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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
stojíme na začátku roku 2020. Jaký bude, zda příznivý či nepříznivý, záleží jen na nás. Z pohledu
dalšího rozvoje našeho společného jsme udělali první a velmi důležitý krok, kterým je schválení
rozpočtu. Naší snahou je odpovědně pokrýt veškeré náležitosti spojené s chodem naší obce. V první
řadě je zabezpečení kompletních záležitostí jako jsou energie, pojištění, revize, mzdové prostředky,
pohonné hmoty, pracovní pomůcky a mnohé další. Velmi důležitou součástí rozpočtu je zajištění
předškolního a školního vzdělávání v naší příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola
Bechlín. Část rozpočtu je tvořena příspěvky sportovním klubům a zájmovým organizacím, které v naší
obci působí. Nelze nezmínit podporu kulturního rozvoje a společenských akcí. Výše rozpočtu
je věcí veřejnou a každý, kdo se o problematiku obce zajímá, má veškeré informace na úřední desce
nebo na webových stránkách. Každý rok se opakuje složitost sestavení rozpočtu tak, aby byly pokryty
všechny potřeby. Je velmi zajímavé sledovat tabulku hlasování o jednotlivých bodech, které jsou
zařazeny k projednávání. Výsledky jsou někdy až zarážející.
Investiční akce pro letošní rok pokryjeme vlastními prostředky, některé s případnou podporou
dotačních titulů. Různé drobnější úpravy či opravy jsou plánovány z vlastních finančních prostředků.
Pro letošní rok je stěžejní příprava projektové dokumentace výstavby školního zařízení II. stupně
včetně získání stavebního povolení a výběru zhotovitele. Druhou záležitostí je dotažení tolik potřebné
papírové války obchvatu místní části Předonín a vybudování chodníku ke hřbitovu.
Dovolte mi vrátit se ještě k roku 2019. Z pohledu hospodaření obce lze konstatovat jeho úspěšnost.
Sportovní zázemí Předonín, celková oprava chodníku u bývalého zemědělského družstva Bechlín,
běžná údržba a mnohé drobnější úpravy a opravy, klidný a bez větších problémů prožitý celý rok.
I přes dílčí nedostatky, které jsou bežnou součástí každé práce, můžeme říci, že se daří.
Vážení čtenáři, do roku 2020 Vám všem přeji jenom to dobré.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve středu 18. prosince proběhlo v Klubu Bechlín veřejné zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo
deset zastupitelů obce a hosté z řad občanů.
Rozpočtové opatření – zastupitelé jednohlasně schválili rozpočtové opatření č. 11/2019.
Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Bechlín – schválen byl střednědobý výhled příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Bechlín do roku 2022. Střednědobý výhled byl schválen devíti hlasy, jeden zastupitel se zdržel.
Rozpočet ZŠ a MŠ Bechlín – zastupitelé dále sedmi hlasy schválili rozpočet příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Bechlín pro rok 2020. Tři zastupitelé se zdrželi hlasování.
Rozpočet obce – sedmi hlasy byl schválen rozpočet obce pro rok 2020. Jeden zastupitel byl proti,
dva se zdrželi hlasování.
Dotace na sociální program obce – zastupitelé jednohlasně schválili navýšení dotace na sociální
program obce, a to z 2,50 Kč na 3,- Kč za jeden oběd pro seniory s trvalým pobytem v obci.
Kontrola VZP – zastupitelé dále vzali na vědomí protokol o kontrole plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností vůči VZP. Ke dni kontroly nebyly zjištěny
splatné závazky ani jiné evidenční nedostatky.
Odměny neuvolněných členů zastupitelstva – v souladu s novelou nařízení vlády o výši odměn členů
územních samosprávných celků bylo schváleno poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům
zastupitelstva obce, a to od 1. 1. 2020. Šest zastupitelů bylo pro, čtyři se zdrželi.
Diskuse – v diskusi starosta obce informoval o rozmístění nových odpadkových košů ve všech částech
obce, o nutnosti rozhodnutí, jak instalovat autobusové zastávky na Benzinově a o možnostech opravy
ulice „Špagátovky“ v Předoníně. Dále byla navržena možnost využití Kulturního domu v Bechlíně
pro hraní stolního tenisu, vznesen dotaz na pravidelnost střídání veřejných zasedání v Bechlíně
a v Předoníně a požadavek, aby se ředitel ZŠ a MŠ Bechlín zúčastňoval veřejných zasedání.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Kateřina Fuksová

Humanitární sbírka
Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Bechlín pořádá humanitární sbírku
Věci, které můžete dát do sbírky:
• veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), obuv (nepoškozená a v párech)
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2)
• domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky), menší elektrospotřebiče (i nefunkční)
• vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky, peří
• kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
• hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové, knihy, časopisy
Věci, které vzít nemůžeme:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční
od středy 4. března 2020 do pátku 6. března 2020
v přízemí budovy OÚ Bechlín – v úředních hodinách OÚ
v Klubu Předonín – vždy od 14:00 do 17:00 hod.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
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.......... ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zmar
Šok, smutek, zlost, bezradnost, vztek, zmar... nebo jak se vlastně dá vyjádřit, co cítí člověk, když se něco
pokazilo a už to nejde vrátit? Přesně tak se asi cítí lidé, kteří to tu mají rádi a chtějí si zde udělat lepší
místo pro život. Jenže nejsou sami. Jsou i jiní, kteří to takto nechtějí. Co někomu dělá radost, jiného pálí
jako jedovatý šíp. A tak se stalo. Někdo šel a tu radost druhým zkazil... PROČ?
Ptám se, proč padly na konci ledna v bechlínské Záblati mladé
a zdravé lípy? Komu vadily? Jaké pohnutky ho vedly
ke zdevastování parčíku, o který tu všichni pečovali?
Někdo občas vyrazí s pilou do lesa na soušku, aby si narubal
dřevo, když není čím topit. Někdo občas vysype koš a udělá
nepořádek, aby si v alkoholovém opojení vylil vztek nebo
zvýšil sebevědomí. Někdo občas nevybíravě pojmenuje
souseda, protože řeže na cirkulárce zrovna když vyspává včerejší opici... Ale KDO!!! může jít a pořezat
jen tak půl parku, naházet to na hromadu a jít domů s pocitem „tak tady to máte a ukliďte si to.“
Pár lipek – může se to zdát možná malicherné. Ale co dál?
Na jedné straně budeme provádět výsadbu stromů
a na straně druhé si je necháme beztrestně ničit? Co kdyby
třeba příště někomu vadila lípa svobody před obecním
úřadem nebo třeba vodník Fanda v předonínském rybníce?
Taky jenom dřevo?
Co říci závěrem: Čas se již trochu posunul a my v Záblati
už víme. Známe důvody, pohnutky i důsledky. Policie už případ vyšetřila. Našli jsme odpovědi
na naše otázky. Možná jsme situaci rozluštili, ale nesmířili jsme se s ní. Snad se dalo tomuto excesu
předejít. Třeba stačilo trochu komunikovat a našlo se jiné „řešení“. A třeba taky ne, těžko říct. Viník
i další zúčastnění, nechť si sáhnou do svého svědomí, z jakého důvodu, za jakou cenu a ČÍ STROMY
vlastně padly.
Podtrženo, sečteno: To, co se stalo, je prostě NEOMLUVITELNÉ! Nedovolme ničení společného
majetku a našeho životního prostředí. NIKOMU. Chraňme si nejen naše domy a náš majetek,
ale i to, co máme venku, před vraty, a nenechme si to vzít.
Zdeňka Fillerová Studená

.......... Z KNIHOVNY

Knihovna v roce 2019
Rok 2019 byl v naší knihovně úspěšný. Stále se snažíme zlepšovat naše služby, během roku jsme
zakoupili 70 nových knih a 25 jsme dostali darem. Dnes máme v knihovně cca 2500 knih různých žánrů
– krásná literatura pro dospělé i děti, detektivky, dobrodružná literatura, pohádky v češtině
i angličtině, naučná literatura, kuchařky, harlekýnky, knihy pro zahrádkáře a další. Během roku
proběhlo 256 návštěv čtenářů, z toho 126 dětských. Čtenáři si vypůjčili 26 knih naučné literatury
pro dospělé a 32 pro děti, 425 knih krásné literatury pro dospělé a 115 pro děti a 301 časopisů.
V současné době odebíráme časopisy Čtyřlístek a ABC.
Během roku nás navštívily děti z mateřské školky a prvních dvou ročníků základní školy. Připravili
jsme pro ně výběr knih vhodných pro jejich věk a mohly si vybrat i jiné zajímavé tituly. Z knih,
o které měly zájem, jsme jim i četli a poté jsme vysvětlili, jak mohou naši knihovnu navštěvovat. Jako
každoročně jsme také vyhlašovali nejlepší čtenáře mezi předškoláky, žáky naší školy a staršími dětmi.
Předali jsme dárky, které věnoval starosta obce. Doufáme, že i v letošním roce mezi nás přijdou noví
čtenáři, které rádi přivítáme každé pondělí od 15:00 do 16:30 hodin a každé první pondělí v měsíci
od 14:00 do 16:30 hodin. Přihlášení i půjčovné je pro občany Bechlína, Předonína a Benzinova zdarma.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Miluše Dvořáková, knihovnice
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ..........

Poděkování občanům Bechlína, Předonína a Benzinova
za finanční příspěvky do Tříkrálové sbírky 2020
Charita Roudnice nad Labem chce poděkovat občanům, kteří v uplynulých dnech finančně přispěli
do kasiček tříkrálových koledníků. V Roudnici nad Labem, Budyni nad Ohří a 24 obcích Podřipska
a Budyňska se v letošním roce v době od 1. 1. do 12. 1. 2020 podařilo vykoledovat mimořádně vysokou
částku – 291 724 Kč (o 66 tisíc víc než v předchozím roce). Opět jste se zařadili mezi obce, které
si vytvořily skupinky dětských koledníků a vedoucích z vlastní obce. Ve všech třech obcích koledovalo
osm dětí a dva vedoucí. Do kasiček jste jim přispěli částkou 20 638 Kč – z toho 12 678 Kč se vybralo
v Bechlíně, 1 900 Kč na Benzinově a 6 060 Kč v Předoníně.
Náš obrovský dík patří místním kolednicím – Nikolce, Anežce a Pepince Korpalovým, Adélce
Barcalové, Vanesce Volné, Terezce Mackové, Kateřině Čvančarové a Elišce Cardové a jejich
vedoucím Janě a Michale Korpalovým. Již opakovaně se aktivně zúčastnily Tříkrálové sbírky a díky
jejich nadšení a zápalu pro dobrou věc se podařilo dosáhnout tak výborného výsledku nejen u vás
v Bechlíně, Předoníně a Benzinově, ale i celkově na Podřipsku.
Výtěžek z jubilejního 20. ročníku sbírky pomůže přímo v našem regionu. Vybranou částku použijeme
na realizaci potřebných oprav azylového domu pro matky s dětmi v Roudnici nad Labem, na zajištění
provozu charitního šatníku v Roudnici nad Labem a na pomoc lidem zasaženým mimořádnými
událostmi.
Ještě jednou děkujeme dárcům za štědrost a vstřícný přístup ke koledníkům a dobrovolnicím za ochotu
a nasazení. Všichni jste zahájili nový rok dobrým skutkem a tak věřím, že v podobném duchu budete
pokračovat po celý letošní rok.
Vedení Charity Roudnice nad Labem

VAŠE PŘÍSPĚVKY ..........

Medovinky
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás informovat o akcích:
Cvičící – posilovací stroje
Po provedení dotazníkového průzkumu na venkovní posilovací stroje obecním úřadem byl potvrzen
zájem občanů o instalaci strojů na Benzinově. Na prosincovém jednání zastupitelstva byl navržen nový
prostor pro jejich umístění na obecním pozemku (vedle paní Svitákové), který je svou polohou možná
lepší než bylo původní umístění v parku.
Autobusové zastávky
Jsou zakoupeny a na příštím zasedání zastupitelstva se vybere firma, která instalaci neprodleně
provede, neboť roční lhůta pro instalaci zastávek od Správy a údržby silnic vyprší v únoru 2020.
Tím se po roce občané obce dočkají krytého stání při čekání na autobus.
Dále je v řešení zvýšení bezpečnosti při přecházení silnice z důvodu plánovaného navýšení
projíždějících nákladních aut po otevření mostu ve Štětí.
Oprava Špagátovky
Bude dokončeno provizorní zasypání děr v celé ulici. Na řádnou opravu ulice novým asfaltovým
povrchem budou poptány firmy pro stanovení částky pro tuto opravu a nalezení dotačních možností.
Ještě bych Vám rád popřál vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví do nového roku 2020.
Ing. Jiří Medek
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.......... Z NAŠÍ ŠKOLY

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Po dlouhých vánočních prázdninách se opět hlásí zpravodaj z naší Základní školy a mateřské školy
Bechlín.
V mateřské škole v Předoníně se děti věnovaly zimnímu tématu
Znaky zimy v příbězích O zlém Bacilu a hodném Vitamínu,
O třech sněhulácích, O tučňákovi a Krtek a sněhulák. Naučily
se novou píseň Ledová doba a říkanku Sněhulák. Děti pracují
s didaktickou hrou Bingo s obrázky se zimní tématikou. Ty si děti
dokonce samy nakreslily. Obrázky postupně ubíraly a pokud byly
tři obrázky v řadě za sebou, dítě cinklo na hudební nástroj
a zavolalo: „Bingo“. Při hře si naši nejmenší také procvičili určení první hlásky ve slově, vymýšleli
slovo od dané hlásky, rytmizovali slova, vymýšleli rýmy apod. Sestavovali barevné sněhuláky z různě
velkých kroužků papíru a přiřazovali sněhové knedlíčky podle počtu úderů bubínku. Také využili
stavebnice Lego duplo – Eskymák, hlavolam Tučňáci a stolní hru Arctica. Téma jsme zpracovali
i výtvarně – Polární krajina s Eskymákem, iglú a ledním medvědem. Figurky byly vystřiženy
a nalepeny na čtvrtce. Děti také modelovaly sněhuláka v písku. Cvičilo se podle písní z CD Zima,
soutěžilo se v chůzi po ledových krách, které symbolizovaly archy papíru nebo hmatové disky, hrály
se pohybové hry Na barevné sněhuláky a Huboval vrabčák na zimu.
Nyní se krátce zastavíme ve školce v Bechlíně. V lednu se děti naučily
píseň k tématu Tři králové. Také vyráběly koruny, které si podle
vlastní fantazie samy dekorovaly. Téma Zima – zimní sporty děti
naplnily výrobou papírových koulí, které na zahradě využily
k zimním radovánkám. Vystřihovaly rukavice z papíru, natřely
je inkoustem a vyzdobily vzorkem namalovaným zmizíkem, který
v inkoustu zanechává bílou stopu. Starší děti navíc obšívaly rukavice
vlnou. Předškoláci se zúčastnili akce v základní škole s názvem Tonda
Obal. Byla zaměřena na recyklaci odpadu, od třídění po další zpracování. Akce se zdařila, aktivity
se dětem líbily.
A co mají za sebou v novém roce školáci? Výuku zahájili 6. ledna. Hned v úterý 7. ledna se zúčastnili
besedy v rámci Vzpoury proti úrazům. Besedu vedli dva handicapovaní ambasadoři Všeobecné
zdravotní pojišťovny. Žákům přiblížili problematiku úrazů, upozornili na rizikovost určitých životních
situací a naučili děti, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.
Velmi poutavé bylo vyprávění o úrazu, který paní Jarmilu i pana Zbyňka přivedl na vozík. Školáci
i předškoláci se stále účastní výcviku plavání v bazénu v Roudnici nad Labem. Ke konci měsíce se žáci
zúčastnili přehlídky, kterou nám uspořádali vojáci. Chlapce i děvčata velmi zaujaly především zbraně.
Čtvrtek 30. ledna 2020 byl nejdůležitějším hlavně pro prvňáčky, kteří si domů odnesli svoje první
vysvědčení. Všichni se ale nejvíce těšili na jednodenní pololetní prázdniny.
Nyní se již s Vámi loučíme a přejeme krásné dny.

Mgr. Štěpánka Omámiková, ZŠ a MŠ Bechlín
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ZE SPORTU ..........

Zimní příprava
Uplynul nám první měsíc roku 2020 a je zapotřebí věnovat se přípravě na odvetnou část mistrovské
soutěže 2019/2020. Chceme-li úspěšně bojovat o případný postup, musí si hráči uvědomit, že to záleží
jedině na nich, neboť ze strany vedení klubu je připravit co nejlepší podmínky pro to nasbírat hodně sil
v kvalitní fyzické přípravě, úspěšně absolvovat přípravné zápasy a vstoupit dobře připraveni do odvet.
K vyladění herního stavu by měly posloužit následující zápasy, které sehrajeme v organizačním
zajištění soupeřů.
Neděle 1. března 2020
Černčice B – Předonín
čas bude upřesněn
Neděle 8. března 2020
Třebívlice – Předonín
14:00 hod.
na UMT Lovosice
Sobota 14. března 2020
Třebenice – Předonín
15:00 hod.
na UMT Lovosice
Sobota 21. března 2020
Koštice – Předonín
15:00 hod.
Vzhledem k tomu, že není znám přesný rozpis, přineseme přehled zápasů příští měsíc.
Známé změny k datu tohoto zpravodaje: M. Janata se po půlročním působení vrací do TJ Dobříň,
P. Vocásek přerušuje činnost z osobních důvodů.
A co nás čeká v klubu. Podaří-li se nám zajistit finanční zdroje, chceme vybudovat ochrannou síť
za branky. A dále především kvalitní údržba hrací plochy, která si vyžádá nemalé finanční prostředky.
K vylepšení sociálního zařízení obce by mělo přispět dovybavení kabin a výstavba pergoly z rozpočtu
obce. Klub připravuje na rozloučení s jarní sezónou příjemné překvapení, o němž budeme informovat
po zajištění. Tolik z plánů SK Předonín. V příštím zpravodaji bychom měli přinést program jara 2020.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
SDH Bechlín a Dílna lidových tradic v Bechlíně Vás zvou na

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Průvod vyráží v sobotu 1. února 2020 ve 13:00 hodin od kulturního domu.
Maškary všech věkových kategorií srdečně vítány!!!
Ukončení masopustu bude na sále kulturního domu.
Drobné občerstvení zdarma,
a pokud pohostíte průvod cestou po obci
nebo přispějete na společný stůl v kulturním domě
nějakou dobrotou, budeme všichni rádi.

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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