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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
jsem velice nerad, že tentokrát musím psát v negativním duchu. Po delší době se v naší obci začíná
opakovat nešvar, kdy nezodpovědní občané místo lístku pro vývoz popelnice umístí mince
či bankovky jako pozornost pro obsluhu svozového vozu. Tímto počínáním nejenže porušují zákon
a poškozují obec, ale svádí k nepoctivosti i pracovníky svozové firmy. Tento způsob chování je velmi
neslušný a každý, kdo se takto chová, nechť se hezky zastydí.
Podmínky likvidace odpadu v naší obci jsou nastaveny pro všechny občany velice příznivě. Domovní
popelnice, místa pro třídění odpadu, bioskládka, velkoobjemný odpad i odpad nebezpečný, za přispění
sboru dobrovolných hasičů sběr elektroodpadu. S použitím slov bývalého premiéra Paroubka
„Kdo z vás to má?“ I přesto se najdou jedinci, kteří nerespektují ani základní pravidla slušnosti.
Jak jinak si vysvětlit jejich počínání. V kontejnerech na tříděný odpad pokálené pleny, naskládané
pneumatiky, láhve plné okurek a další různé poklady. Staré české přísloví „doma huj a venku fuj“
přesně vystihuje mentalitu některých z nás. Na to své nedáme sáhnout, to společné je nám jedno.
Nevím, jak Vy, ale já osobně na skládce žít nechci.
Likvidace odpadu je dlouhá léta zásadním problémem. Jistě si řada z Vás vzpomene na neskutečný
nepořádek v okolí obou částí naší obce. Obec věnovala na likvidaci tohoto odpadu velké množství
práce a finančních prostředků v domění, že občané pochopí a budou vděčni za zavedení způsobu
likvidace v podstatě veškerého odpadu legální cestou.
Zvláštní kapitolou je přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad. Domnívám se, že řada našich
občanů neumí ani číst, jelikož informace o tom, co do kontejnerů nepatří, nemá vlastně význam. Někdy
je pohled na to, co lidé dokáží, velice zarážející. Je snad tak těžké chovat se jako inteligentní tvor,
dodržovat základní pravidla slušného chování a nechovat se sobecky? Připravovaná legislativa
odpadového hospodářství nás všechny zavazuje k tomu, že naše prostředí, ve kterém žijeme, bude
čistší, příjemnější pro život nás všech. Demonstrace proti klimatickým změnám nám nepomohou,
pokud každý z nás nepochopí nutnost vlastní odpovědnosti.
Alexander Suchý, starosta obce

Ukázka dvouletého „snažení“ občanů. Likvidace nás všechny bude stát 40 000,- Kč.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V úterý 19. listopadu proběhlo v Klubu Bechlín veřejné zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo
devět, později deset zastupitelů obce a hosté z řad občanů.
Rozpočtová opatření – zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2019, kterým byl rozpočet
navýšen o cenu prodaných pozemků. Dále jednohlasně schválili rozpočtové opatření č. 10/2019, v němž
se jednalo o navýšení o hodnotu dotace z evropských fondů pro Základní školu Bechlín.
Střednědobý výhled – schválen byl i střednědobý výhled obce do roku 2023. Obec na tato léta plánuje
investice zejména do přestavby na 2. stupeň ZŠ a částečně do chodníků. Střednědobý výhled byl
schválen sedmi hlasy, jeden zastupitel byl proti a jeden se zdržel.
Nájemní smlouva – zastupitelé všemi hlasy schválili uzavření nájemní smlouvy s SK Předonín, týkající
se nových kabin na hřišti v Předoníně.
Smlouva o zřízení inženýrské sítě – jednohlasně bylo schváleno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení inženýrské sítě týkající se stavby vodovodu v Předoníně.
Prodej pozemku – zastupitelé schválili prodej pozemku pod budovou majitelce nemovitosti v Bechlíně.
Pro bylo osm zastupitelů, jeden byl proti.
Kanalizační řad Benzinov – zastupitelstvo schválilo plnou moc pro zastupování obce ve věci stavby
kanalizačního řadu na Benzinově. Pro návrh hlasovalo šest zastupitelů, dva byli proti a jeden
se hlasování zdržel.
Žádosti o finanční příspěvek – zastupitelé nesouhlasili s poskytnutím příspěvku do veřejné sbírky
na pomoc obci Bublava, která se dostala do tíživé finanční situace. Dále jednohlasně schválili
poskytnutí příspěvku ve výši 5 500 Kč Charitě Roudnice n.L.
Diskuse – v diskusi byly položeny dotazy a připomínky na veřejné osvětlení, opravu ulice
„Špagátovky“ v Předoníně, možnost nákupu mechanizace na odvoz bioodpadu a sekání kolem
obecních cest, plánování prostředků na pruhy zeleně.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Kateřina Fuksová

MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že v pátek 20. prosince 2019 ordinuje pouze v Roudnici n.L. do 9:00 hod.
a v pondělí 23. prosince 2019 neordinuje.

Platnost lístků na svoz komunálního odpadu
Podnik technických služeb Lovosice oznamuje, že lístky na svoz komunálního odpadu pro rok 2019
budou platné do 31. ledna 2020. Nové lístky pro rok 2020 budou v prodeji v průběhu prosince 2019.

Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu proběhne v tomto roce naposledy v pondělí 9. prosince 2019. 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. prosince 2019 do 5. ledna 2020.
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.......... INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Úřední hodiny OÚ Bechlín v období vánočních svátků
pátek 20. 12. 2019

8:00-12:00

pondělí 23. 12. 2019
úterý 24. 12. 2019
středa 25. 12. 2019
čtvrtek 26. 12. 2019
pátek 27. 12. 2019

zavřeno
svátek
svátek
svátek
zavřeno

pondělí 30. 12. 2019
úterý 31. 12. 2019
středa 1. 1. 2020
čtvrtek 2. 1. 2020

zavřeno
zavřeno
svátek
8:00-12:00 12:30-15:00

.......... AKCE KULTURNÍ KOMISE

Vítání občánků
Nejkrásnější ze všech dárků vkládá život do kočárků,
v jednom z nich teď sladce dýchá Vaše štěstí, Vaše pýcha.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informovala o nejmilejší akci kulturní komise,
a tou je vítání občánků. Přivítání dětí do života v naší obci proběhlo v sobotu 16. listopadu tohoto roku
od 14 hodin v obřadní síni Klubu Bechlín. Slavnostní atmosféru podtrhl svou hudební produkcí
na elektrické varhany Patrik Černý. I na rodičích, dětech a jejich doprovodu bylo vidět, že jim událost
není lhostejná. Přišli slavnostně oděni i příjemně naladěni, a tak až se na fotografie podívají za dvacet
let, mohou říci: „Mámo, táto, to nám to ale slušelo, co?“ Polštářky s nápisem „občánek Bechlína“
a „občánek Předonína“, finanční dary pro děti, kytičky pro maminky byly připraveny, a tak se mohlo
začít.
Po úvodu dostali slovo žáci základní školy pod vedením paní učitelky Krobotové a paní učitelky
Nebřanské ze základní umělecké školy se svým krátkým recitačním a hudebním pásmem. Po skončení
programu byly děti jmenovitě představeny starostovi obce. Ten je následně přivítal svým krátkým
projevem. Pak už jen podpis rodičů do pamětní knihy, blahopřání, předání kytičky z rukou starosty
a dárků z rukou členů kulturní komise. Focení u kolébky proběhlo úžasně. Některé děcko to bavilo víc,
některé méně. Bylo fajn sledovat, jak pyšní tátové rozesmívají své děti, aby se usmáli na fotografa.
Dovolím si říct, že vítání občánků je třicet nezapomenutelných minut v životě všech přítomných.
A zda to celé má smysl? Je přece dobré vědět, že na naše děti v místě, kde žijí, někdo myslí. Znovu
si tak uvědomíme, jaké obrovské štěstí rodiče narozením jejich potomka potkalo. Nelze opomenout
ani to, že je to příjemné narušení denního režimu maminek na mateřské dovolené.

A tak „milujme se a množme se“. Ať vítáme víc a víc našich bechlínských, předonínských
a benzinských občánků!
Vladimíra Müllerová, předsedkyně kulturní komise
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ŠKOLA A ŠKOLKA ..........

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Vítáme Vás u listopadových zpráv z předonínské a bechlínské školky a základní školy v Bechlíně.
V předonínské školce byl tématem měsíce drak. Veršovaná kniha Všichni letí na koštěti vše zahájila.
Hlavním hrdinou byl samozřejmě drak. Divadelní představení Krabičková pohádka bylo o draku
Krabičákovi, který spolu s dětmi učil princeznu správně vyslovovat písmeno R. Ve hře Barevní draci
děti porovnávaly délku dračích ocasů, přikládaly na ně mašle různých geometrických tvarů. Naši
nejmenší procvičovali řadové číslovky, předložky, barvy. Děti stavěly z kostek dračí jeskyně, trhaly
a mačkaly dračí vejce z papíru a přikládaly na části těla. Soutěžily v namotávání provázku na tužku –
dračí ocasy. Pojmenování předmětů, rytmizaci slov i poznávání podle hmatu dítka procvičovala ve hře
Co má drak v žaludku? Cvičila také podle CD Podzim. Děti hrály pohybovou hru Draku, vstávej!
Opakovaly dialogovou říkanku Draku, ty jsi vážně drak? Draky také vyrobily z papíru a učily se vázat
uzly z mašlí na ocase. Celé téma si děti velmi užily.
V bechlínské školce celý listopad věnovali Halloweenu a Dušičkám.
Naši nejmenší vyráběli netopýry z papíru, z kaštanů. Vytvářeli
i čarodějnice a duchy. Proběhlo fotografování s vánočním motivem
a dětem to ohromně slušelo. Dalšími nastolenými tématy se staly
Moje tělo a zdraví a Když kamarád stůně. V rámci těchto témat
se vytvářel rentgen ruky. Využívaly se různé výtvarné techniky,
procvičovala se jemná motorika, zraková pozornost, estetické cítění.
Školku také navštívil milý pán s pejskem. S dětmi si povídal o tom,
jak se o pejska starat, o krmení a venčení, o významu očkování. Dítka
viděla ukázku výcviku psa a nakonec mohla pejska hladit (canisterapie).
V měsíci listopadu v základní škole probíhal podzimní ateliér, který školka navštívila. Děti vyrobily
krásné předměty, které si budete moci zakoupit na vánočních trzích 1. 12. 2019 při rozsvícení
vánočního stromu. Prozrazujeme, že se jedná o anděla z vařečky a sovičky z filcu a šišky.
Předškolákům i školákům též začal plavecký kurz. První hodina se jim velice líbila.

Školáci listopad začali příjemně podzimními prázdninami. V dalším týdnu proběhly třídní schůzky.
Následoval již výše zmíněný podzimní ateliér. Žáci se rozdělili na čtyři skupiny a celé dopoledne
vyráběli jako o závod různé dekorační předměty. Andělíčci z keramické hlíny, korálkové vánoční
ozdoby, ozdoby z přírodních materiálů i veselé figurky sněhuláků budou k dostání na bechlínském
jarmarku pod vánočním stromkem. Děti naší školy v tomto měsíci také odeslaly splněný úkol
do soutěže Recyklohraní, které se zúčastňujeme již několik let. Žáci se při plnění úkolů učí chovat
šetrně k přírodě, třídit odpad a hlavně omezovat produkování odpadu. V listopadu žáčci pilně
nacvičovali písničky na krátké vystoupení, které bude první adventní neděli na bechlínském jarmarku
před rozsvícením vánočního stromu. Všechny Vás srdečně zveme.
Mgr. Štěpánka Omámiková, ZŠ a MŠ Bechlín
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………. VÁNOČNÍ RECEPTY

Vánoce, Vánoce přicházejí...
Zbývá necelý měsíc do nejkrásnějších svátků roku – Vánoc. Je před námi čas, kdy se těšíme na jejich
klidnou atmosféru, na stromeček a dárky a také na dobroty, které k těmto svátkům patří. Jako
každoročně přinášíme několik starých i novějších receptů na vánoční stůl.
VÁNOČNÍ HOUBOVÝ KUBA
500 g krup, 2-3 cibule, 50 g sušených hub, 5 stroužků česneku, majoránka, sůl, pepř, kmín, sádlo, máslo
Sušené houby namočíme asi na dvě hodiny do vody, poté slijeme, houby lehce rukou promačkáme,
aby z nich vytekla voda a podle potřeby nakrájíme. Přebrané kroupy propláchneme a vaříme společně
se lžící sádla asi 30 minut. K hotovým kroupám přidáme cibuli nakrájenou na kostičky a osmaženou
na sádle, houby, prolisovaný česnek, sůl, kmín, pepř a majoránku. Směs promícháme a dáme
rovnoměrně do pekáčku vymazaného sádlem. Pečeme asi půl hodiny při 180 °C.
Moje babička kubu připravovala z krupek (jsou menší) a někdy přidávala uzené maso.
PAŘÍŽSKÉ ROHLÍČKY
Těsto: 5 bílků, 350 g moučkového cukru, 180 g mletých ořechů, 20 g polohrubé mouky, špetka prášku do pečiva
Krém: salko, 100 g čokolády, 250 g másla, 2 lžíce rumu
Poleva: čokoláda na vaření, máslo
Bílky ušleháme s cukrem nad párou, až bude směs hustá, přidáme mouku, ořechy a prášek do pečiva.
Potravinářským sáčkem děláme na plech vyložený pečícím papírem rohlíčky, které sušíme v troubě
při 100 °C necelou hodinu.
Salko s čokoládou necháme roztopit ve vodní lázni, mícháme do zhoustnutí a necháme vychladnout.
Pak vyšleháme s máslem. Krém naneseme na rohlíčky, necháme ztuhnout a poté polijeme čokoládovou
polevou.
KRÉMOVÉ KVĚTY
Těsto: 250 g másla, 400 g hladké mouky, 125 g moučkového cukru, 1 žloutek
Krém: 300 ml mléka, 60 g vanilkového pudinku, 100 g cukru, 250 g másla, 50 ml rumu
Ze všech surovin vypracujeme těsto, které necháme v lednici odpočinout
minimálně 2 hodiny. Pokud chceme květy tmavé, přidáme kakao.
Vyválíme cca 0,5 cm silný plát a vykrajujeme hvězdičky. Polovinu
hvězdiček upečeme na plechu vyloženém pečícím papírem a polovinu
v košíčcích při 170 °C. Rovné a v košíčcích ohnuté hvězdičky k sobě
slepíme marmeládou a ozdobíme krémem.
PAŘÍŽSKÉ TYČINKY NAŠICH BABIČEK
Těsto: 2 bílky, 210 g moučkového cukru, 100 g jemně strouhaných loupaných mandlí, 40 g hladké mouky
Poleva: 1 bílek, moučkový cukr dle potřeby, citrónová šťáva dle potřeby
Z bílků vyšleháme pevný sníh a do něj zapracujeme moučkový cukr. Stěrkou do pěny zlehka
vmícháme mandlovou moučku promíchanou s moukou, vyklopíme na pomoučněný vál a rukama
dohněteme. Těsto nenecháme odpočívat, vyválíme cca 4 mm silný plát, ze kterého vykrájíme proužky
o velikosti cca 10 x 2 cm a dáme na plech vyložený pečícím papírem. Vyšleháme bílek s cukrem,
přidáme citrónovou šťávu a tolik cukru, aby poleva byla lesklá a hustá, ale stále mírně roztékavá.
Polevou potřeme povrch proužků a pečeme cca 30 minut při 150 °C. Poleva na tyčinkách musí zůstat
bledá.
ČOKOLÁDOVÉ ŠVESTKY S PŘEKVAPENÍM
0,5 kg sušených švestek, 200 g mandlí, 200 g čokolády, kokos na obalení
Mandle zbavíme slupek v horké vodě. Do každé švestky vložíme mandli, namáčíme v rozpuštěné
čokoládě a ihned obalujeme v kokosu.
Pokud některý recept vyzkoušíte, ať se povede a chutná.
Miluše Dvořáková
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VOLNOČÁSEK ..........

Volnočásek informuje
V listopadu jsme se sešli třikrát. Vyráběli jsme z kukuřičného šustí čertíky
a anděly. Poslední hodinu jsme změnili materiál a naučili jsme se vyrábět
andílky z korálků. Ti z Vás, kdo sledují facebook, mohli vidět zdařilé výrobky
Luďka Hlaváčka, který si vždy svoje výrobky nafotí a na stránkách „Máme rádi
Bechlín“ je prezentuje.
V prosinci a v lednu máme volno. Pouze klub Podřipských krajkářek se nadále
schází každé úterý od 15.00 do 18.00 hodin. Začínat bychom měli v březnu.
Termíny včas oznámíme.
Jiřina Šustrová, Ivona Vodičková

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

SK Předonín podzimním mistrem IV. třídy „B“
Po necelých třech měsících nám skončily okresní mistrovské soutěže ve fotbale. Pro náš celek
je příjemným zjištěním, že jsme po polovině soutěže vedoucím celkem. Krátce o posledních dvou
zápasech.
Sobota 26. října 2019
Ctiněves/Libkovice – Předonín
3:7 (2:3)
- zápas s naší jasnou převahou jsme si komplikovali sami. Jednak neproměňováním vyložených šancí
(J. Balšánek pětkrát sám před brankářem bez výsledku) a bezstarostnou hrou v obraně, což domácí
gólově zhodnotili. O vítězství nakonec ale nebylo pochyb.
Sobota 2. listopadu 2019
Předonín – Střížovice
10:3 (6:1)
- utkání se soupeřem, kterého předcházela dobrá pověst, se stalo příjemným rozloučením s podzimem.
Hosté neměli jakoukoliv šanci připravit nám horké chvilky a góly jsme obdrželi díky nedůrazu
v obraně a díky střídání a nedostatečné hře dozadu. Přesto jsme dosáhli další dvouciferné vítězství.
Nyní nastává zasloužená přestávka a potom příprava na jarní část, která bývá vždy složitější.
A chceme-li postoupit, je bezpodmínečné absolvovat zimní fyzickou přípravu, a to navíc i vzhledem
k rozlosování, kdy nás čeká: v neděli 22. března – volno
v neděli 29. března – Roudnice n.L. „B“ – doma
v neděli 5. dubna – Kostomlaty – venku
v neděli 12. dubna – Dušníky „B“ – doma
(přesné údaje po upřesnění termínů).
To, že může být po prvních čtyřech kolech rozhodnuto, je patrné z čela tabulky po podzimu.
počet
zápasů
1.
2.
3.
4.
5.

Předonín
Roudnice n.L. „B“
Dušníky „B“
Střížovice
Kostomlaty

10
10
10
10
10

vítězství
(3 body)
10
9
8
6
4

vítězství
na penalty
(2 body)
0
0
0
0
0

porážka
na penalty
(1 bod)
0
0
0
0
1

porážka

skóre

body

0
1
2
4
5

66:20
72:16
35:21
39:32
34:35

30
27
24
18
13

Tolik z fotbalového dění na konci října a začátku listopadu. Příští fotbal až v roce 2020.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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.......... SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM
Hospoda U Petráčků v Libkovicích Vás zve na

POSEZENÍ S KYTAROU
v sobotu 7. prosince 2019 od 20:00 hodin
hrají: Václav Mazák, Jiří Aust, Pavel Klíž, Petr Petráček
Hospic sv. Štěpána Litoměřice Vás zve na dobročinnou akci

POZDNÍ SBĚR HRAJE PRO HOSPIC
„vánoční koncert na podporu Hospice sv. Štěpána“
ve středu 18. prosince 2019 od 19:00 hodin v sále KD Štětí
výtěžek z akce bude věnován na činnost této organizace
www.hospiclitomerice.cz

PODŘIPSKÝ BETLÉM
Provozní doba denně od 11:00 do 18:00 hod., pouze o Štědrý den do 15:30 hod.
23. a 24. prosince 2019 bude možné přijít pro Betlémské světlo
Tyto dny bude VSTUP ZDARMA.
SDH Předonín Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 11. ledna 2020 od 20:00 hodin, Kulturní dům Bechlín
hraje skupina ŠARM, vstupné 150,- Kč
Lístky budou v předprodeji na tel. 728 552 627 nebo 723 174 947,
k vyzvednutí u Václava Kouřila, Předonín 186 nebo Jaroslava Vocáska, Předonín 185.
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........

SDH Předonín Vás srdečně zve na

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
v sobotu 7. prosince 2019 od 16:00 hod.
v Klubu Předonín
Balíčky máme připravené pouze pro aktivní mladé hasiče. Ostatní si musí donést vlastní.
Výroční valná hromada se bude konat 25. ledna 2020 od 17:00 hod. v Klubu Předonín.

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,
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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