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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
rok 2013 je hlubokou minulostí a všichni stojíme na startovní čáře roku 2014. Jaký bude,
zda úspěšný a lepší než rok 2013, záleží jen na nás. Každý z nás si jistě přeje, aby každý jeho krok
v rámci osobního i pracovního života byl lepší a úspěšnější. K tomu patří pevné zdraví
a samozřejmě nezbytná aktivita a chuť pracovat. Výše uvedené se snad zdá jako otřepaná fráze,
ale bez práce skutečně koláče nejsou. Záleží na každém z nás, zda budeme úspěšní a bude se nám
dařit či nikoli.
Rozvoj a zajištění našich společných potřeb je prvořadým úkolem všech zastupitelů naší obce.
Mnohé z nastavených úkolů se podařilo úspěšně splnit, mnohé jsou rozpracované a další dostávají
konkrétní podobu. V současné době je zpracováván rozpočet na rok 2014 s ohledem na nutnou
činnost a zabezpečení veškerých služeb pro občany. Hospodaření se daří udržet v dobré kondici,
bez nutnosti půjček a úvěrů. Investiční akce jsou plánovány s rozvahou a podle důležitosti. Každý
může mít různý, třeba i rozdílný názor na život v naší obci. Pomluvy nebo anonymní dopisy,
stejně jako trestní oznámení, ale naše společné problémy nevyřeší. Je lepší a přínosnější sledovat
dění v obci a sdělit svůj názor například na veřejném zasedání zastupitelstva. Veřejné prostředky
jsou vydávány vždy na základě rozhodnutí zastupitelstva obce a jsem plně přesvědčen,
že skutečně dobře.
Stojí před námi další rok práce ve prospěch nás všech. Chtěl bych požádat všechny občany
bez rozdílu příslušnosti k té či oné části obce o zvýšený zájem o veřejné dění, o větší aktivitu
ve společných věcech.
Závěrem mi dovolte popřát všem našim občanům vše dobré v letošním roce.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........
Milí sousedé,
rád bych Vám touto cestou dodatečně sdělil, že jsem byl při veřejném zasedání Zastupitelstva obce
Bechlín, které se konalo dne 15. 8. 2013, starostou obce jmenován do funkce předsedy Komise
pro projednávání přestupků. Nejsem sice zastánce toho, aby naše obec zřizovala zbytečně mnoho
orgánů a pokud je to možné si jejich služby raději sjednávala s většími obcemi, respektuji ale dřívější
rozhodnutí zastupitelstva o zřízení přestupkové komise v naší obci. Přijetí této funkce beru jako
veřejnou službu a proto odměnu, která mi byla určena, posílám, stejně jako jsem to dělal s odměnou
zastupitele, na účet SDH Předonín.
Pro všechny, kteří by se mnou chtěli projednat záležitosti týkající se přestupků, případně chtěli nějaký
přestupek oznámit, jsem k dispozici každou druhou středu v měsíci od 17:00 do 19:00 hod. v úřadovně
OÚ v Předoníně – pouze však po předchozím oznámení, buď v kanceláři OÚ Bechlín nebo
prostřednictvím tel. čísel: 416 844 000 nebo 776 008 720.
Abych jako předseda přestupkové komise nebyl jen tím, kdo bude spolurozhodovat o uložení
či neuložení přestupku, nabízím Vám jako právník v rámci uvedených úředních hodin i možnost
bezplatné právní konzultace problému, se kterým potřebujete pomoci. Tuto možnost nabízím všem
obyvatelům naší obce ze všech místních částí s tím, že přednostně bude vyhověno těm, kteří se na mne
obrátí ve věci týkající se přestupku.
Jan Drobný

Kominictví Apeltauer Roudnice n.L. oznamuje,
že podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv, jsou lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv dle
následující tabulky:
lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí
a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku
Výkon
připojeného
spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Celoroční provoz
Sezónní provoz

Plynné

Čištění spalinové cesty
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

3x
Kontrola spalinové
cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu
Kontrola a čištění
spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu
Čištění spotřebiče paliv

2x

3x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

Čištění bude probíhat ve dnech 3. – 7. února 2014.
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nejméně podle
návodu výrobce

.......... INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Odpadové hospodářství obce za rok 2013
Hmotnost odpadů
Komunální odpad (popelnice)
Velkoobjemový odpad
Nebezpečný odpad
Tříděný odpad
papír
9 325 kg
sklo
20 203 kg
plast
27 572 kg
nápojové kartony
232 kg

Celková hmotnost odpadů

Průměr odpadů na osobu a rok
140 234 kg
32 730 kg
2 558 kg
57 332 kg

Komunální odpad (popelnice)
Velkoobjemový odpad
Nebezpečný odpad
Tříděný odpad

114,1 kg
26,6 kg
2,1 kg
46,6 kg

232 854 kg

Celkový průměr odpadů na
osobu a rok

189,3 kg

.......... MÍSTNÍ KNIHOVNA

Knihovna v roce 2013

Rok 2013 byl pro naši knihovnu velmi úspěšný. Za částku 10 000,- Kč, kterou jsme dostali z rozpočtu
obce, jsme nakoupili 80 nových knih a 37 knih jsme dostali od dárců. Z nových knih bylo 25 pohádek,
20 dívčích románů, 2 dobrodružné, 20 naučných pro děti, 11 naučných pro dospělé a zbytek romány
pro dospělé. Odebíráme také časopisy History a Svět na dlani, o které je zájem hlavně mezi mládeží.
Aktuálně máme v našem fondu 2 561 knih. Mezi pohádkami jsou jak říkadla a leporela
pro předškoláky, tak dvojjazyčné anglicko české pohádky pro školáky. Naučné knihy jsou velmi
zajímavě zpracovány (např. země, vesmír, dinosauři, lidské tělo, bylinky, kuchařky, auta a další). Velké
množství knih, které dostáváme darem, už máme, proto je zdarma dáváme k dispozici zájemcům.
Zatím vždy během krátké doby knihy našly nové majitele.
Jako každoročně proběhla v dubnu exkurze žáků místní školy. Děti přicházely postupně po třídách
se svými učitelkami, vyslechly si výklad knihovnic, seznámily se s novinkami mezi knihami, které
je zajímaly a ty, které měly zájem, se přihlásily mezi naše čtenáře. Tentokrát jich bylo čtrnáct především prvňáčků, protože ostatní děti se většinou staly našimi čtenáři již při své první exkurzi.
Během návštěvy byl také jako každoročně vyhlášen nejlepší čtenář naší školy, který si během roku
vypůjčil nejvíce knih. Stala se jím opět Natálka Habartová, které přišel popřát pan starosta a předal
jí dárek. O týden později převzala dárek a gratulaci od pana starosty nejaktivnější čtenářka naší
knihovny za rok 2013 Lucka Tlustá, která každoročně přečte kolem stovky knih.
V současnosti má naše knihovna 136 čtenářů. V roce 2013 jich nás pravidelně navštěvovalo 61. Proběhlo
346 návštěv, z toho 157 dětských a bylo vypůjčeno 474 knih a 62 časopisů.
Zveme všechny spoluobčany, aby si přišli naši knihovnu prohlédnout, seznámit se s množstvím žánrů,
které máme – beletrie, detektivky, historické romány, válečná literatura, kuchařky, encyklopedie, knihy
o přírodě, obrazové publikace, ženské romány, velký výběr pohádek i pro předškoláky, dívčí románky,
dobrodružné knihy a harlekýnky, které si mohou čtenářky rozebrat. Máme i mnoho literatury, kterou
potřebují studenti jako povinnou četbu např. k maturitě. Můžeme Vám nabídnout také všechna čísla
Bechlínských listů.
Knihovnu máme otevřenou každé pondělí od 15:30 do 16:30 hodin a každé první pondělí v měsíci
od 14:00 do 16:30 hodin. Těšíme se na nové čtenáře i na zájemce o prohlídku knihovny.
Miluše Dvořáková a Jana Pixová
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PŘESTAVBA KINA ..........

Kolaudační souhlas

Přestavba kina byla úspěšně dokončena a dne 10. prosince 2013 byl Stavebním úřadem v Roudnici n.L.
vydán Obci Bechlín Kolaudační souhlas s přestavbou kina. Tím se uzavřela rekonstrukce víceúčelového
zařízení.
V současné době probíhají vnitřní doplňující úpravy,
vybavení, výzdoba a řeší se organizace provozu. Můžeme
očekávat, že v brzké době bude celá budova slavnostně
otevřena a zpřístupněna pro všechny občany naší obce.
Tímto okamžikem dojde ke zhodnocení kulturního vyžití
občanů.
Společenský sál včetně bytové jednotky ocenilo mnoho
návštěvníků z řad našich i přespolních obyvatel. Obec tímto
významným krokem otevřela možnost vzájemného
setkávání tak, jako za časů Dělnického domu. Zhodnocení
majetku obce je dozajista přínosem pro současnost, ale bude sloužit i dalším generacím. Samozřejmě,
že bude záležet na nás, jak se budeme o nové zařízení starat a nakládat s ním.
Jen ve zkratce vypíchnu zajímavosti, které souvisely se stavbou. Projektovou dokumentaci zpracovala
projektová kancelář TOVA Roudnice nad Labem. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Smola
Litoměřice. Na pracích se podíleli topenáři z firmy Beneš Křešice, Kominictví Apeltauer Roudnice n.L.,
Elektroinstalace Poláček Bechlín, Pospíšil hasící přístroje Bechlín, podlaháři HAMED Mělník, Sklárna
Ajeto Lindava a Chaloupka Dobříň. Ale to vše by nestačilo bez šikovných rukou některých našich
ochotných občanů, kteří ve svém volnu odpracovali zdarma řadu brigádnických hodin. Poděkování
patří zejména panu Miloslavu Kašičkovi ml., Jaroslavu Mackovi, Milanu Fialovi a Alexandru Suchému.
Další důležitou úlohu sehráli pracovníci úřadu, kteří po celou dobu přestavby zajišťovali a organizovali
průběh rekonstrukce.
Můžeme shrnout, že stavba byla zahájena předáním staveniště dne 10. září 2010 a ukončena
Kolaudačním souhlasem dne 10. prosince 2013. Nyní zbývá zaměřit se na zateplení budovy včetně
fasády a terénní úpravy celého okolí. Jenom pro Vaši představu uvádím, že doklady nezbytné pouze
pro vydání kolaudace tvoří složku, která obsahuje 82 ks dokumentů. Hmotnost veškerých dokumentů
pro rekonstrukci budovy kina je necelých 5 kg.
Datum slavnostního otevření včas oznámíme a pak se můžeme přijít společně potěšit z nového díla.

Irena Škobisová
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.......... ZE SPORTU

Rozpačité zahájení roku 2014
Dny pohody již většinu lidí opustily, nikoli však větší část kádru dospělých fotbalového oddílu
SK Předonín. Přesto, že byli hráči seznámeni se situací, která je i patrná z tabulky, není vidět žádná
snaha o nápravu. Záchrana soutěže sama nepřijde, tomu musí jít hráči naproti zejména zvýšeným
tréninkovým úsilím a odpovědným přístupem jak k přípravným, tak samozřejmě k mistrovským
utkáním. Zatím tomu ovšem nic nenasvědčuje. Původní zahájení přípravy, které bylo stanoveno
na 11. ledna 2014 bylo posunuto o týden z důvodů vytíženosti hráčů na halovém turnaji ve Štětí. Není
znám počet hráčů, kteří se nějakého turnaje zúčastnili, ale podle účasti na tréninku v dalších čtrnácti
dnech to nebylo náhradou za neuskutečněný trénink.
To, jak bude vypadat připravenost na těžké jarní mistrovské boje, nám napoví výsledky zimního
turnaje, jehož jsme účastníky. S průběhem Vás seznámíme v příštím vydání Bechlínských listů. Nyní
Vám předkládáme přehled našich zápasů. Turnaj pořádá SK Roudnice n.L. a hraje se na umělé trávě
„Pod lipou“. Vzhledem k vytíženosti hřiště si pořadatel vyhrazuje právo na změnu termínu a času
jednotlivých utkání.
Účastníci turnaje:
1. Sokol Horní Počaply III. tř.
2. SK Předonín II. tř.
3. Mondi Štětí B II. tř.
Rozpis zápasů SK Předonín:
sobota 1. února 2014
15:00
neděle 9. února 2014
9:00
neděle 16. února 2014
13:00
neděle 23. února 2014
11:00
sobota 1. března 2014
8:30
Tolik v prvním měsíci roku 2014.

4. Pšovka Mělník I. B třída
5. Slavoj Lužec I. B třída
6. VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. „17“ krajský přebor dorostu
Horní Počaply – Předonín
Předonín – Lužec
Předonín – Štětí B
Předonín – Pšovka
VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. – Předonín
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

.......... TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Poděkování za finanční příspěvky do Tříkrálové sbírky 2014

Farní charita Roudnice nad Labem děkuje všem, kteří na začátku letošního roku finančně přispěli
do kasiček tříkrálových koledníků. V Roudnici nad Labem, Budyni nad Ohří a 13 obcích Podřipska
se v období od 3. ledna do 6. ledna podařilo vykoledovat úžasných 117 345,- Kč !!! Občané Bechlína
a Předonína přispěli částkou 2 357,- Kč.
Z dosaženého výsledku 14. ročníku sbírky máme ohromnou radost, protože tak příznivý výtěžek jsme
vůbec neočekávali. Přestože žijeme ve složitém a náročném období, lidé nám stále dokazují, že nemyslí
pouze na sebe, ale jsou ochotni pomáhat druhým. Vybranou částku použijeme na zajištění provozu
charitního šatníku a azylového domu pro ženy a matky v Roudnici n.L.
Ještě jednou všem dárcům z celého srdce děkujeme za příspěvky a vstřícnost k našim koledníkům.

Vedení Farní charity Roudnice nad Labem
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….
SDH Předonín pořádá

15. února 2014 od 14:00 hodin

Masopustní průvod

a poté

maškarní karneval na sále obecního úřadu
Během průvodu obcí se budou prodávat tombolenky.

Pokud chcete přispět nějakým darem do tomboly, můžete ho přinést jakékoli pondělí od 17 do 18 hod.
Občerstvení a hudba zajištěna.

SDH Bechlín a Prodejní dílna lidové tradice Bechlín
Vás srdečně zvou na

„2. novodobý masopustní průvod“
8. března 2014 od 11:00 hodin
sraz u hasičské zbrojnice

Masky všeho druhu vítány!!!
Po průvodu posezení u hasičárny, občerstvení zajištěno!
V případě, že budete mít zájem uvítat průvod před svým stavením, kontaktujte nás prosím předem,
abychom mohli lépe naplánovat trasu průvodu. Děkujeme.
Kontakt: Jana Macková – 728 009 235, Michala Korpalová – 724 677 558

Masérka Pavlína Gybasová oznamuje, že v letošním roce masáže pokračují –
- každý třetí víkend v měsíci, v ordinaci v budově OÚ Bechlín.
Objednávky na tel. 775 066 146.

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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