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2018

………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
blíží se závěr roku 2018. Je před námi adventní čas, vánoční svátky. Konec roku je vždy náročný
a přináší množství úkolů, které je třeba splnit. Každý z nás se jistě těší na klidné sváteční dny,
ale tomuto těšení předchází mnoho práce. Mezi vůbec nejdůležitější patří sestavení rozpočtu obce
na další rok. Jak plánovat finanční prostředky, jak a v jaké výši podpořit sport a kulturu, co stanovit
jako prioritu. Za dlouhé období minulých let se vždy podařilo rozpočet sestavit tak, abychom
postoupili v kvalitě života naší obce dopředu. I pro další období předpokládáme další rozvoj pro naši
obec. V minulosti se podařilo realizovat výrazné projekty. V současné době je hlavním úkolem
dobudovat sportovní zázemí v místní části Předonín.
Je před námi ještě mnoho výzev kde a jak investovat. V majetku obce je ještě několik komunikací, které
volají po rekonstrukci, několik budov, které vyžadují nemalé investice, nové věci jako je zasíťování
pozemků nebo chodník ke hřbitovu. Malý výčet aktivit, ale výrazná potřeba spousty práce v získání
všech náležitostí spojených s realizací.
I nadále chceme zachovat vše, co občané považují za samozřejmost. Bezproblémový chod obce,
sportovní a společenské akce, podpora spolků, vítání občánků, prázdninové rozloučení, setkávání
seniorů... Prostě naše obec žije. Je jenom na nás všech, zda si různé aktivity užijeme nebo ne. Jsem velmi
rád, že jsou v naší obci občané, kteří na úkor svého volného času neváhají přiložit ruku k dílu
a pomohou s organizací různých akcí. Nemohu jmenovat, nechci na někoho zapomenout.
Chci ale všem za jejich pomoc poděkovat.
Je konec roku 2018. Přeji všem klidné prožití adventního času.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zpráva o hospodaření obce za období 1. 1. 2018 – 30. 9. 2018
Přehled celkových příjmů a výdajů k 30. 9. 2018 ve vztahu k bankovním účtům obce
PŘÍJMY k 30. 9. 2018

ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od
ROZPOČET
ROZPOČET
schválený
po změnách
počátku roku
schválený %
upravený %
DAŇOVÉ
17 182 000,00
17 182 000,00
12 589 790,97
73,27
73,27
NEDAŇOVÉ
876 865,60
1 003 237,21
437 719,81
49,92
43,63
KAPITÁLOVÉ
20 000,00
3 020 000,00
3 011 720,00
15 058,60
99,73
DOTACE
491 134,40
642 134,40
1 552 134,40
316,03
241,71
CELKEM
18 570 000,00
21 847 371,61
17 591 365,18
94,73
80,52
Financování - zůstatek roku 2017
2 075 628,39
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI
23 923 000,00
16 591 365,18
89,34
75,94
VÝDAJE k 30. 9. 2018

ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od
ROZPOČET
ROZPOČET
schválený
po změnách
počátku roku
schválený %
upravený %
BĚŽNÉ
13 278 671,00
16 221 671,00
10 712 090,41
80,67
66,04
KAPITÁLOVÉ
5 291 329,00
7 701 329,00
5 220 178,00
98,66
67,78
CELKEM
18 570 000,00
23 923 000,00
15 932 268,41
85,80
66,60
VÝDAJE PO KONSOLIDACI
23 923 000,00
14 932 268,41
80,41
62,42

Kontrolní tabulka správnosti účtování k 30. 9. 2018
Příjem obce
16 591 365,18
Bankovní účty – počáteční stav k 1. 1. 2018
Stav účtu KB
7 942 980,24
ČSOB
75 354,87
ČNB
1 583 624,42
Celkem
9 601 959,53
Kontrolní číslo
26 193 324,71

Vydání obce
Bankovní účty – konečný stav k 30. 9. 2018
Stav účtu KB
ČSOB
ČNB
Celkem
Kontrolní číslo

14 932 268,41
8 933 116,83
196 274,65
2 131 664,82
11 261 056,30
26 193 324,71

Rozpočet obce pro rok 2018 byl schválen dne 20. 12. 2017 jako vyrovnaný a byl zpracován bez kladného
zůstatku finančních prostředků roku 2017. Do rozpočtu byly zahrnuty pouze předpokládané příjmy
a výdaje roku 2018. K datu 22. 10. 2018 bylo schváleno pět rozpočtových opatření ve výši
5 353 000,00 Kč. Z toho 2 075 628,39 Kč byl finanční zůstatek roku 2017, kterým zastupitelstvo obce
posílilo rozpočet pro rok 2018. Další rozpočtové opatření schválené dne 21. 06. 2018 navýšilo rozpočet
obce o prodejní hodnotu budovy úpravny vody ve výši 3 000 000,00 Kč. Dalším navýšením rozpočtu
v hodnotě 277 371,61 Kč byly mimo jiné i prostředky na zajištění volby prezidenta republiky, voleb
do zastupitelstev obcí, dary na zajištění akce prázdninové rozloučení, navýšení položky tržeb za svoz
komunálního odpadu.
Ve výdajové části byl zejména posílen oddíl sportu a tělovýchovy, kdy získané prostředky budou
použity na výstavbu nových kabin na hřišti v Předoníně. Část finančních prostředků byla využita
na opravu místních komunikací, na zakoupení nového počítače a na navýšení oddílu sběr a svoz
komunálních odpadů. Období prvního pololetí roku 2018 proběhlo ve znamení přípravných prací
na akce, které obec bude zajišťovat v průběhu celého roku. Ve třetím čtvrtletí roku došlo k zahájení
výstavby kabin na hřišti v Předoníně, nyní je stavba v plném proudu. K datu 30. 9. 2018 bylo na tuto
akci vynaloženo 154 720,00 Kč, z toho 50 000,00 Kč byla hodnota projektové dokumentace. Do konce
roku je v plánu proinvestovat ještě 3 379 000,00 Kč. Výstavba kabin na hřišti v Bechlíně v hodnotě
6 234 539,00 Kč byla ukončena a zkolaudována. Akce proběhla v souladu se schválenou dodavatelskou
smlouvou. Na výstavbu nových objektů bylo k datu 30. 9. 2018 proinvestováno 4 767 299,00 Kč.
Na nákup nového žacího stroje bylo použito 362 879,00 Kč.
Z výsledků letošního roku, které jsou součástí účetní závěrky k 30. 9. 2018, je zřejmé, že příjmy obce
jsou o 1 659 096,77 Kč vyšší než výdaje. Procentuální rozdíl mezi příjmy a výdaji je 13,52 %, tyto
finanční prostředky obec plánuje ještě do konce roku proinvestovat.
Milena Koťová, účetní obce
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.......... INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V pátek 2. listopadu od 17 hodin se sešli nově zvolení zastupitelé obce Bechlín na svém prvním
veřejném zasedání. Zúčastnili se všichni zastupitelé a hosté.
Volba starosty a místostarosty – v úvodu tohoto bodu bylo schváleno zvolení jednoho místostarosty,
pro bylo sedm zastupitelů, proti jeden a tři se zdrželi. Jednohlasně bylo schváleno, že funkce starosty
bude vykonávána jako uvolněná a dále, že volba starosty a místostarosty proběhne veřejným
hlasováním.
Starostou obce byl osmi hlasy zvolen pan Alexander Suchý, tři zastupitelé se zdrželi.
Místostarostou obce byl deseti hlasy zvolen pan Jaroslav Vocásek, jeden zastupitel se zdržel.
Zřízení finančního a kontrolního výboru – zastupitelstvo obce jednohlasně zřídilo finanční výbor
a kontrolní výbor, oba budou tříčlenné.
Předsedou finančního výboru byla deseti hlasy zvolena paní Jana Jonáková, jeden zastupitel se zdržel.
Členy finančního výboru byli šesti hlasy zvoleni Ing. Ladislav Soušek a paní Stanislava Riedlová, čtyři
zastupitelé byli proti, jeden se zdržel.
Předsedou kontrolního výboru byl šesti hlasy zvolen pan Stanislav Stanislav, tři zastupitelé byli proti,
dva se zdrželi.
Členy kontrolního výboru byly sedmi hlasy zvoleny Mgr. Zdeňka Fillerová Studená a Bc. Jitka
Kouřilová, čtyři zastupitelé se zdrželi.
Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva – zastupitelé jednohlasně stanovili výši
a podmínky poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva podle nařízení vlády
č. 318/2017 Sb.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Kateřina Fuksová

Platnost lístků na svoz komunálního odpadu
Podnik technických služeb Lovosice oznamuje, že lístky na svoz komunálního odpadu pro rok 2018
budou platné pouze do 31. prosince 2018. Nové lístky pro rok 2019 budou v prodeji od prosince 2018.
Nepoužité lístky si můžete vyměnit v kanceláři Obecního úřadu Bechlín do pátku 18. ledna 2019.

MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že v pátek 21. prosince 2018 neordinuje.

Úřední hodiny OÚ Bechlín v období vánočních svátků
pátek 21. 12. 2018

8:00-12:00

pondělí 24. 12. 2018
úterý 25. 12. 2018
středa 26. 12. 2018
čtvrtek 27. 12. 2018
pátek 28. 12. 2018

svátek
svátek
svátek
zavřeno
zavřeno

pondělí 31. 12. 2018
úterý 1. 1. 2019
středa 2. 1. 2019

zavřeno
svátek
8:00-12:00 12:30-17:00
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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.

Změna jízdních řádů
Od neděle 9. prosince 2018 dochází k celostátní změně jízdních řádů autobusové a vlakové dopravy.
Přehled nových jízdních řádů Vám poskytneme v kanceláři OÚ Bechlín.

AKCE KULTURNÍ KOMISE ..........

Vítání občánků
Vážení spoluobčané, jistě mi dáte za pravdu, že v životě největším a nejkrásnějším zázrakem
je narození dítěte. I v naší obci nastalo v loňském roce několik takových radostných okamžiků.
V sobotu 3. listopadu 2018 jsme měli tu čest přivítat naše bechlínské a předonínské občánky. Vítání
se konalo v Klubu v Bechlíně od 14 hodin. V posledních letech je až k podivu, jak se naše obec rozrůstá.
Opět jsme vítali patnáct dětí a mohu říci, že radostně a bez pláče!
O hudební doprovod, který podkreslil slavnostní
atmosféru celého obřadu, se postaral Patrik Černý.
Překrásné recitační pásmo se zpěvem si i tentokrát
připravili žáci ZŠ pod vedením paní učitelky Jany
Krobotové. Překvapení bylo v hudební podobě,
kdy na příčnou flétnu zahrála paní učitelka
Nebrenská ze Základní umělecké školy Roudnice
nad Labem. Ta prvním rokem některé naše děti učí
na naší základní škole hudební nauku spolu s hrou
na hudební nástroj - příčnou flétnu či klavír.
Po podpisu rodičů do pamětní knihy obce
následoval krátký projev místostarosty, gratulace rodičům a předání finančních darů a drobných dárků
dětem. Trvalou vzpomínku na tento den všem připomene pamětní rodinná fotografie. Fotky jsou
i tentokrát zdařilé, protože dětem to neskonale slušelo a byly úžasné. Některé zapózovaly v kolébce
klidně, avšak některým byla kolébka „malá“ a tak seděly nebo poskakovaly ve stoje, ale vždy
se zářícími očky a úsměvem na tváři. A o to nám právě šlo. Chtěli jsme, aby se celé odpoledne neslo
v duchu slavnostním a příjemném pro všechny přítomné.
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Vladimíra Műllerová, předsedkyně kulturní komise

.......... ŠKOLA A ŠKOLKA

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Přeji krásné listopadové dny všem, kteří otevírají stránky Bechlínských listů. Podzim je sice již v plném
proudu a příroda se připravuje k zimnímu spánku, my však rozhodně ne.
V mateřské škole v Bechlíně teď „frčí“ témata vesmír, dušičky, Halloween, tělo a zdraví. V souvislosti
s těmito oblastmi se děti nejen vzdělávají, ale učí se i nové básničky, písničky a pohybové hry. Jelikož
jsou Vánoce již blízko, proběhla v mateřské školce výroba perníků ze staročeského těsta. Těsto
se vtěsnávalo do nádherných forem pod vedením paní Jiřiny Šustrové, které velice děkujeme za pomoc.
Také bychom chtěli poděkovat panu Čelišovi, který věnoval med na výrobu těsta. Již toto napovídá,
že v MŠ Bechlín probíhá intenzivní příprava na tradiční vánoční jarmark, stejně tak je tomu i v základní
škole.
Protože si zakládáme na tom, aby nám fungovala spolupráce mezi našimi součástmi, proběhla
i vzdělávací akce, na které lektoři ze základní školy zavítali i do školy mateřské. Touto akcí byl
zajímavý program Robovčelky. S tímto projektem k nám přijel Dr. Pešat, který se specializuje
na digitální technologie. Přivezl s sebou včelky BeeBot, což jsou robotické „hračky“ a rozvíjel u našich
dětí digitální gramotnost. Pomocí těchto robůtků učil starší žáky i naše nejmenší dítka programovat.
V MŠ Předonín probírají téma přírodniny (stromy, plody, listy). Poslouchají příběhy Stromy a keře,
Tajemství stromů, Listový skřítek, báseň Paleček a jeho kamarádi. Děti nacvičovaly novou říkanku Dub
a písně Podzimní hádání a Skřítek Dubáček. Hrály se i didaktické hry, děti třídily přírodniny (kaštany,
žaludy, ořechy, šípky, šišky) dle pokynů a procvičovaly číslice, vytváření rýmů, rytmizaci slov, první
hlásku ve slově aj. Dále procvičovaly zrakovou paměť v Kimových hrách např. Co se v řadě změnilo?
Co je v kouzelném sáčku? Co je ze dřeva? Z dřevěné stavebnice sestavovaly les. V rámci výtvarných
prací lepily na papír čočku, rýži, listy, šípky, mochyni a jiné přírodniny do tvaru hub. Při vycházkách
děti stavěly domečky z přírodnin, poznávaly stromy a jejich plody, rozlišovaly jehličnaté a listnaté
stromy, popisovaly stromy a keře, stavbu jejich těla a význam pro celou naši planetu. Největší radost
děti měly z překážkové dráhy Les sestavené z nového tělocvičného náčiní (tyče, kruhy, kužely aj.),
hmatových disků a skluzavky.
V měsíci listopadu jsme v základní škole zakončili výuku plavání, ale rozhodně nepřestáváme
sportovat a ihned jsme se vrhli do výuky bruslení. Druhá třída se vydala na exkurzi do městské
knihovny v Roudnici nad Labem, ve které jsme se snažili všem dětem ukázat magický svět knih.
Proběhly také třídní schůzky. Přáli bychom si, aby tyto schůzky byly i pro rodiče co nejpříjemnější
záležitostí. Doufám, že tomu tak skutečně bylo.
Tímto bych náš listopadový článek již zakončil a budu se na Vás těšit u článku vánočního.

Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........

SDH Předonín: Konečné umístění v PHL
Jako každý rok, i letos jsme se zúčastnili všech závodů Podřipské hasičské ligy. Letošní ročník byl
opravdu našlápnutý a závody byly skoro každý víkend. Celkem se jednalo o deset závodů dospělých
a osm dětských. Reprezentovala nás zde celkem dvě družstva mužů, jedno družstvo žen, jedno
družstvo mladších žáků a jedno družstvo starších. Celá Podřipská liga, jak již tomu bývá zvykem,
odstartovala v polovině května ve Štětí. Zde proběhlo jak kolo pro dospělé, tak první kolo pro děti
a již z první soutěže jsme si odvezli několik cenných trofejí. Následně jsme zavítali do Měrunic,
Hrobců, k nám do Předonína, Dřemčic, Ctiněvse, Děčína (letos na celý víkend), Brozan a v samotném
závěru také do Nových Dvorů.
Poslední soutěž se tedy konala 8. září v Nových Dvorech a byl to opravdu boj. Umístění vedoucích
týmů v tabulce se lišilo jen o pár bodů a záleželo tedy na tom, zda se nám podaří umístění udržet.
Závod naštěstí začal radostně, mužům Předonín B se podařilo
v kategorii TOP vyhrát a celkově získat první místo
v celkovém hodnocení ligy. Kluci z Áčka zde vybojovali osmé
místo a celkově se umístili na pěkném sedmém místě.
Po zkrácení tratě šly na start ženy. Na startovní čáře jsme
se nestresovaly, protože „bednu“ jsme již měly jistou. To jsme
potvrdily vítězstvím a celkově jsme v této kategorii kvůli
technické závadě v Děčíně skončily na krásné stříbrné pozici.
Letošní sezóna se ženám celkově dařila, podařil se nám zlepšit
osobáček na 17:74 s a na tréninku se nám časomíra zastavila
dokonce na nádherném čase 16:89 s.
Ani druhá kategorie ŘÍP nedopadla vůbec špatně. Naše
Béčko tuto kategorii suverénně vyhrálo, čímž se kluci stali
dvojnásobnými mistry ligy pro rok 2018. Muži A skončili
celkově na šestém místě. Ženy si zde druhým místem
potvrdily stříbrnou pozici i pro tuto kategorii, čímž
se staly dvojnásobnými vicemistryněmi ligy pro rok 2018.
Soutěž v Nových Dvorech byla posledním závodem nejen
pro dospělé, ale také pro děti. Mladší celkově obsadili
pěkné čtvrté místo a starší se umístili na místě pátém.
Celkově se nám tedy i letos poměrně zadařilo, z celkem
21 zúčastněných mužských družstev naši muži získali 2x zlato, šesté a sedmé místo. Ženy z celkem
13 zúčastněných družstev získaly 2x krásné stříbro. Mimo jiné se v červnu probojovaly až do krajského
kola v požárním sportu, kde taktéž obsadily druhou příčku v celkovém hodnocení.
Následující rok přinese spoustu změn v pravidlech a celkem jedenáct závodů. Doufáme, že se nám
povede minimálně stejně jako letos nebo ještě trochu lépe.
Bc. Jitka Kouřilová, SDH Předonín

Strašidelná stezka odvahy
V měsíci říjnu Sbor dobrovolných hasičů Předonín pořádal podzimní stezku odvahy, která se konala
v lese směrem k Benzinovu. Strašidelná stezka začala dlabáním dýní u hasičské zbrojnice, krátce
po setmění vyšel lampiónový průvod k lesu. Stejně jako v předešlých letech, i letos přišlo opravdu
mnoho statečných odvážlivců. Jejich odvaha byla cestou prověřována hrůzostrašnými strašidly
a po úspěšném dokončení odměněna diplomem za statečnost a sladkostmi.
Následující akcí sboru bude 1. prosince Mikulášská besídka, rozsvícení vánočního stromu a Výroční
valná hromada.
Bc. Jitka Kouřilová, SDH Předonín
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………. VÁNOČNÍ RECEPTY

A jsou tu opět Vánoce
Přichází adventní čas, je před námi první adventní neděle a v některých kuchyních už voní vánoční
cukroví. Jako každoročně jsem pro Vás vybrala několik starších i novějších receptů.
MEDOVÉ TRUBIČKY
300 g hladké mouky, 270 g moučkového cukru, ½ lžičky jedlé sody, 2 vejce, 80 g medu, 100 g čokoládové polevy
Na krém: 200 g másla, 140 g moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, 50 g kakaa, 1 lžíce rumu
Z mouky, moučkového cukru, jedlé sody, vajec a medu vypracujeme hladké nelepivé těsto, které
necháme v chladničce asi 2 hodiny odležet. Těsto rozválíme na tenký plát, z kterého vykrajujeme
kolečka o průměru 6 cm. Rozložíme je na plech a pečeme v předehřáté troubě při 180 °C přibližně
8 minut. Upečená horká kolečka stáčíme ihned po sundání z plechu přes vařečku do trubiček
a necháme vychladnout (já je peču rovnou na kovových trubičkách). Oba konce trubiček namočíme
v rozpuštěné čokoládě a naplníme krémem.
BRABANTSKÉ DORTÍČKY
320 g polohrubé mouky, 160 g lískových ořechů, 160 g moučkového cukru, 250 g másla, 1 vejce, 1 lžíce kakaa,
½ lžičky mleté skořice, rybízová marmeláda, ořechy na ozdobu
Poleva: 200 g hořké čokolády, 50 g ztuženého tuku
Krém: 1 kondenzované mléko, 250 g másla
Z mouky, mletých lískových ořechů, moučkového cukru, másla, vejce, kakaa a skořice vypracujeme
hladké těsto, které necháme zabalené ve fólii přes noc odpočinout v chladničce. Těsto vyválíme
a vykrajujeme kolečka, která pečeme v předehřáté troubě při 160 °C asi 8 minut dozlatova. Poté vždy
jedno kolečko potřeme marmeládou a na druhé nastříkáme krém, spojíme, dáme vychladit
a pak namáčíme do čokolády rozehřáté se ztuženým tukem. Zdobíme vlašskými ořechy nebo
mandlemi.
Krém: kondenzované mléko v plechovce ponoříme do vody a pomalu vaříme asi 3 hodiny,
aby zkaramelizovalo a necháme vychladnout (nebo koupíme karamelové). Máslo vyšleháme, přidáme
zkaramelizované mléko a společně vyšleháme.
MRKVOVÉ PEČIVO
400 g polohrubé mouky, 200 g strouhané mrkve, 250 g ztuženého tuku, 1 vejce, 1 prášek do pečiva
Ze všech surovin vypracujeme těsto, které vyválíme a vykrajujeme různé tvary. Pečeme ve středně
vyhřáté troubě 6-10 minut do zlatavé barvy. Hned po upečení obalujeme ve směsi moučkového
a vanilkového cukru.
ŠKEBLE
250 g hladké mouky, 250 g másla, 1 vejce, 2 lžíce vody
Náplň: mleté ořechy, pikantní džem, trochu rumu
Ze surovin vypracujeme těsto, které necháme v chladu odpočinout. Potom vyválíme plát a z něj
vykrajujeme kolečka, která plníme ořechovou náplní. Naplněná kolečka přehneme, přitlačíme okraje
a pečeme v předehřáté troubě při 180 °C dorůžova. Ještě teplé obalujeme ve směsi moučkového
a vanilkového cukru.
ŽLOUTKOVÉ PENÍZKY
2 žloutky, 100 g moučkového cukru, vanilkový cukr
Utřeme do husté pěny a na vymaštěný plech lžičkou tvoříme malé penízky, které pečeme při 100 °C
asi 10 minut. Po vychladnutí můžeme ozdobit čokoládovou polevou.
TVAROHOVÉ KOKOSKY
4 bílky, špetka soli,150 g cukru, 1 vanilkový cukr, 70 g měkkého tvarohu, 200 g strouhaného kokosu
Bílky se solí vyšleháme do polotuha, přidáme cukry a vyšleháme do tuha. Opatrně vmícháme tvaroh
a kokos. Na plech vyložený pečícím papírem pokládáme kuličky z kokosové hmoty a pečeme
při 150 °C asi 30 minut dorůžova. Ke konci pečení můžeme zvýšit teplotu, aby kokosky pěkně zezlátly.
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VÁNOČNÍ RECEPTY ..........
VÁNOČNÍ KOULE PANÍ JIRÁSKOVÉ
300 g dětských piškotů, 100 g másla, 150 g moučkového cukru, 3 žloutky, 250 ml šlehačky, 10 ml rumu,
150 g mletých ořechů, 50 g sekaných ořechů, 50 g rozsekaných rozinek, 150 g směsi sušeného ovoce, 80 g čokolády
Piškoty rozlámeme na drobné kousky a vložíme do větší misky. Změklé máslo, cukr a žloutky
vyšleháme do pevné pěny. Pak přidáme šlehačku, rum, ořechy, rozinky a nadrobno nakrájené sušené
ovoce a zamícháme. Směs nalijeme na piškoty, nemícháme, misku přikryjeme a necháme odležet
do druhého dne. Po odležení vše dobře promícháme, přidáme nastrouhanou čokoládu a propracujeme
v pevné těsto. Nejprve z těsta vyválíme válečky a ty pak nakrájíme na stejně velké dílky. Z nakrájených
kousků tvarujeme kuličky, dáme na pocukrovaný papír a dáme do chladu ztuhnout. Potom namáčíme
v čokoládových polevách. Můžeme dát do papírových košíčků.
Pokud některé cukroví vyzkoušíte, přeji dobrou chuť.
Miluše Dvořáková

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

Konec nevydařeného fotbalového roku 2018
Ani poslední tři zápasy nepřinesly zlepšení nálady. Přinášíme stručný přehled.
Neděle 28. října 2018
Budyně n.O. – Předonín
13:0 (6:0)
- další trapné vystoupení. Kde jsou sliby, kde je parta, kde jsou spoluhráči? Kde je vlastní zodpovědnost
a zodpovědnost vůči spoluhráčům, funkcionářům, fanouškům, oddílu, který reprezentuji? To asi
většině hráčů nic neříká. Jinak bychom nenastoupili v devíti hráčích a nedohráli také díky některým
neurvalým zákrokům pouze se sedmi hráči. Za tohoto stavu ani nepřekvapuje konečný výsledek.
Sobota 3. listopadu 2018
Předonín – Vrbice/Vetlá
7:6 PK (4:3)
- zpackaný zápas, který měl být jasným bodovým ziskem, se v závěru vyvíjel tak, že hrát ještě několik
minut, mohli jsme odejít poražení. Patnáct minut před koncem jsme vedli 6:3 a nakonec
o dvoubodovém zisku rozhodl penaltový rozstřel po nerozhodném výsledku 6:6.
Sobota 10. listopadu 2018
Hoštka – Předonín
4:3 (1:2)
- dovršení všeho zlého. Důkaz, jak lze ztratit dobře rozehraný zápas. Ještě pět minut po poločase jsme
vedli 3:1, abychom po dalších pěti minutách chybami brankáře a obrany prohrávali 3:4. Tento stav
domácí snadno udrželi, neboť v našich řadách se nenašel nikdo, kdo by odvrátil nepříznivý vývoj.
Závěr podzimu nám přinesl zklamání. A co znamená zatímní stav v tabulce - jedenácté místo.
Z důvodu reorganizace by to byl sestup do IV. třídy. Jistota záchrany je deváté místo,
ale s pravděpodobností i místo desáté. Dosáhnout devátého místa je těžkým úkolem pro jaro 2019.
Jediné příjemné zjištění je úspěšné zahájení rekonstrukce areálu – kabin a hrací plochy. Tolik před
prosincovými Bechlínskými listy.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

FK Bechlín Vás zve na tradiční

SILVESTROVSKÝ SRANDAKOP
sraz 31. prosince 2018 ve 13:00 hodin
na fotbalovém hřišti v Bechlíně
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.......... SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM
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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.

Sbor dobrovolných hasičů Předonín Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES

v sobotu 12. ledna 2019 od 20:00 hodin
Kulturní dům Bechlín
hraje skupina ŠARM
vstupné 150,- Kč
Lístky jsou v předprodeji na tel. 728 552 627 nebo 723 174 947,
k vyzvednutí u Václava Kouřila, Předonín 186 nebo Jaroslava Vocáska, Předonín 185.

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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