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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
konec roku je tady. Adventní čas navozuje sváteční atmosféru a zdobí nejen rodinné prostředí. Veškeré
přípravy směřují ke Štědrému dni. Ozdobený stromeček, na stole spousta dobrot, dárky, klid a pohoda.
To je určitě přání nás všech. Ladovských Vánoc se asi znovu nedočkáme, sníh ne a ne napadnout.
To je snad jediná závada těchto svátečních dnů.
Nastala ta pravá chvíle zastavit se, setkat se s přáteli, popřát si vše dobré. Každý z nás určitě hodnotí
rok, který končí. Povedlo se mnohé, něco se nestihlo, něco se dohání na poslední chvíli. Slibujeme
si, že ten rok příští bude lepší než tento, máme přání někdy nesplnitelná, touhy po lepším životě. Záleží
jen na nás všech, jaký rok 2020 bude. Velmi důležité je zdraví, spokojenost v rodině, hezká
a zajímavá práce. To jsou základy, na kterých se dobře staví. Každý z nás může alespoň malým
kouskem přispět k tomu, aby byl svět trošku lepší.
Je krásné, když lidé k sobě mají blíž. Hezkým příkladem je každoroční setkání seniorů, velmi příjemné
rozsvícení vánočního stromu, zářící oči dětí při mikulášské nadílce. Všemu předchází spousta práce
při zařizování a zajišťování všeho potřebného. Výsledkem je, jak doufám, příjemný zážitek
návštěvníků.
Celoroční snažení je u svého konce. Co nás všechny čeká v roce 2020 máme jen ve svých rukách.
Zda to bude radost nebo starost, to můžeme ovlivnit i my sami.
Vážení občané, přeji všem krásné prožití svátečních dnů, pevné zdraví, spokojenost v rodinném kruhu
a vše dobré při vykročení do roku 2020.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

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.
Pondělí
Úterý
Středa

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY OD 1. 1. 2020
Čtvrtek
7:00 – 10:00 akutní pacienti
7:00 – 10:00
10:00 – 13:00 na objednání
10:00 – 13:00
7:00 – 10:00
10:00 – 12:00

akutní pacienti
na objednání

10:00 – 13:00
13:00 – 18:00

akutní pacienti
na objednání

Pátek

7:00 – 9:00
10:00 – 12:00

akutní pacienti
na objednání
Bechlín

objednání na tel. 416 812 659

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. Nepoužité lístky si můžete vyměnit v kanceláři Obecního úřadu
Bechlín do pátku 31. ledna 2020.

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.

Tříkrálová sbírka 2020
Charita Roudnice n.L. oznamuje, že ve dnech 1.-12. ledna 2020 bude probíhat tradiční Tříkrálová
sbírka. Sbírka bude prováděna tradičním způsobem, kdy budou v obci obcházet Tři králové
s přenosnými, zapečetěnými sbírkovými pokladničkami, opatřenými logem Charity ČR.

Změna jízdních řádů
Od neděle 15. prosince 2019 došlo ke změně jízdních řádů autobusové dopravy. Přehled nových
jízdních řádů Vám poskytneme v kanceláři OÚ Bechlín.

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
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.......... AKCE KULTURNÍ KOMISE

Předvánoční setkání seniorů
...už nám dávno není dvacet let,
už nám není ani třicet pět...
...jsme si mohli zazpívat v pátek 29. listopadu 2019 v sále KD Bechlín u příležitosti setkání „dříve
narozených“.
Úderem patnácté hodiny odpolední zahájil svou hudební produkcí pan Jiří Mandys setkání seniorů
z Bechlína, Předonína a Benzinova. Celkem se přišla pobavit asi stovka občanů. Starosta Bechlína pan
Alexander Suchý společně s předsedkyní kulturní komise paní Vladimírou Müllerovou přivítali
přítomné. V krátkém úvodním slovu neopomněli připomenout význam této každoroční tradice,
a to je osobní setkání sousedů, přátel, kamarádů, pobavení se u příjemné hudby, ať už zpěvem
či tancem. A protože se blížila doba adventu, popřáli všem při symbolickém přípitku klidné, pohodové
vánoční svátky a pevné zdraví v novém roce.
Následovalo vystoupení žáků ZŠ Bechlín a taneční vystoupení mažoretek z Roudnice n.L. Nejen
vystoupení dětí s vánoční tématikou, ale i tradiční bramborový salát s řízkem podtrhl vánoční
atmosféru. Dlouho netrvalo a parket se začal plnit. Během zábavy se roznášela káva se zákuskem
a chlebíčky. Po celé odpoledne mohl každý uhasit žízeň pivem, vínem nebo nealkoholickými nápoji,
které byly bezedné a zdarma.
O finále večera se v devatenáct hodin postarala taneční skupina „Babí léto“ z Vědomic. Zde se přítomní
mohli přesvědčit o tom, že pohyb, radost a dobrá nálada jsou nad všechny neduhy. Sedmnáct
vystupujících žen s věkovým průměrem asi 65 let se pravidelně schází nejen aby nacvičily tance
pro radost druhých, udržovaly se v kondici a dobré náladě, ale především ukázaly, že žít se má naplno
v každém věku!
Velké díky všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto vydařeného setkání. A co dodat
a popřát závěrem? Klidné, spokojené svátky vánoční a pevné zdraví v novém roce!
Vladimíra Müllerová, předsedkyně kulturní komise

.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Rozsvícení vánočního stromu v Bechlíně
Je neuvěřitelné, jak rychle rok utekl, ale je to tak. První adventní neděli se opět konaly vánoční trhy
spojené s vystoupením základní a mateřské školy v Bechlíně a mikulášskou nadílkou. I letos zde měla
svůj prodejní stánek škola a nechyběli ani Čelišovi s medem, výbornou medovinou a výrobky z včelího
vosku. V ostatních stáncích se kromě adventního zboží prodávaly také kosmetické produkty, lapače
snů, sladkosti, cukrová vata a vína z Jeviněvského vinařství. V kiosku s občerstvením nechyběly
zabijačkové pochoutky, jako jsou jitrnice nebo guláš.
Zhruba v 16 hodin zahájila mateřská školka svoje vystoupení. Po těch
nejmenších přišli na řadu žáci z místní základní školy se svým
programem. O chvíli později přišel Mikuláš se svými pomocníky. Čerti
vypadali opravdu hrozivě, na dětských tvářičkách se občas objevila
nějaká ta slzička, ale nakonec každé z dětí dostalo balíček se sladkostmi.
Po setmění se rozsvítil vánoční strom a pomyslnou tečkou na závěr byl
nádherný ohňostroj. Děkujeme všem, kteří se podíleli na pořádání akce
a těšíme se na příští rok.
Jménem SDH Bechlín Vám všem děkuji za přízeň. Přejeme Vám krásné vánoční svátky a mnoho štěstí,
zdraví a spokojenosti v novém roce.
Michala Korpalová
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ŠKOLA A ŠKOLKA ..........

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Zdravíme všechny čtenáře posledního čísla Bechlínských listů v tomto roce. Prosinec roku 2019 prožili
školáci a děti ze ZŠ a MŠ Bechlín opět naplno.
Děti z předonínské mateřské školy se nejvíce těšily nejen
na Vánoce, ale také na mikulášskou nadílku. Letos k nám
do školky opět zavítal hodný Mikuláš, ošklivý čert a krásný anděl.
Protože byly všechny dětičky celý rok hodné, nikoho čert do pekla
neodnesl. Mikuláš s andělem rozdali dětem čokoládové dárečky
a děti na oplátku zazpívaly rozpustilou čertovskou písničku Když
se čerti ženili. Potom se naši nejmenší již začali připravovat
na Vánoce. Společně ozdobili vánoční stromeček, vyrobili z papíru
anděla, vločku a vánoční přáníčko. Povídali si s paní učitelkou o vánočních zvycích, pečení cukroví,
pouštění skořápek vlašských ořechů po vodě, hvězdičce v jablíčku, lití olova aj. Dítka zpívala vánoční
koledy, naučila se píseň Zvoneček a říkanku Andělské čarování. Hrála hru Kapří šupiny,
při které dítka trhala, mačkala papír – šupiny a přikládala na kapra do mřížky podle počtu, barvy
a místa. Dětem se také líbila nová hra Bingo s obrázky s vánočními motivy. Kdo má úplnou řadu
obrázků, zavolá Bingo a zacinká na hudební kámen. Naši nejmenší, spolu s žáky prvního ročníku, také
navštívili Divadlo rozmanitostí v Mostě, kde prožili Vánoce tří sněhuláků. Společné těšení i přípravy
na Vánoce si děti velmi užívaly.
V bechlínské mateřské škole proběhlo odpoledne plné tvoření s rodiči. Děti
si domů odnesly papírovou hvězdu, čerta – zápich do květináče a papírový
řetěz. V prosinci se děti s paní učitelkou setkaly s tématy: Vesmír, Čert,
Mikuláš, Anděl, Z pohádky do pohádky. Povídaly si společně o vánočních
zvycích a tradicích. Děti si některé zvyky a tradice vyzkoušely: pouštění
lodiček, krájení jablka, házení střevíce, jmelí, barborku ve váze, zpívání
a poslech koled, zdobení stromečku. Vyrobily andílky, čerty, vystříhaly
vánoční hvězdu z papíru. Také zdobily perníčky, které nachystala paní
Michaela Mirovská. Děkujeme jí též za napečení sušenek na odpolední
tvoření s rodiči. Dítka se naučila nové hry a básně, dramatizovala pohádky.
První adventní neděle patřila slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu v obci Bechlín. Na této akci
vystoupili žáci naší základní školy spolu s dětmi z MŠ Bechlín. Jejich pěvecké vystoupení mělo
obrovský úspěch. Zároveň proběhl vánoční jarmark, na kterém si návštěvníci mohli zakoupit výrobky
našich dětí. Žáci 2.-5. ročníku navštívili Divadlo K. H. Máchy v Litoměřicích. Zhlédli představení
Kouzla a čáry tajemné Prahy. Pohádka se odehrávala na Karlově mostě. Byla plná pověstí, písniček
a příběhů, které žákům přiblížily Staré pověsti české a bohatou historii našeho hlavního města.
Od pražské flašinetářky Růženy, jejího bratra Jozífka a od vodníkovy dcery Ploutvičky se žáci
dozvěděli o pověsti o Libuši a o Karlově mostě. Poznali čertovský příběh doktora Fausta, fascinující
a dojemný osud člověkem stvořeného Golema, ale i příběh o mistru Hanušovi. I naše školáky navštívil
Mikuláš s andělem a čertem. Asi jsou všechny děti hodné, neboť nám
ve škole zůstaly všechny. Ve středu 11. prosince jsme v odpoledních
hodinách v základní škole přivítali budoucí prvňáčky, jejich sourozence
a rodiče. Společně strávený čas se nesl v duchu vánočního tvoření
a interaktivních činností. Předškoláky školou provázeli žáci 4. a 5. ročníku.
Školáci nacvičovali ze všech sil na vystoupení pro rodiče. Konalo
se 17. prosince 2019 v bechlínském kulturním domě a bylo prostě báječné.
Konec měsíce prosince se nese ve znamení vánočních prázdnin. Zpět
se dítka navrátí 6. ledna 2020.
Přejeme Vám všem dostatek vánoční pohody a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020.
zaměstnanci ZŠ a MŠ Bechlín
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………. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Sázejme budoucnost! Svůj strom teď může mít každý z nás
Zlepšit životní prostředí pro sebe a své děti, udržet více vody v krajině, obohatit rostlinnou
a živočišnou pestrost naší přírody, zmírnit poškozování zemědělských pozemků, vyčistit ovzduší
a zpříjemnit cestu pro chodce pohybující se mezi Předonínem a Bechlínem. To vše jsou důvody,
proč chceme sázet stromy.
Pojďme si společně vysadit dubové stromořadí na obecních pozemcích podél spojovací komunikace
mezi oběma částmi obce. Vše potřebné jsme již připravili: Vycházeli jsme nejprve z dosavadních
podmínek, které určují pozemkové úpravy a územní studie krajiny. Vybrali jsme vhodné dřeviny,
kterým vyhovuje místní půda, klima a umístění. Záležitost jsme projednali s odborníky na Odboru
životního prostředí v Roudnici nad Labem a s vedením obce. Předložili jsme návrh na zasedání
zastupitelstva obce a požádali o financování. Zažádali jsme o vyjádření správců dotčených sítí – ČEZu,
plynařů a telekomunikací a obdrželi jsme kladná stanoviska. Zastupitelstvo obce schválilo finanční
prostředky na sazenice a materiál v rámci rozpočtu obce na rok 2020. Až nastane vhodná doba
pro výsadbu, můžeme se pustit do práce.
Co, kdy, kde a jak?
• Dub letní v úzkokorunné variantě Fastigia Kosteri – dřevinu vhodnou pro toto umístění
• 40 sazenic s obvodem kmene 12-14 cm, při sponu 8 metrů v délce cca 320 metrů
• Až bude vhodná vegetační doba, ideálně v říjnu nebo listopadu
• Pouze na pozemcích obce, tj. u silnice od transformátoru v Bechlíně k zatáčce pod Vinicí
• Vlastníma rukama – formou společné brigády spolků a dobrovolníků z řad občanů
A co dál?
Rádi bychom, aby nám stromy dělaly radost. Chtěli bychom nabídnout
občanům možnost adopce, aby mohli mít „svůj strom“, dát mu své
jméno atd. Tuto myšlenku musíme ještě dále projednat, zajistit
podmínky adopce a způsob označení stromů.
Sazenicím musíme poskytnout další péči v prvních letech po výsadbě.
Tato záležitost je již rozpočtována, počítá se s opěrnými kůly a zálivkou.
Existuje více možností, jak zajistit pravidelný přísun vody ke všem
stromům, momentálně zvažujeme, kterou cestou se vydat.
A do budoucna? Nabízí se další možnost úpravy prostor, nižší zeleň,
případně koše, lavičky... Prostě cokoliv pro to, abychom si zlepšili zdejší
klima a zpříjemnili sobě a svým dětem život v obci.
Je to naše obec, naše příroda – udělejme pro ni maximum a vrátí nám to.
S úctou Vlastimil Kotě, Zdeňka Fillerová Studená

………. ZE SPORTU

SK Předonín
Po ročním informování o zápasech našeho oddílu fotbalu nám zbývá jediná kolonka – prosinec 2019.
Je pro nás příjemné toto vyplnit.
Děkujeme zastupitelstvu obce včetně starosty za dobudování reprezentačního sociálního zařízení,
kterého si vážíme a věříme, že bude sloužit k dalšímu rozvoji fotbalu a hasičů. Děkujeme za vstřícnost
zaměstnancům obce při vydávání periodického tisku a těšíme se na další spolupráci.
Přejeme hráčům, funkcionářům a všem občanům příjemné, klidné prožití vánočních svátků plných
dárků a radosti a do nového roku 2020 pevné zdraví, hodně štěstí, pracovní i sportovní úspěchy.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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VOLNOČÁSEK ..........

Jak jsme si užili rok 2019
ve Sdružení pro obec Bechlín-Předonín-Benzinov
Pojem „Volnočásek“ se v naší obci již velmi dobře zabydlel. Jeho náplní je oživit tradice českých
tvořivých rukou i ručiček:
• paličkování krajek,
• korálkování,
• výroba figurek z kukuřičného šustí,
• pečení tradičních staročeských perníčků.
Od srpna tohoto roku máme nové větší prostory, které dříve využívala
pěstounská rodina. Je využíváno celé přízemí domu č. 18.
I letos proběhly pravidelné akce:
• Masopust,
• Nerudovy pěšinky,
• Iron a živá ulice,
• Svatováclavská pouť,
a ještě nás čeká:
• Vánoční koncert.
Obdobně jako v minulém roce, kdy se nám povedlo úklidem pozvednout důstojnost hřbitova a jeho
okolí, tak jsme letos pro změnu přispěli ke zkrášlení návsi v Předoníně zvoničkou a lavičkou.
Srdečně Vás zveme na již tradiční Vánoční koncert do kostela sv. Václava v Bechlíně. Konat se bude
v neděli 29. prosince od 14:00 hodin.
Lenka Svobodová

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Hospoda U Petráčků v Libkovicích Vás srdečně zve na

SILVESTROVSKOU OSLAVU
v úterý 31. prosince 2019 od 19:00 hodin
A jako generálku si můžete užít

PŘEDSILVESTROVSKÉ KYTARY
v sobotu 28. prosince 2019 od 20:00 hodin
hrají: Václav Mazák, Pavel Klíž, Jiří Aust, Petr Petráček

FK Bechlín Vás zve na tradiční

SILVESTROVSKÝ SRANDAKOP
sraz 31. prosince 2019 ve 13:00 hod.
na fotbalovém hřišti v Bechlíně

SDH Bechlín zve všechny na

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VÝSTUP NA HORU ŘÍP
sraz účastníků je 1. ledna 2020 v 8:00 hod. u obecního úřadu
Po návratu bude pro zájemce připraveno občerstvení v hasičské zbrojnici.
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.......... SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM
SDH Bechlín zve své členy na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
v sobotu 11. ledna 2020 od 14:00 hodin
v Klubu Bechlín
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 jsou v předprodeji na tel. 728 552 627 nebo 723 174 947,
k vyzvednutí u Václava Kouřila, Předonín 186 nebo Jaroslava Vocáska, Předonín 185.

Myslivecký spolek Podřipsko Bechlín Vás zve na

MYSLIVECKÝ PLES
v pátek 24. ledna 2020 od 20:00 hodin, Kulturní dům Bechlín
hraje skupina „FANTASY music“
vstupné 170,- Kč, předprodej vstupenek na tel. 722 510 877
Doprava z Předonína zajištěna – odjezd v 19:30 hod. od rybníka.

SDH Předonín Vás srdečně zve na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
v sobotu 25. ledna 2020 od 15:00 hodin
v sále Klubu Předonín

SDH Bechlín a Prodejní dílna lidové tradice Bechlín Vás zvou na

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
který vyráží v sobotu 1. února 2020 ve 13:00 hodin od hasičské zbrojnice
Maškary všech věkových kategorií srdečně vítány!!!
Ať už nás podpoříte vlastní účastí v průvodu nebo drobným občerstvením cestou,
rádi Vás uvidíme. Tentokrát průvod končí v kulturním domě a bude pokračovat zábavou na sále.

.......... JINÁ SDĚLENÍ

MASÁŽE T.E.S.S.
Mysíková Tereza, Husovo náměstí 45, Roudnice nad Labem
tel.: 737 699 966, email: masaze.t.e.s.s@gmail.com
Nabízíme dárkové poukázky.
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........

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.

Sdružení pro obec Bechlín-Předonín si Vás dovoluje pozvat na

VÁNOČNÍ KONCERT
v neděli 29. prosince 2019 v 16:00 hodin
kostel sv. Václava v Bechlíně
Tak, jako každoročně, si společně zazpíváme koledy za doprovodu varhan,
na které bude hrát Patrik Černý.
Celý koncert obohatí zpěvem členové Fojtova komorního sboru z Roudnice n.L.

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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