizace.
V mateřské škole v Bechlíně využívají začínajícího
podzimu, podnikají vycházky do přírody a sbírají
přírodniny. Z nasbíraných kaštanů si mladší dítka
vyrobila housenky. To starší děti se pustily do zdobení
dýně. Podzim je hlavním tématem tohoto měsíce. Děti
si říkají, co se na podzim v přírodě děje, jak se mění
počasí a jak by se měly správně oblékat.
Velkou akcí ZŠ a MŠ byla Drakiáda. Žáci základní školy
měli možnost si zadovádět
s dětmi ze školky a prožít
krásné
dopoledne
plné
pouštění draků, sportování
a opékání vuřtů. Počasí nám přálo a draci létali vysoko.
I v MŠ Předonín je podzim v plném proudu. Probírají se znaky podzimu,
prohlíží se obrázkové knížky, čtou se příběhy Rok s krtkem nebo Hrajeme
a zpíváme si s pohádkou. I zde děti vyráží do přírody, pozorují změny
kolem sebe (barevné listí, kaštany, žaludy), v lese hledají houby a vyrábí
domečky pro zvířátka. Z přírodních materiálů mohou děti následně
vyrábět panáčky. Naši nejmenší sestavovali z kostek dračí jeskyně,
přikládali mašle na dračí ocasy a určovali jejich geometrický tvar, barvu,
počet apod. Soutěžili v namotávání dračích ocasů nebo sbírání dračích
vajec za doprovodu hudby. Také si zahráli pohádku o dračím království
s doprovodem orfových nástrojů.
Kromě sportovního dne a Drakiády jsme v základní škole uspořádali i výtvarný ateliér, během kterého
si děti měly možnost vyzkoušet práci s perníkovým těstem, vytvářet mandaly i pracovat se šustím.
V našem výtvarném tvoření nás podpořily i děti z MŠ Bechlín, které se na nás přišly podívat a přiložily
ruku k dílu. Chtěli bychom poděkovat paní Šustrové, která pro nás připravila část stanovišť
na výtvarném ateliéru a panu Čelišovi za darování medu, který byl zužitkován do perníkového těsta.
Již tradiční akcí, kterou pořádá družina základní školy, je Halloween. Ve škole se nám sešla spousta
nádherných masek, probíhaly soutěže a večer byl korunován stezkou odvahy.
Vzdělávací akci k rozvoji čtenářské gramotnosti u žáků
2. až 5. ročníku jsme uspořádali pod záštitou krajského úřadu
v rámci projektu IKAP. Navštívili nás odborníci ze Severočeské
vědecké knihovny Ústí nad Labem, kteří měli pro děti
připraven vzdělávací program.
Jelikož je naše škola Fakultní školou Pedagogické fakulty
Univerzity J. E. Purkyně, měli jsme možnost přivítat v naší
škole i praktikantky. Dvě budoucí učitelky prvního stupně
navštívily naší základní školu, jedna studentka učitelství
v mateřské škole získávala zkušenosti v MŠ Předonín.
Jsme velice rádi, že spolupráce mezi naší organizací a univerzitou v Ústí probíhá bez nejmenších
problémů a naši pedagogičtí pracovníci mohou předávat své bohaté zkušenosti mladším kolegyním.
Samotným vrcholem října však samozřejmě byly podzimní prázdniny, které umožnily dětem nabrat
sílu, aby vydržely školní tempo až do vánočních prázdnin.
Nyní bych již náš říjnový článek zakončil a budu se těšit zase příště.
Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín
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Oslavy 100 let republiky v Předoníně a v Bechlíně
V neděli 28. října 2018 uspořádala obec oslavy 100. výročí založení samostatného československého
státu. Oslavy se uskutečnily v obou částech obce a i přes nepřízeň počasí se podařilo důstojně oslavit
významný státní svátek s účastí občanů.
V Předoníně vše začalo po 13. hodině
vystoupením žáků ZŠ Bechlín a uvítáním
občanů starostou obce Alexanderem
Suchým. Nejen pro děti byly připraveny
projížďky
koňským
povozem
vyzdobeným trikolórami.
Hlavním bodem slavnosti byl pietní akt
k uctění památky padlých vojáků,
kterého se hrdě zhostili místní hasiči.
Poté následoval neočekávaný příjezd
prvního československého prezidenta
T. G. Masaryka.
Prezident vystoupil za doprovodu písně Ach synku, synku ze svého kočáru a se svým doprovodem
vešel do místního kulturního zařízení, kde byl přivítán starostou obce a holčičkami v krojích, které
mu nabídly chléb a sůl. Krojovaný taneční soubor Sluníčko z Třebenic následně zazpíval a zatančil
lidové písně.
T. G. Masaryk poděkoval za vřelé přivítání a v krátkém projevu, ve kterém zdůraznil důležitost
svobody a demokracie vyzval přítomné k zasazení lípy.
Pro nepříznivé počasí se dostavilo v Předoníně jen málo občanů, ti, kdo přišli, ale mohli cítit hrdost
na to, že v obci bylo důstojně oslaveno důležité národní výročí.

V Bechlíně oslavy začaly po 15. hodině. Do kulturního domu přišlo na 150 lidí, pro které bylo, stejně
jako v Předoníně, ze strany obce připraveno pohoštění. Program byl nečekaně upraven a urychlen
pro účely konání ve vnitřních prostorách. I zde, obdobně jako v Předoníně u pomníku, zazněl pochod,
při němž nastoupilo místní hasičstvo a starosta přednesl slavnostní projev. Následně zazněla česká
i slovenská státní hymna v podání dechové kapely Pozdní sběr.
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………. VÝROČÍ REPUBLIKY
Starosta ve svém slavnostním projevu vzpomněl na hrdé a radostné utváření naší země, zmínil odkaz
prezidenta T. G. Masaryka a následně přiblížil stoletou historii republiky. „V dějinách naší země
se vystřídalo jedenáct prezidentů. Každý z nich zanechal nesmazatelnou stopu v životě našeho národa.
Češi byli, jsou a budou nedílnou součástí evropského společenství. Stojíme na prahu dalšího století.
To minulé přineslo zvraty v životě nás
Čechů. Přeji této stále ještě mladé a krásné
zemi jenom vše dobré! A buďme hrdi na to,
že jsme Češi!“
I do Bechlína zavítal ve svém kočáru
T. G. Masaryk. Po vstupu do sálu pro něj
zazněla jeho oblíbená píseň a následně
byl přivítán děvčátky s chlebem a solí.
Po následujícím kulturním programu
v podání dětí v krojích a žáků školy
se občané přesunuli před kulturní dům
k zasazení lípy, kterou T. G. Masaryk
ozdobil českou trikolórou. Starosta obce
tuto slavnost uzavřel přáním, aby lípa měla
dlouhý věk, hodně košatou korunu a držela
ochranné větve nad českým národem.
Po zasazení lípy položili hasiči společně se starostou obce věnec k pomníku hrdinů na místním
hřbitově. Obec nabídla přítomným odvoz, k velkému zklamání se však pietního aktu účastnili pouze
dva občané.
Slavnostní den pokračoval v Bechlíně až do půl sedmé večer. V kulturním domě hrála dechová hudba
k poslechu i tanci, kdo chtěl, mohl se projet koňským povozem z mělnického povoznictví Miroslava
Brože. Lidé si mohli nabídnout koláče, chlebíčky, kávu a čaj, pivo, limonádu a další občerstvení.
V závěru kapela s radostí prodloužila zábavu o dobrou půlhodinu, přičemž zazněly lidové písně
i modernější taneční hudba. Nejen kapele, která svým uměním podtrhla slavnostní atmosféru,
ale všem, kdo se podíleli na důstojné oslavě stého výročí našeho státu, patří velký dík!
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Z HISTORIE ..........

28. říjen 1918 v Roudnici nad Labem
Slavíme-li 28. říjen 1918 jako den státního převratu, je to sice skutečný prvý den naší svobody státní,
je to den, v němž jsme vypověděli poslušnost rakouskému císaři a uherskému králi, je to den zapsaný
zlatým písmem, nesmíme však mysliti, že toho dne se v Roudnici něco zvláštního dělo. Bylo tu ticho
jako před bouří. Mysli všech občanů byly obráceny ku Praze, kde zasedal Národní výbor, od něhož
se čekaly rozkazy platné jako zákony. My všichni jsme se s Rakousko-Uherskem a s jeho nehodným
císařem v mysli a srdci rozloučili již dávno před 28. říjnem 1918. Všechny věrné Čechy prochvívala
již celý říjen 1918 touha po onom okamžiku, až budeme moci říci: Není Rakouska! Je pouze
československý stát! Už 14. října 1918 konala se v Roudnici veliká schůze lidu. Dělníci přišli z továren
přímo do schůze. Na té schůzi proneseny bouřlivé řeči, mluvilo se tu o Rakousku jako o státu, který
vlastně už nemá být a mezi řečí vykřiknuto bylo několikrát slovo: republika! A jak se to slovo republika
ozvalo, zazněl bouřlivý potlesk. A slovo republika přece značilo již 14. října 1918 neuznávání císaře
a krále. Na konci schůze zpívána píseň „Hej, Slované!“ Její poslední verš upravil již 14. října lid tak,
že zpíval: „Rus je s námi, kdo proti nám, toho Wilson smete!“ To byla vlastně slova revoluční, za která
by se byl každý jindy dostal do žaláře a snad i na šibenici. Ale 14. října bylo už Rakousko i v Roudnici
bezmocné. Což teprve 28. října 1918!

Jungmannova ulice v Roudnici nad Labem

A přece se 28. října 1918 v Roudnici ve dne celkem nic nestalo. Proč? Prostě proto, že v Praze teprve
o půl dvanácté v poledne sešel se Národní výbor k rozhodnutí, že toho dne má se převzíti správa
samostatného československého státu do moci Národního výboru. Večer téhož dne přijal pak Národní
výbor první základní zákon československého státu. Převrat byl vykonán. Rakousko-Uhersko umřelo,
Československo se zrodilo! Zprávy o převratu v Praze rozeslány hned do venkovských obcí. Došla
radostná zpráva i do Roudnice. Lidé se sbíhali, povídali si tu novinu, potřásali si rukama, blahopřejíce
si navzájem, na potkání se líbali, mnozí radostí plakali. Tak vyhlížela revoluce na ulicích roudnických.
Ihned ustaven byl i v Roudnici tak zvaný Národní výbor, v němž zasedali občané z města, a tento
výbor měl toho dne odpoledne a večer a ve dnech následujících rozhodující vliv ve městě. Nařídil
sundati s domů rakouské odznaky, dvouhlavé orly, což bylo vykonáno za ohlušujícího jásotu
občanstva, které v tom sundavání odznaků cizí moci zcela právem vidělo zničení, konec Rakouska.
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.......... Z HISTORIE
Dvouhlavý orel odletěl. Držel zemi a její lid ve svých spárech po 300 let. Byl konec jeho moci! Konec
Rakouska! „Co s dvouhlavým orlem?“ „po staročesku do vody s ním!“ volal kdosi. A již veliký zástup
za zpěvu národních a vlasteneckých písní hnul se k Labi a tam ve studených vlnách pochoval na vždy
dvouhlavé orly. A co dělali četníci? ptáte se asi. Nic! Sňali se svých čepic a helmic „jablíčko“
s písmenem K, což značilo Karel císař, odstranili s řemenů dvouhlavého orla a přišili si na čepice bílou,
červenou a modrou stužku, odznak československého státu. A bratřili se s ostatním lidem, který byl
toho dne skutečným pánem státu. Co chtěl, to se toho dne dělo. Nikdo neměl moci, aby ho zadržel.
A to je ke cti našemu lidu, že se toho slavného dne nedopustil nejmenšího násilí ani na životě,
ani na majetku. Byl opojen radostí ze svého osvobození a nechtěl jiné podmaňovati své síle. Lid dokázal
toho dne, že dorostl k tomu, aby si mohl sám spravovati stát. Teprve druhého dne 29. října večer konal
se na Karlově náměstí tábor lidu, na němž byla ohromná účast. Radost ze svobody a odhodlanost
k obraně právě nabytých práv slila všechny v jeden celek, v ohromný kvádr. Radost byla jediným
znakem 28. října 1918. A což mládež? Naše školy? Byly toho dne zavřeny, protože mnoho lidí a dětí
stonalo na tak zvanou „španělskou chřipku“. Denně bylo i několik pohřbů, proto nemohla školní
mládež 28. říjen oslavit ve školách. Stalo se tak až počátkem listopadu schůzí žactva všech národních
škol na Poděbradově náměstí, kde promluvil i žák měšťanské školy. Po 28. říjnu se svobodněji dýchalo
a ochotněji pracovalo. Každý chtěl přispět mladičké republice prací. Tak minul 28. říjen v Roudnici.
Z radosti se přešlo k práci. A práce pro vlast je nejlepší oslava státu. Nuže, v práci: Jen dál!
Antonín Herynk
Článek z vlastivědného sborníku Podřipska 1928 přepsala Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

Úspěch je výjimkou

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

Uběhl další měsíc a soutěže na podzim vrcholí a vstupují do své poslední třetiny. Další kola ukáží, jaké
naděje budou mít jednotlivá družstva v rozhodujících jarních odvetách s ohledem na postup, setrvání
nebo sestup z důvodu reorganizace. Z tohoto pohledu nejsou naše vyhlídky růžové, když vezeme
v potaz celkový přístup hráčů. Ale to bychom mohli uvádět do nekonečna. Lze pouze konstatovat,
že to mají ve svých rukou a hlavně ve své mysli.
Další přehled zahájíme derby zápasem
Sobota 29. září 2018
Předonín – Račice
1:7 (1:3)
- Račice mají v současnosti lepší kádr, který rozhodl o jasném vítězství, k jehož výši jsme přispěli gólem
v konci poločasu a dvěma góly v posledních pěti minutách.
Sobota 6. října 2018
Vražkov – Předonín
5:1 (3:0)
- každý týden jiná sestava a podle toho to na hřišti vypadá. A když se soupeř nemůže trefit, pomůžeme
mu vlastním gólem. Soupeř, který v tomto utkání vstřelil pouhé tři góly, nám nadělil gólů pět. Z toho
po jednom v posledních pěti minutách jednotlivých poločasů.
Sobota 13. října 2018
Bříza – Předonín
7:2 (4:1)
- horko těžko sehnaných sedm hráčů nutných k odehrání utkání. Co na to říkají nezúčastnění? Přesto
jsme domácí vedení 2:0 snížili na jediný gól a zahodili stoprocentní šanci na vyrovnání. Naopak jsme
obdrželi pět minut před koncem poločasu další dva góly. V další části jsme celkem úspěšně bránili,
abychom opět v posledních pěti minutách dostali další dva góly.
Sobota 20. října 2018
Předonín – Střížovice
5:2 (5:2)
- na závěr trochu radosti. Přestože jsme již ve třetí minutě obdrželi gól, následující minuty patřily nám.
Nezměnila to ani tradičně obdržená branka v závěru poločasu. Ve druhé části po vystřídání úroveň hry
poklesla a ani jednomu ze soupeřů se nepodařilo vstřelit další góly.
V příštím zpravodaji přineseme zprávy ze závěru podzimu.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Sbor dobrovolných hasičů Předonín Vás srdečně zve na

ROZSVÍCENÍ STROMU
A VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
v sobotu 1. prosince 2018
Od 16. hodin u rybníka děti zazpívají koledy
a poté Mikuláš rozdá dětem dárky.
Výroční valná hromada je od 18:30 hod. na sále v Klubu Předonín.
Balíčky máme připravené pouze pro mladé hasiče. Ostatní si musí donést vlastní.
Obec Bechlín a SDH Bechlín Vás srdečně zvou na

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU A VÁNOČNÍ TRHY

o první adventní neděli 2. prosince 2018 ve 14:00 hodin
u hasičské zbrojnice v Bechlíně
Vánoční trhy – bohaté vánoční občerstvení, adventní a vánoční zboží,výrobky žáků
ZŠ a MŠ, prodej medu, vína, perníčků, ukázky uměleckého kovářství...
Adventní program dětí ze ZŠ a MŠ
Mikulášská nadílka
Rozsvícení vánočního stromu
Ohňostroj

JINÁ SDĚLENÍ ..........

ŠIROKÝ SORTIMENT JABLEK A HRUŠEK

v cenové relaci od 10,- do 18,- 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 jiné dny.
tel. 609 914 669

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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