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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
v současné době je prováděna celková rekonstrukce rybníka v Předoníně. Projektantem zmíněné
rekonstrukce je firma INDORS Litoměřice - Ing. Michal Jeřábek. Na stavbu je vydáno řádné stavební
povolení včetně veškerých stanovisek dotčených orgánů. Nedílnou součástí povolení je protokol
o nezávadnosti sedimentačních usazenin zpracovaný akreditovanou laboratoří ALS Czech
republic, s.r.o. Z oslovených uchazečů o zakázku byla tříčlennou komisí ve složení Ing. Ladislav
Soušek, Jaroslav Vocásek a Stanislav Stanislav vybrána provádějící firma Smola stavby s.r.o.
Litoměřice. Zastupitelstvo obce doporučilo uzavření smluvního vztahu s vybranou firmou a dne
28.8.2014 došlo k podpisu smluvních podmínek. Stavba byla fyzicky předána dne 27.10.2014. Termín
realizace je dva měsíce od převzetí stavby s možností úpravy termínu podle povětrnostních podmínek.
Při samotné realizaci došlo k havárii, kdy velká část hradební zdi, z důvodu naprosté absence
základové patky, spadla do vodní nádrže. Dne 19.11. byla svolána schůzka nutná k vyřešení
havarijního stavu a případného závažného poškození přilehlé státní i místní komunikace. Za účasti
projektanta, zhotovitele a zástupců obce byl stanoven další postup prací a naplánována změna
projektové dokumentace. Tímto postupem došlo k zabezpečení stávajícího stavu a možnosti
pokračování výstavby. Navýšení finančních prostředků potřebných k realizaci nově ošetřeného
projektu zpracoval předseda finančního výboru Ing. Soušek. Zastupitelstvo obce, vzhledem
k havarijnímu stavu, tuto změnu schválilo rozpočtovým opatřením.
Díky dobrému a uvážlivému hospodaření nemusela být rekonstrukce zastavena a průběžně
se pokračuje. Některá rozhodnutí je potřeba udělat hned bez časové prodlevy i když to nikdy není
snadné. Vzhledem ke skutečnosti, že vodní plocha se do budoucna již opravovat tak výrazným
způsobem nebude, je toto rozhodnutí - i za cenu zvýšených nákladů, zcela na místě.
Alexander Suchý, starosta obce
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Zprávy z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
V sobotu 1. listopadu v 16:30 hodin se v Kulturním domě v Bechlíně uskutečnilo ustavující zasedání
zastupitelstva obce. Přítomno bylo všech 11 nově zvolených zastupitelů a desítky občanů, kteří se přišli
podívat na volbu vedení obce a diskutovat o obecních záležitostech.
Nejprve všichni členové zastupitelstva složili slib zastupitele a stvrdili jej svým podpisem. Poté
přistoupili k volbě vedení obce. Rozhodli, že funkce starosty obce bude vykonávána jako dlouhodobě
uvolněná, ostatní funkce budou zastupitelé vykonávat jako neuvolnění. Dále rozhodli, že volby
proběhnou veřejně, zdvižením ruky.
Volba starosty – na pozici starosty obce byl navržen dosavadní starosta obce Alexander Suchý. Návrh
byl schválen šesti zastupiteli, tři byli proti a dva se zdrželi.
Volba místostarosty – do funkce místostarosty byl navržen Jaroslav Vocásek. Návrh byl schválen šesti
hlasy, pět zastupitelů se zdrželo hlasování.
Finanční výbor – zastupitelé volili také tříčlenný finanční výbor. Na pozici předsedy finančního
výboru byl navržen a sedmi zastupitelskými hlasy zvolen Ing. Ladislav Soušek. Na pozici členů
finančního výboru byli navrženi Monika Rousová, Petr Petráček a Ing. Lenka Svobodová. Zvoleni byli
Monika Rousová a Petr Petráček.
Kontrolní výbor – tři členy má podle rozhodnutí zastupitelů také kontrolní výbor. Do čela tohoto
výboru byli navrženi Stanislav Stanislav a Michal Stanislav. Zastupitelé zvolili šesti hlasy jako
předsedu výboru Stanislava Stanislava. Tři zastupitelé byli proti, dva se zdrželi. Na pozici dalších členů
kontrolního výboru byli navrženi Gabriela Hubená, Miroslav Poláček a Michal Stanislav. Zastupitelé
poté zvolili členy výboru Gabrielu Hubenou a Miroslava Poláčka.
Odměny za výkon funkcí – zastupitelé odsouhlasili odměny za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva. Místostarostovi obce náleží odměna 10 556 Kč, předsedovi komise pro projednávání
přestupků 3 884 Kč, předsedům dalších výborů a komisí 1 300 Kč, členům výborů a komisí 1 060 Kč,
zastupitelům bez dalších funkcí 540 Kč.
Diskuse – posledním bodem jednání byla diskuse. Tu zahájil starosta obce poděkováním voličům
a zastupitelům za důvěru. Dále se diskutovalo o volební kampani a práci zastupitelstva.
Předseda finančního výboru Ing. Soušek požádal sdružení působící v obci, aby předložila své
požadavky na zapracování do rozpočtu obce.
Starosta obce požádal občany, aby chodili na veřejná zasedání.
Zastupitel Michal Stanislav požádal, aby byla zasedání zastupitelstva obce od 18 hodin.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři OÚ Bechlín.
Zdeňka Fillerová Studená

Platnost lístků na svoz komunálního odpadu
Podnik technických služeb Lovosice oznamuje, že lístky na svoz komunálního odpadu pro rok 2014
budou platné i v roce 2015.

Uzavření mateřských škol a školní jídelny
Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Bechlín oznamuje, že Mateřská škola Bechlín, Mateřská škola
Předonín a školní jídelna budou v termínu od 22. prosince 2014 do 2. ledna 2015 uzavřeny. Jedná se
o termín vánočních prázdnin základní školy.
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MUDr. Tylová oznamuje
Od 1. ledna 2015 bude ordinace přestěhována na adresu Vrchlického 997, Roudnice nad Labem.

Úřední hodiny OÚ Bechlín v období vánočních svátků
pondělí 22. prosince 2014
úterý 23. prosince 2014
středa 24. prosince 2014
čtvrtek 25. prosince 2014
pátek 26. prosince 2014

8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
8:00 – 12:00 12:30 – 16:30
svátek
svátek
svátek

pondělí 29. prosince 2014
úterý 30. prosince 2014
středa 31. prosince 2014
čtvrtek 1. ledna 2015
pátek 2. ledna 2015

zavřeno
zavřeno
zavřeno
svátek
zavřeno

.......... VAŠE PŘÍSPĚVKY

Svatomartinská posvícenecká veselice

V sobotu 15. listopadu jsme v Bechlíně oslavili posvícení. Na každém stole čekaly na návštěvníky
vítečné koláče. První cenou bohaté tomboly byla pečená husa. Do tomboly tentokrát přispěli
Petráskovi, Michlovi, Šolcovi, Nickovi a pan Král z Libkovic – moc děkujeme. Tombola a vstupné opět
pokryly veškeré finanční náklady. Taneční vystoupení dvou párů z folklórního souboru Jarošovci
z Mělníka upoutalo nejen tancem, zpěvem a kroji, ale i vitalitou vystupujících. Byl to prostě skvělý
estetický zážitek i návrat k tradicím. Musíme také pochválit dechovou kapelu Richarda Noska i její
nové skladby z výběru světových evergreenů. O přestávkách je střídala reprodukovaná populární
hudba.
Všichni účastníci se skvěle bavili, k čemuž jistě přispěla ochutnávka mladých vín místních vinařů –
doporučujeme. Největší dík patří opět paní J. Šustrové a její rodině za skvělou přípravu a organizaci.
Strávili jsme příjemný večer. Na shledanou příště.
Lenka Svobodová

Klub „Volnočásek“
V příštím roce zahájí činnost obecní klub „Volnočásek“. Klub „Volnočásek“ bude místo pro setkávání
obyvatel našich obcí za účelem trávit společně volný čas aktivním způsobem. Setkání se budou konat
dvakrát za měsíc a to vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci. První setkání plánujeme na 14. ledna
v klubu v Bechlíně, druhé proběhne 28. ledna v klubu v Předoníně a to vždy v čase 14:00 – 18:00. První
dvě hodiny jsou určeny převážně k popovídání si u občerstvení a poslechu hudby s možností
si zazpívat. Budeme se snažit zajistit účast alespoň jednoho člena zastupitelstva, aby Vás mohl
informovat o dění v obci a také, abyste mohli pohovořit o svých problémech a požadavcích. Druhá část
setkání bude tvořivá. Nabídneme Vám instruktáž a příležitost zkusit např. korálkování, vyrobit
dekorace ze šustí, nazdobit kraslice. Program klubu „Volnočásek“ je určen všem věkovým skupinám.
Předpokládáme, že ho budou navštěvovat děti, rodiče i prarodiče. Ty z Vás, které trápí problém
s chůzí, dovezeme.
Těšíme se na Vás
Jiřina Šustrová, Ivona Vodičková, Věra Nicková, Lenka Svobodová
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Strašidelná noc ve škole v Bechlíně
Přestože jsme již naši školičku v Bechlíně opustily, stále rádi využíváme možností, kdy se do ní,
při jakékoliv příležitosti můžeme vrátit. Tento den nastal právě 13. listopadu 2014. I my dívky jsme
přijely co nejdříve, abychom pomohly s přípravami.
Pro všechny děti to byl radostný den plný příprav,
protože věděly, že na nás ve škole večer čeká
Halloweenská párty. Odbila šestá hodina a děti se
přesouvaly ve strašidelných kostýmech strašidelnou
cestou, kde pokukovaly svítící vyřezávané dýně.
Už u cesty byly slyšet strašidelné zvuky. U dveří
si děti musely vzít vstupenku (muffinku v podobě
netopýra), které pro školu napekla paní Jonáková.
Když děti byly přezuté, tak se přesunuly do družiny,
kde na ně čekalo halloweenské přivítání. Paní učitelka
Krobotová masky přivítala a posledním slovem zahájila soutěže. Soutěže byly plné legrace a smíchu.
Po úspěšných soutěžích jsme se šli navečeřet, protože se děti nemohly dočkat proslulých myších
ocásků. Když se všichni navečeřeli, úderem osmé hodiny si šli ověřit svoji statečnost na stezku odvahy
a také se zúčastnily i paní učitelky. Stezka odvahy se konala u místní vily, kde na nás čekalo strašidelné
překvapení. Po uplynulé době se všichni vrátili s nadšením. Asi kolem půl desáté jsme se začali
připravovat ke spánku a děti usínaly při pohádce.
Tato akce se všem moc líbila. Budeme na ni rády vzpomínat a těšit se na další setkání v naší bývalé
škole.
Monča Jonáková, Terka Matušáková, Natálka Habartová, Stáňa Kovárová

Halloween ve škole – poděkování

O tom, jak proběhla naše letošní halloweenská párty, jak jsme se pobavili, ale i báli na stezce odvahy,
jste se jistě dočetli v článku našich bývalých žákyň, které se k nám stále rády vracejí. K této vydařené
akci bych chtěla i já napsat pár slov.
Jistě mi každý dá za pravdu, že každá akce něco stojí. Nechci mluvit jen o penězích, i když bez nich
se žádná pořádná akce neobejde. O čem chci ale mluvit hlavně, jsou lidé, bez kterých „to prostě nejde“.
Podnět k podobným akcím vychází samozřejmě ze školy, kde je plno ochotných hlav i rukou k tomu,
aby se pro děti tyto akce pořádaly. A pak se rozběhne kolotoč rad a porad o tom, kdy, jak a podobně.
Nakupuje se, vyrábí výzdoba a postupně se zapojuje i širší okruh rodičů i přátel školy. A tady se chci
trochu pozastavit a zmínit se právě o těchto dobrovolnících, kteří naše akce nejen podporují,
ale i přispívají ke zdárnému průběhu.
Pro Vaši představu – při příchodu do naší strašidelné školy si děti pochutnaly na
halloweenských mufinách, během párty ještě ochutnaly sladké „uřezané prstíky“,
u snídaně se pak na „hladové krky“ kromě chleba, rohlíků, loupáků, koblih,
šunky, sýra a marmelády smáli upečení duchové a dobrý domácí perník.
Poděkování patří obětavým maminkám, p. Jonákové, p. Centnerové a p. Matouškové.
Stezku odvahy připravil a zabezpečoval p. Milan Fiala spolu s p. Laurichem, p. M. Kašičkou, pomohl
také p. starosta. Soutěže i večerní zábavu si pro děti připravila naše „čarodějnice“, p. Krobotová
se svými dcerami, večeři, noční hlídku, snídani a následovný úklid všeho zvládly p. učitelky
a p. Konfrštová.
Abych tedy shrnula své povídání. Veškeré akce pro děti děláme rády (i rádi), odměnou nám je pak
radost a spokojenost dětí, které prožívají v naší škole kus své školní docházky a které na naši školu
rády vzpomínají. DÍKY VŠEM!
Milena Kölblová, ZŠ Bechlín
Fotky z halloweenské párty ihned po akci ke shlédnutí ve fotogalerii 2014/2015
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Ohlédnutí za sezónou 2014 SDH Předonín
Jelikož se rok 2014 pomalu schyluje ke svému konci, nastává nyní čas na jeho zhodnocení. Jak děti,
tak dospělí již ukončili sezónu závodů a kromě tradiční výroční valné hromady a mikulášské besídky
jsou za námi i všechny plánované kulturní akce. Uplynulou sezónu lze zhodnotit jako velmi
vydařenou. Muži a ženy se zúčastnili všech závodů 4. ročníku Podřipské hasičské ligy. A i přes
všechny problémy se složením sestavy útoku, problémy s technikou a neplatné pokusy se díky svému
úsilí a píli v celkovém hodnocení ligy umístili na velmi pěkných místech. Muži se v kategorii TOP
i v kategorii ŘÍP z celkem 23 zúčastněných mužských družstev umístili na 6. a 6. místě. Ženy
se umístily v kategorii TOP o příčku lépe, tedy na 5. místě. V druhé kategorii skončily stejně jako muži
na pěkném 6. místě z celkem 18 zúčastněných ženských družstev.
Na jaře se muži zúčastnili soutěže zvané osmiboj. Tato soutěž slouží k procvičení reálných situací,
při kterých je v ohrožení lidský život či majetek a které při jejich vzniku řeší zásahová jednotka sboru.
Muži zde řešili situace jako například autonehoda, požár, únik plynu či záplavy. Této soutěže
se zúčastnilo velké množství sborů z okresu a každá disciplína byla bodována. Naši muži
se po celkovém sečtení bodů umístili na pěkném 4. místě s minimální bodovou ztrátou. Hoši prostě
vědí, jak zachraňovat životy a jak pomoci lidem při živelných katastrofách.
Ovšem ani děti nezahálely a také se zúčastnily všech možných soutěží. Hned z kraje sezóny 4. května
se zúčastnily pohárové soutěže u nás v Předoníně, kde se soutěžilo v disciplínách štafeta CTIF
a požární útok. Z kombinace domácího terénu, šikovnosti a snahy dětí vyplynulo jejich pěkné bronzové
umístění. To však není jediná květnová soutěž, které se děti zúčastnily. Ke konci května se konalo
2 kolo okresní hry plamen v Brozanech na Ohří, kde po dvou dnech soutěžení děti celkově obsadily
sedmou příčku. V následujícím měsíci se pak zúčastnily pohárové soutěže v nedalekém Štětí,
zde vybojovaly hezké 2. místo. Po prázdninové pauze jely děti změřit své schopnosti a síly k sousedům
přes kopeček, kde si vybojovaly bramborové umístění. Na konci sezóny se zúčastnily několika
branných závodů, kde mezi největší úspěch patřilo 1. místo v pytlování ze závodu v Křešicích.
V kategorii dorost jednotlivci se Tereza Mysíková probojovala až do krajského kola.
I kulturních akcí bylo poměrně dost. V únoru jsme pořádali maškarní karneval a masopustní průvod
obcí. Jako každý rok se zde sešlo velké množství pěkných a nápaditých masek. Díky teplému počasí,
šatlavě s hudbou a účasti milých obyvatel naší obce byla atmosféra této akce opravdu kouzelná.
Následující pořádaná akce byla určena pro ty nejmenší a nejmladší obyvatele naší obce a byl to dětský
den. I zde panovala radostná atmosféra a dětí se zúčastnilo opravdu velké množství. Byly
pro ně nachystané zajímavé soutěže, lákavé ceny a na závěr letadlo plné bonbonů a kopec pěny. Další
akce pro děti proběhla nedávno a to 1. listopadu stezka odvahy. I zde byla velmi hojná účast a děti zde
prokázaly, že se opravdu nebojí a že jsou velmi statečné.
Na konci října přesně 25.10. jsme pořádali den otevřených dveří
v souvislosti s oslavami 105 let od založení našeho sboru. Tyto
oslavy byly zahájeny ve 13:00 a následně na to byl položen věnec
k pomníku padlých. Po celou akci obyvatelé obce mohli
nahlédnout do hasičské zbrojnice, před kterou byla vystavena
technika od nejstarší
koňky po nejnovější
požární
stříkačky.
I uvnitř zbrojnice však mohli návštěvníci vidět různou
techniku, poháry a hasičské uniformy. Uvnitř zbrojnice navíc
byli muži z jednotky, kteří byli připraveni odpovídat
na různé nejasnosti a dotazy. Na sále obecního úřadu bylo
pak pro návštěvníky připraveno pohoštění. Byly zde
vystavené historické kroniky, diplomy a fotografie. Dále zde
byla promítána prezentace fotek z uplynulých let a vystaveny nástěnky činnosti dětí, které si připravili
mladí hasiči sami na schůzkách.
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Další již zmíněná akce se bude konat 6. prosince a to od 14:00 mikulášská besídka a od 17:00 výroční
valná hromada.
Ačkoli rok 2014 ještě neskončil, myslím, že již nyní mohu tuto sezónu zhodnotit jako velmi vydařenou,
protože nám všem přinesla mnoho pěkných zážitků, ale i nových sportovních zkušeností.
A to především díky aktivní účasti členů sboru a ostatních obyvatel naší malé, ale krásné vesnice.
Jitka Kouřilová, SDH Předonín

VAŠE PŘÍSPĚVKY ..........

Bebíčka nefoukám

Po veřejném ustavujícím zasedání jsem se rozhodla, že se podělím o poznatky jak z pozice občana naší
obce, tak i z pozice ženy, která stojí po boku nově zvoleného starosty více jak 22 let.
Na ustavujícím zasedání 1. listopadu 2014 zazněla jako první v diskuzi otázka, zda je starosta trestně
stíhaný. Ano, je. Je trestně stíhaný v souvislosti s dotacemi, které byly použity na obnovu komunikací.
Každý vidí, že komunikace jsou opravené a finanční prostředky proinvestované. Je potřeba se podívat,
že v této kauze je stíháno celkem 25 starostů měst i obcí z našeho kraje. Teď je vše záležitostí
vyšetřování a soudu.
Trochu se vrátím nazpět. Když byly známy volební výsledky, děly se další nekalé věci, o kterých
se nebudu příliš rozepisovat. Jen sdělím, že starosta obdržel poštou anonymní dopis s výhružkou.
Ano, i tak prožíváte s člověkem, který má široké srdce pro tuto obec, kde se narodil, „odměny od lidí,
kteří jistě pro blaho obce vykonali více“.
Ti, kteří útočí, melou věci nepodložené a hlavně vytržené z kontextu. Jejich neřízené střely vyjadřují
kvalitu charakteru. Kdyby si dokázali představit, že oni jsou v této roli. Představit si, jak to prožívá
jejich rodina, okolí, jak jim je. Mám ale obavy z jejich citové plochosti. Mám obavy, že už to nedokážou.
Přeji jim, aby se alespoň rozvzpomněli na doby, kdy měli v sobě lásku, porozumění, soucit,
vše, co jim do vínku dali rodiče a škola.
Na celé této věci mě zaujal postoj jednotlivců k této kauze. Když se nad tím zamyslím, tak vlastně
předvolební kampaň opoziční strany byla postavena na trestním stíhání. Strana si dala záležet,
aby široká veřejnost byla informována. Jen s malým rozdílem, že předvolební noviny do naší poštovní
schránky samozřejmě nedorazily. Otázkou je, co by strana dělala, kdyby starosta nebyl trestně stíhaný.
To by se nadřela, aby něco našla, jako v případě schodů u kostela. Ale i to je správné, každý
ať se vyjadřuje k tomu, co ho trápí, máme přece „demokracii“. Ovšem demokracie bez morálního
respektu není možná. Pak už to s demokracií nemá co dočinění.
Faktem zůstává, že starosta ukončil čtyři volební období. Zapomeňme na chvíli, že je trestně stíhaný.
Sedněte si na chvíli do klidu a otočte svoji mysl 16 let nazpět. Jděte ve svých myšlenkách a prohlédněte
si obě části obce, jako jsem to udělala já. Došla jsem k závěru, že členové zastupitelstva v předchozích
obdobích odvedli hodně velký kus práce. Spousty věcí se sice nepodařily tak, jak by chtěli, ale tomu
se říká běžný život. Kdo chce vidět, vidí. Kdo má uši, slyší. S tím souvisí i názor pana Šustra
na ustavujícím zasedání, že nikoho neviděl na brigádě při rekonstrukci kina. Poděkování
za odpracované hodiny proběhlo před několika měsíci v našich novinách. A když jsem viděla
na zasedání paní P. Mackovou, proběhla mi hned v hlavě vzpomínka na jejího manžela, který i když
byl onkologicky nemocný, zapojil se do montáže nových stolů a židlí v tomto zařízení. K tomu můžu
dodat, že už v Bibli je psáno: „Třísku v oku druhého vidíš, ale trám ve svém oku ne.“
Napsala jsem tento článek proto, že zítra, pozítří nebo příště se můžou podobné věci dotknout
Vás, i když v jiných souvislostech. Nefoukám bebíčko ani starostovi ani zastupitelům,
oni to nepotřebují. Říkám fakta. Nejsmutnější na tom je, že tyto způsoby jednání vyústily v další
morální ztráty a více rozevřely nůžky mezi obcemi. Pokud jste došli až k těmto řádkům, tak Vám
děkuji, že jsem se mohla podělit o své zkušenosti.
Irena Škobisová
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………. Z HISTORIE

Významné budovy
V letošním roce jsem se věnovala významným budovám v Bechlíně a v Předoníně. Podklady byly
většinou čerpány z obecních kronik, kronik našich škol, internetu, historických publikací
a od pamětníků. Je škoda, že se stále nepodařilo objevit předonínskou kroniku a tak o Předoníně byly
podklady získány pouze z kroniky předonínské školy a z různých zmínek v bechlínských kronikách.
Nakonec se budu věnovat budovám, které patřily obci v minulosti.
Obecní pastouška čp. 55
Jelikož v Bechlíně byly asi od roku 1380 dva dvory – knížecí a hraběcí – byli tu i dva sluhové, kteří měli
na starost dobytek svého pána i jeho poddaných. Okolo roku 1500 přibyly chalupnické živnosti i dvory,
tím se rozhojnil i dobytek, takže panští sluhové už nemohli všem vyhovět. Následkem toho byla obě
panství nucena zřídit obecního pastýře, který se staral výhradně o sedlácký dobytek. Jako povolání
katů, pohodných či rasů bylo i povolání pastýřů ve středověku považováno za nečisté, nečestné. Práce,
které byly pro jiné pokládány za hanbu - jako uklízení bláta a smetí a odstraňování všelijakých
i nejhorších nečistot – k těm byl povoláván právě obecní pastýř. Sousedé se jich štítili a vyhýbali se jim,
proto i jejich příbytky stávaly stranou, opodál ostatních domů.
Obecní pastouška byla postavena na obecním pozemku naproti dnešní škole stranou od návsi. Byla
to přízemní dřevěná stavba, na straně do návsi měla přístřešek, pod kterým byly uschovány žebříky
a náčiní k hašení ohně. Podle dostupných záznamů 27. července 1861 pastouška vyhořela. V roce 1863
byla na stejném místě postavena obecní pastouška nová, a to s obydlím a chlévem pro pastýře, s třemi
světničkami pro chudé a s kůlnou na hasičské náčiní.
V druhé polovině devatenáctého století se postupně ujímal nový
způsob polního hospodaření a obecního pastýře přestalo být
zapotřebí. Z obecní pastoušky se stal „obecní domek“, v němž
nalezla nuzné přístřeší obecní chudina. Bydlel zde také obecní
strážník. Okolo roku 1890 se začala z Asie šířit cholera. Obcím
bylo uloženo připravit a postelemi opatřit zvláštní místnost,
ve které by nemocní cholerou nebo jinou nakažlivou nemocí byli
izolováni. V roce 1892 byla tedy kůlna přeměněna na světnici
pro nemocné dle tohoto nařízení a vedle ní byl upraven byt pro opatrovníka, který by se v případě
potřeby o nemocné staral.
Žádné další informace o obecní pastoušce se bohužel nepodařilo dohledat. Podle pamětníků byla
zbourána někdy v šedesátých letech minulého století.
Obecní chalupa čp. 56
Tímto domem bylo ve druhé polovině šestnáctého století zastavěno zbývající prostranství mezi obecní
pastouškou a panskou kovárnou. Měl ze dvou třetin pouze přízemek, třetina na straně k pastoušce
nesla patro s pavlačí k návsi, náležel k němu prostorný dvůr, který se rozkládal až ke kovárně. Obecní
chalupa byla po celou dobu až do jejího prodeje útulkem zchudlých, zestárlých, neduživých a k práci
nezpůsobilých příslušníků obce. Před nastoupením učitele
bechlínské školy zde bydlel i kostelní kantor. V roce 1789 byl
do Bechlína dosazen první řádný učitel Josef Kuzebauch,
ale protože v obci nebyla škola, byly jeho byt i učebna zřízeny
v obecní chalupě. Učebna do roku 1794, kdy byla postavena školní
budova, v bytě Kuzebauch bydlel do roku 1800, kdy byla ke škole
přistavěna jedna místnost jako učitelský byt. V devatenáctém století
byl v přízemní části kramářský obchod s trafikou. Obecní chalupa
byla prodána v dražbě v roce 1846.
Doufám, že Vás seriál o významných budovách alespoň trošku zaujal a že jste se dozvěděli něco
nového z historie našich obcí.
Miluše Dvořáková
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VAŠE PŘÍSPĚVKY ..........

Kdo je vítězem voleb v Bechlíně?
8.11.2014 se uskutečnilo ustavující zasedání obce Bechlín a proběhly volby. Jak dopadly, všichni víme –
opozice nezískala žádný post v kontrolní ani finanční komisi. Proč?
Vítěz voleb nemá zájem, aby tyto komise plnily svou kontrolní funkci a komplikovaly starostovi život.
Je to značně nestandardní přístup v demokratické společnosti. Těmto kontrolním mechanizmům
se moderní starostové nebrání, jsou totiž i v jejich zájmu. Ale v Bechlíně je to jinak.
Když je zvolen do finanční komise pan Petráček místo opozicí navrhovaná ing. ekonomie
L. Svobodová, je to až úsměvné. A to pro něj hlasoval i ing. Soušek, který s výše jmenovanou studoval
a v té době pracoval ve stejné firmě. Ne že bych měla něco proti panu Petráčkovi, ale je běžně zvykem,
že ve finanční komisi jsou lidé s ekonomickým vzděláním – jinak plní svou funkci pouze formálně.
Na tomto příkladu chci upozornit, jak bude těžké prosadit náš moderní volební program, když zkušené
starostovo zastupitelstvo hlasuje pod jeho vedením. Přesto chci věřit, že naše rozumné a podložené
argumenty získají podporu i u některých z nich.
Sdružení pro obec je parta lidí, která chce žít v moderní obci. Jak si to představujeme, jsme uvedli
ve volebním programu. Ale moderní obec musí mít v čele dobrého hospodáře. Dnes už nestačí mít
nezadluženou obec, to je málo. Dobrý hospodář také uskutečňuje investiční akce, na které lze získat
dotace. Jinak jsou zbytečně drahé a pomalé. Všichni víme, že to není jednoduché, dobří starostové
říkají, že je získání dotací to nejtěžší v práci starosty.
Náš volební program nebyl neetický, avšak pro mnohé byl těžko stravitelný, neboť v Bechlíně není
zvykem tyto problémy zveřejňovat. Tvořili ho lidé inteligentní, poctiví, pracovití, odpovědní a odvážní
a já jim za to děkuji. Podle mého přesvědčení jsou to skuteční morální vítězové voleb. Jsou před nimi
těžké 4 roky, ale mají šanci prosadit změny a to je pro obec důležité. A jak se jim to daří nebo nedaří
a proč, budeme zveřejňovat, máme přece BECHELSKÉ LISTY.
autorem článku je paní Ivona Vodičková

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

Neukázněný podzim skončil

V neděli 16. listopadu 2014 bylo odehráno poslední mistrovské utkání v kopané oddílu SK Předonín
v podzimní části soutěží 2014/2015. Bilance není příznivá hlavně z hlediska ukázněnosti hráčů. Vždyť
jedenáct vyloučených za podzim (z toho Hubený J. ml., Doležal N., Soušek M. 2x) je toho důkazem.
Navíc jsme několik utkání odehráli s neúplným počtem hráčů zejména u „B“ družstva, ale bohužel
i u „A“ a to 2x (Litoměřice a Velké Žernoseky). O tom, jak to myslí hráči s oddílem a funkcionáři svědčí
to, že nejsou schopni dát dohromady jedenáct hráčů pro jednotlivá utkání.
Ale zanechme kritiky a v krátkosti proberme poslední „rundu“ utkání. Nejprve ještě malá zmínka
o našem nejúspěšnějším celku – mladší přípravce. Ta si připomněla úspěchy fotografiemi
z jednotlivých turnajů a příjemným posezením v pátek 31. října 2014, čemuž předcházelo „derby“
maminek proti přípravce, které po tuhém boji skončilo nerozhodně. Nyní začne v lednu příprava v hale
a s tím i okresní halový turnaj 24. ledna 2015 v hale Pod lipou v Roudnici n.L.
„A“
Sobota 1. listopadu 2014
Mšené-lázně – Předonín
6 : 3 (3 : 2)
- v silně kombinované sestavě jsme neudrželi dvojnásobně získané vedení (1 : 0, 2 : 1) a nakonec jsme
podlehli oslabenému soupeři, když jsme nezvládli standardní situace domácích.
Sobota 8. listopadu 2014
Předonín – Budyně
4 : 0 (3 : 0)
- narazili jsme na soupeře, který je na tom hráčsky ještě hůř než my a tak bylo otázkou, kolik gólů
si z našeho hřiště odveze. Mrzí pouze vyloučení P. Tučka.
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Sobota 15. listopadu 2014
Velké Žernoseky – Předonín
6 : 1 (3 : 0)
- a nakonec opět další nevydařené utkání, ke kterému jsme odjeli s deseti hráči a domácím jsme ulehčili
úlohu dalšími dvěma vyloučenými (Červinka, Doležal). Nelze se tudíž divit půltuctu gólů v naší síti.
Škoda!
Při plném počtu hráčů byla utkání ve Mšeném-lázních a Velkých Žernosekách hratelná.
„B“
Neděle 2. listopadu 2014
Předonín „B“ – Ctiněves
14 : 1 (6 : 1)
- vysoké vítězství nad slabým soupeřem, kdy si mohli všichni naši hráči s chutí zahrát. Také hosté trpí
neukázněností, což dokládá dvojí vyloučení v závěru za rozhodnutého stavu.
Neděle 9. listopadu 2014
Budyně „B“ – Předonín „B“
4 : 1 (2 : 1)
- co je platné vysoké vítězství z minulého týdne, když k dalšímu utkání seženeme horko těžko deset
hráčů. V utkání jsme se ujali vedení, ale pak již nic, pouze vyloučení (P. Galáš).
Neděle 16. listopadu 2014
Předonín „B“ – Přestavlky
8 : 2 (6 : 1)
- vysoká porážka, kterou celek hostů těžce nesl při zjištění, že jsme opět nastoupili o deseti hráčích.
Navíc v druhém poločase odstoupil K. Nebeský a později došlo k poslednímu podzimnímu vyloučení
T. Pětíka. Ale i v osmi hráčích jsme soupeři nic nedovolili.
Tolik k jednotlivým utkáním. A co dál?
Především by si hráči měli uvědomit, že takhle to nejde a zlepšit přístup k zápasům a vystupování
v nich. Pokud nechtějí dodržovat základy slušného chování a klubové povinnosti, je zbytečné,
abychom se zúčastňovali soutěží, neboť veškeré náklady, které jsou vynakládány, by byly zcela
zbytečné.
Zimní příprava začne dle vyjádření trenéra a zápasová zátěž turnajem na umělce začínajícím koncem
ledna 2015. Přesnější informace, doufáme, podáme v prosincovém zpravodajství.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

.......... SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM

Sbor dobrovolných hasičů Předonín Vás srdečně zve na

Mikulášskou besídku a výroční valnou hromadu
Mikulášská besídka se uskuteční v sobotu 6.12.2014 na sále Obecního úřadu od 14:00
a výroční valná hromada od 17:00 hodin.

MAGICKÁ MOC VÁNOC

pondělí 8. prosince 2014 od 17:00 do 18:30 hod.
Klub Bechlín
vzpomínky na Vánoce - proč Vánoce? - vyrábění pro děti – pohoštění
vstupné dobrovolné
srdečně zve Podřipská misie, tel. 607 772 126
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….
Obec Bechlín a SDH Bechlín Vás srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU a VÁNOČNÍ TRHY
13:00

15:30

o první adventní neděli 30. listopadu 2014 ve 13:00 hodin
u hasičské zbrojnice v Bechlíně
Zahájení vánočních trhů
bohaté vánoční občerstvení, zabijačkové pochoutky, adventní a vánoční zboží,
výrobky žáků ZŠ a MŠ, prodej medu, vína, sýrů, koblížků, perníčků a jablek,
ukázky uměleckého kovářství
Adventní program dětí ze ZŠ a MŠ Bechlín
Mikulášská nadílka
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Závěrečný ohňostroj

SDH Bechlín Vás zve na

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM K JEŽÍŠKOVI
Tato akce je součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokus o rekord ve vypouštění balónků v celé ČR.
Přijďte si všichni poslat Ježíškovi svá přáníčka na balóncích a pokuste se s námi překonat
rekord z roku 2008. Balónky s přáníčkem od nás obdržíte zdarma těsně před akcí.
v pátek 12. prosince 2014 za Kulturním domem v Bechlíně
vypouštění balónků bude přesně v 15:15 hod.
Vydávání balónků proběhne cca od 14:45 do 15:05 hod.
Od 13:30 hod. bude pro děti připravena menší činnost.

INZERCE ……….

prodej dřevěných briket

cena za 1 kg 4,60 Kč (balení 25 kg)
prodejní doba: všední dny 15:30 – 17:00 hod., víkendy 14:00 – 17:00 hod.
kontakt: Pavel Točín, Bechlín 281, tel.: 607 721 219
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 panu Hruškovi v Předoníně.
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