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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
rok 2020 je u svého konce. Co vše nám přinesl a co vzal, je každému zřejmé. Velmi složité období
od jarních měsíců po současnost, lidské i ekonomické ztráty, hrozba nákazy, opatrnost a odpovědnost,
omezení veškerých aktivit s nejistým výsledkem. To je ve zkratce letošní rok. Každý z nás pocítil
nelehkou dobu, která prověřovala a nadále prověřuje lidské charaktery, soudržnost a ochotu pomáhat.
Mnohé nařízení a omezení se dotklo každodenní činnosti jak v osobním, tak i v pracovním životě všech
generací. Děti se učí neučí, pracovní činnost je omezena, seniory zavíráme v domovech, kulturní
i sportovní akce prostě nejsou. I přes všechna úskalí je nutné pokračovat dále, rozvíjet společnost,
zabezpečit vše potřebné, udržet stávající a věřit, že bude lépe. Rok 2020 se zapíše do myslí všech
černým písmem a já věřím, že nám přinesl mnohá ponaučení do budoucna.
Naše obec ustála tato úskalí celkem bez ztráty kytičky. Běžný chod obce se nezměnil, vše pokračuje
dále. Investice plánované rozpočtem se podařilo naplnit a některé další jsou v běhu. Složitost
projednávání a přípravy projektů byla v letošním roce poznamenána omezeními a delšími lhůtami.
Nicméně zahajujeme tolik potřebnou výstavbu pěší komunikace ke hřbitovu, je zažádáno o stavební
povolení na rekonstrukci budovy bývalého statku na školu druhého stupně, rozjíždí se zadání
výběrového řízení, sestavuje se rozpočet na rok 2021.
I pro vedení obce je velmi těžké, vzhledem k daňovému propadu, plánovat budoucnost. Rozvaha,
odpovědnost a hodnocení důležitosti, to jsou záležitosti zastupitelů pro další směrování života naší
obce. Je zcela jasné, že budoucnost bude vzhledem k prodělanému stavu z hlediska finančního pokrytí
veškerých potřeb obce i jejích občanů velmi nejistá.
Advent a Štědrý den jsou tady. Dovolte mi popřát Vám, občanům naší obce, klidné a pohodové prožití
závěru tohoto roku, spokojenost jak v osobním, tak i v pracovním životě a hlavně celou hromadu
zdraví.
Alexander Suchý, starosta obce
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 19. října se od 18 hodin v kulturním domě v Bechlíně konalo veřejné zasedání zastupitelstva
obce. Přítomno bylo všech jedenáct zastupitelů a hosté.
Rozpočtové opatření – zastupitelé jednohlasně schválili šesté rozpočtové opatření, zahrnující snížení
daňové výtěžnosti a přesuny mezi oddíly již schváleného rozpočtu.
Zpráva o hospodaření obce – všichni zastupitelé souhlasili též se zněním zprávy o hospodaření obce,
zahrnující zejména informace o poklesu příjmů z daní a státní kompenzaci.
Inventarizace majetku – deseti hlasy byl schválen harmonogram inventarizace majetku obce. Jeden
zastupitel se zdržel.
Příspěvky obce spolkům – po delší diskusi bylo schváleno snížení objemu dotačního programu obce,
ze kterého jsou podporovány spolky a sdružení, na polovinu. Doposud dostávali fotbalisté, hasiči
a další spolky celkem 2 % rozpočtu obce. Nyní z důvodu snížení daňové výtěžnosti navrhl finanční
výbor snížit objem dotačního programu na 1 %. Zazněly námitky, že obec bere těm nejmenším, kteří
dělají kulturu a společenský život v obci, dále že spolky budou mít snížení hned dvakrát – snížením
rozpočtu a snížením procentuálního podílu. Jako protiargument zaznělo, že spolky dostávají
nadstandardní podporu, že obec musí šetřit a že když někdo bude ve špatné situaci, že ho obec podpoří
jednotlivě. Šest zastupitelů se snížením souhlasilo, čtyři byli proti, jeden se zdržel.
Věcné břemeno – všichni zastupitelé souhlasili se zřízením věcného břemene na vedení nízkého napětí
na Benzinově.
Smlouva – chodník ke hřbitovu – schválena byla smlouva na výstavbu chodníku ke hřbitovu firmou
Smola stavby. Cena stavby je 1 milion Kč. Osm zastupitelů hlasovalo pro, jeden byl proti, dva
se zdrželi.
Odkup pozemku – zastupitelé nevyhověli žádosti občana o odkup pozemku v Předoníně. Zazněla
námitka, že jde o veřejnou zeleň, obec neprodá. Jeden zastupitel byl pro, sedm proti, tři se zdrželi.
Změny územní studie a územního plánu – zastupitelé jednohlasně zamítli opakovanou žádost
o změnu územní studie obce Předonín s tím, že žadatelé postavili dům v rozporu s územním plánem.
Dále jednohlasně vyhověli žádosti na změnu územního plánu v Bechlíně týkající se dopravního
napojení čtyř stavebních pozemků. Všichni přítomní hlasovali také pro změnu územního plánu Bechlín
pro rozšíření stávající stavební parcely v Bechlíně s účelem výstavby druhého domu.
Výsadba stromořadí – v rámci diskuse byly projednány podrobnosti k organizaci výsadby stromořadí.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že ve středu 23. prosince 2020 neordinuje.

Platnost lístků na svoz komunálního odpadu
Podnik technických služeb Lovosice oznamuje, že lístky na svoz komunálního odpadu pro rok 2020
budou platné do 31. ledna 2021. Nepoužité lístky si můžete vyměnit v kanceláři Obecního úřadu
Bechlín do pátku 29. ledna 2021.

Pomoc seniorům
Pokud potřebujete nakoupit, zajistit léky či jakoukoliv jinou pomoc volejte na tel. 416 844 000.
Neostýchejte se službu využít. Zavolejte, rádi Vám pomůžeme!
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Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu proběhne v tomto roce naposledy v pondělí 21. prosince 2020. Odpad připravte
v nádobách nebo pytlích před Vaší nemovitostí.

Úřední hodiny OÚ Bechlín v období vánočních svátků
středa 23. 12. 2020
čtvrtek 24. 12. 2020
pátek 25. 12. 2020

8:00-10:00 14:00-17:00
svátek
svátek

pondělí 28. 12. 2020
úterý 29. 12. 2020
středa 30. 12. 2020
čtvrtek 31. 12. 2020
pátek 1. 1. 2021

zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
svátek

pondělí 4. 1. 2021

8:00-10:00

14:00-17:00

.......... VAŠE PŘÍSPĚVKY

Odpady v naší obci.
Zamyšlení nad zlepšením systému třídění a svozu
Když jsem před dvaceti lety začal studovat v Brně, bylo v tomto druhém největším českém městě
prakticky nemožné třídit odpad. Abych nemusel vyhazovat plastové lahve do směsného odpadu,
musel jsem je hromadit na pokoji a po dohodě se správcem kolejí odevzdat jednou za čas v odpadové
místnosti, aby byly odvezeny jako vytříděný odpad. Tou dobou jsme v naší obci již zvesela soustředili
tříděný odpad do společných odpadových nádob na návsi či před obchodem.
V současné době, kdy svůj odpad třídí (pevně doufám) každá domácnost v obci, se podíl tříděného
odpadu stále zvětšuje a úměrně s tím se prodlužují i „vláčky“ společných barevných popelnic. Díky
tomu, že jsme stále více zodpovědní při nakládání s odpady, se možnosti společného soustředění
a svozu tříděného komunálního odpadu blíží naplnění svých kapacit. Najít nová místa pro umístění
společných odpadových nádob na tříděný odpad je přitom stále obtížnější, není podle mne vhodné
ani navyšovat počet nádob na stávajících místech. Aby se současný způsob třídění komunálního
odpadu nestal obětí svého úspěchu, bude třeba uvažovat o jeho vylepšení.
Inspiraci můžeme hledat v okolních obcích, které podobnou situaci také řeší. Jako
nejvhodnější způsob, jak zvýšit kapacitu třídění odpadu, považuji doplnění současného
systému o maloobjemové nádoby (popelnice o objemu 120 nebo 240 litrů) na tříděný plast,
které by byly určené pro jednotlivé domácnosti. V praxi by to znamenalo, že by zájemci
o tento způsob třídění plastu získali od svozové společnosti prostřednictvím obce do užívání
vlastní žlutou popelnici, která by byla vyvážena stejně jako ta na komunální (směsný) odpad přímo
od branky našich dvorků popelářským vozem. Společnost FCC BEC, s.r.o. Lovosice, která svoz odpadu
v naší obci zajišťuje, takovou službu poskytuje, překážkou není ani lístkový systém vývozu běžných
popelnic, který v naší obci používáme. Pokud by byl dostatečný zájem na straně našich občanů
(alespoň 100 domácností), mohla by obec uzavřít dodatek k současné smlouvě o svozu odpadu.
Součástí platby obce za doplněný svoz vytříděných plastů z domácností by byl i pronájem odpadových
nádob. Zvýšené náklady na individuální svoz by se zčásti kompenzovaly zvýšeným výnosem
z tříděného odpadu, který obec získává ze systému EKO-KOM. Pokud by se systém osvědčil a zapojila
se do něj většina domácností, mohl by se úměrně snížit počet velkoobjemových nádob a tím i platba
za jejich svoz. Tím bychom také trochu ulevili veřejnému prostoru od velkoobjemových popelnic,
případně bychom mohli místa uvolněná od popelnic na plast nahradit popelnicemi na papír, které jsou
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často přeplněné, případně popelnicemi na kovový odpad (ocelové a hliníkové plechovky), které
se stávají pomalu standardem. Zkusím proto navrhnout vedení obce, aby se na občany obrátilo
s anketou, zda by o používání vlastních popelnic na tříděné plasty měli zájem. Pevně věřím, že většina
z nás by takovou službu uvítala.
Odpovědné nakládání s odpady považuji za součást naší občanské odpovědnosti a za příspěvek
k ochraně životního prostředí i vzhledu naší obce a jejího okolí. Obec tomu výrazně přispěje, pokud
je třídění odpadů dostupné. Vidět je to např. na svozu bioodpadu. Od té doby, kdy jej obecní parta
začala svážet, vozí trávu a listí na černé skládky za vsí jen ti poslední zatvrzelci. I tento způsob
nakládání s bioodpadem se pomalu blíží dovršení své kapacity, v jarní a podzimní sezóně mají
pracovníci obce se svozem plné ruce práce celé dva dny. Myslím, že i v tomto případě bude třeba
uvažovat o tom, zda svoz bioodpadu nepodmínit jeho umístěním do hnědých popelnic a zda obecní
techniku nedoplnit o jejich mechanický vyklapěč. Stejně tak považuji za potřebné do budoucna
vybudovat stálé sběrné místo na elektroodpad či velkoobjemový odpad.
Jan Drobný, zastupitel obce Bechlín

ŠKOLA A ŠKOLKA ..........

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Vážení čtenáři Bechlínských listů, rádi bychom Vás seznámili s měsícem říjnem, a ne úplně tradičním
listopadem v naší škole a školkách.
Podzimním tématem v MŠ Předonín je Ovoce a zelenina. Naši nejmenší výtvarně zpracovali téma
ovocný strom, při kterém tiskali ovoce tiskátky z brambor. Jemnou motoriku si procvičili při trhání
a mačkání papíru, když vyráběli brambory do velkého pytle. Na vycházce jsme pozorovali práce
na polích a zahradách, abychom věděli, kde a jak se ovoce a zelenina pěstují a jak se o ně musíme starat.
Také jsme se snažili pochopit význam ovoce a zeleniny pro naše zdraví. Téma Halloween jsme zahájili
dramatizací pohádky Perníková chaloupka a poslechem veršované pohádky
Všichni letí na koštěti. Při didaktické hře Na ježibaby si děti oblékly kostým,
prolézaly strachovým pytlem a po fouknutí do bublifuku a probuzení ježibaby
se vykoupily ze zajetí tím, že sestavily rozstříhané obrázky barevných ježibab a
jejich domečků. Téma jsme zpracovali také výtvarně. Z dýní jsme vyčarovali
ježibaby a strašidla a z papírů vystříhali netopýry.
I v bechlínské školce bylo téma Ovoce a zelenina. Děti se zavázanýma očima poznávaly dle chuti, čichu
a hmatu různé druhy ovoce a zeleniny. Tato aktivita se všem moc líbila. V rámci praktického
poznávání jsme se vydávali na tematické vycházky do bechlínských zahrad, kde jsme pozorovali
sklizeň podzimních plodin. Děti se naučily báseň Brambory a zazpívaly si píseň Cib, cib, cibulenka.
Moje tělo a zdraví a Když kamarád stůně jsou témata, kterými jsme se také zabývali. Dítka se učila, jak
se zachovat, když se stane úraz. Učila se i pracovat s obvazem a opakovala si důležitá telefonní čísla
integrovaného záchranného systému. Děti si v rámci výtvarné výchovy vystřihly části kostry
a sestavovaly rentgenový snímek. Dlouho očekávaným
tématem v bechlínské školce byly Dušičky a Halloween.
Všichni se pilně připravovali a těšili na halloweenský rej
plný zábavy a soutěží. Děti i paní učitelky se převlékly
do strašidelných masek a tento den si všichni náležitě užili.
Tomu však předcházela výzdoba celé školky. Hlavními
činnostmi bylo dlabání dýní, tvorba duchů a netopýrů.
Chtěli bychom poděkovat manželům Hájkovým za krásné
dýně, které nám poskytli.
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Měsíc říjen přinesl do základní školy pestrý program, který byl
bohužel předčasně ukončen vládním opatřením. Již v pátek
9. října proběhla tradiční Drakiáda, které se zúčastnila
i MŠ Bechlín. Ač nám slunce nepřálo, vítr krásně foukal. Draci
létali vysoko, svačinka se opékala rychlostí blesku a u všech
vládla pohoda. Energii, kterou děti nestačily spotřebovat
při pouštění draků, vložily do soutěží a závodů, které
pro ně byly připraveny. Od 14. října přešla celá základní škola na nelehkou distanční výuku. Základní
škola v průběhu listopadu přešla na on-line výuku. Pro mnoho z nás jsou to nové zkušenosti.
Jak učitelé, tak žáci za pomoci rodičů se této formy výuky nezalekli. Tímto bychom chtěli velmi
poděkovat rodičům za jejich podporu a spolupráci. Máme velkou radost, že se nám na on-line
vyučování hlásili téměř všichni žáci školy. Všichni pracovníci se samozřejmě i připravovali na návrat
žáčků do školních lavic. Prvnímu a druhému ročníku se shledání poštěstilo 18. listopadu. Žáci byli
nadšení, že se znovu vidí se svými kamarády a paní učitelkou. 30. listopadu se navrátil i třetí, čtvrtý
a pátý ročník, takže jsme zase kompletní. Škola dále plánuje vstup do nového evropského projektu
od září 2021. Evropské projekty nám umožňují zlepšovat technické vybavení školy, další vzdělávání
pedagogických pracovníků a rozšíření nabídky zájmových útvarů pro naše žáky.
Pomalu jsme dospěli ke konci roku a rádi bychom Vás seznámili i s prosincovým děním v našich
mateřských školkách a v základní škole. Nejprve bychom Vám chtěli popřát klidné a pohodové prožití
svátků vánočních a v novém roce mnoho zdraví.
V předonínské školce si děti poslechly příběhy z knih U všech
čertů, Jak krtek potkal čerta nebo Jak pejsek s kočičkou hráli
divadlo a na Mikuláše. Naučily se také říkanky, hrály
pohybové hry. Naši nejmenší třídili, počítali, přiřazovali
symboly – kříž – hvězda – uhlík. Při hře Co má Mikuláš
v koši? jsme pojmenovávali předměty, popisovali jejich
využití, rytmizovali slova a vymýšleli rýmy. Výtvarně jsme
téma zpracovali jako zápich – Čertík z juty a papíru.
Na vycházce děti hledaly díry jako vchody do pekla nebo
házely šišky – pekelné uhlíky na cíl. Mikulášskou nadílku si všichni také užili, i přesto, že tentokrát
přišel jenom hodný Mikuláš.
V bechlínské školce měly děti a paní učitelky velmi pestrý
předvánoční program. V úvodu měsíce je navštívil Mikuláš, který
dětem donesl dobrůtky. Děti si vyrobily andílky a výtvarně
zpracovaly čertíky, věnovaly se i čertovské matematice.
V následujícím období jsme se seznamovali s vánočními zvyklostmi
a tradicemi, ozdobili jsme si vánoční stromeček a čekali na vánoční
nadílku ve školce. Čekání jsme si krátili pečením perníčků,
pouštěním lodiček, krájením jablíček, házením botou a prskavkami.
Povídali jsme si o našich přáních pro Ježíška, která jsme si nakreslili.
Z nadílky pro školku měly děti velkou radost a nyní se již těší na
nadílku, kterou dostanou doma.
Základní školu navštívila lektorka s besedami na podporu čtenářské gramotnosti, žákům se besedy
moc líbily a seznámili se s mnoha zajímavými knižními tituly. Ve školní družině děti okusily první sníh
a vytvořily krásné sněhuláky. Konec kalendářního roku jsme dětem zpestřovali prací na tabletech, které
jsme v hodinách hojně využívali. V hodinách výtvarných a pracovních výchov žáci zdobili společné
prostory školy do vánočního kabátku, společné činnosti si velmi užívali. Každý si napsal své přáníčko
a umístil ho na andílka splněných přání. Poslední školní den se ponese v duchu třídních besídek. Žáci
si vymění dárečky a ochutnají vánoční cukroví.
Mgr. Sandra Černá, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Bechlín
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Vánoční dobroty
Zbývá jen posledních pár dnů do Vánoc – nejkrásnějších svátků roku. I přes všechna omezení
si je užijme v pohodě a klidu v kruhu rodiny. Jako každoročně přináším pár receptů, které můžeme
ještě v posledních dnech udělat.
RUMOVÉ KULIČKY
1 balíček piškotů, 200 g másla, 150 g moučkového cukru, 0,3 l rumu (podle chuti), 100 g kakaa, kokos na obalení
Piškoty rozdrtíme na malé kousíčky, přidáme máslo, kakao, cukr a rum. Smícháme
dohromady, z těsta tvarujeme kuličky a obalujeme v kokosu. Můžeme připravit i jako
tlačenku. Místo kuliček uděláme tvar oválu, obalíme v kokosu a zabalené v alobalu
necháme ztuhnout. Pak krájíme na plátky.
DOMÁCÍ RAFAELO
1 plechovka slazeného kondenzovaného mléka, 1 balení strouhaného kokosu, mandle
Kondenzované mléko smícháme se strouhaným kokosem. Necháme v lednici nejlépe do druhého dne,
pak tvarujeme kuličky a do každé zapíchneme mandli. Na závěr obalíme v kokosu.
KARAMELOVÉ KULIČKY
1 karamelové salko (normální salko vaříme 2-2,5 hodiny), 150 g másla, 80 g strouhaného kokosu, 80 g drcených
piškotů, mandle, kokos na obalení
Karamelové salko vyšleháme s máslem, přimícháme strouhaný kokos a drcené piškoty, hmotu pořádně
promícháme. Podle potřeby přidáme kokos. Hmotu necháme v mrazáku na dvě až tři hodiny ztuhnout,
poté tvarujeme kuličky. Dovnitř můžeme dát mandli nebo cokoli podle chuti a nakonec obalíme
v kokosu.
JEDNODUCHÉ KOKOSKY
4 bílky, 160 g moučkového cukru, 160 g strouhaného kokosu, ½ citrónu - šťáva
Bílky ušleháme s polovinou cukru na hustý sníh. Druhou polovinu cukru smícháme se strouhaným
kokosem, pokapeme citrónem a zlehka vmícháme do sněhu. Na plech vyložený pečícím papírem
děláme lžičkou nebo cukrářským sáčkem malé kokosky, zvolna pečeme při teplotě 130-150 °C.
A na závěr přidávám dva rodinné recepty od mojí maminky, které můžete využít na Silvestra.
OPILÝ PERNÍK
1 balení perníku na strouhání, čokoláda na vaření, rum, kokos na obalení
Perník nakrájíme na plátky, namočíme do rumu a rozpuštěné čokolády a obalíme v kokosu. Namáčet
do rumu a čokolády musíme rychle, aby se perník nerozpadl.
TVAROHOVÁ POMAZÁNKA
250 g tvarohu, ½ másla, 2 velké tavené sýry, 1 cibule,1 lžička mleté červené papriky, sůl
Všechny suroviny zpracujeme šlehačem, podle chuti můžeme přidat pažitku, petrželku nebo pórek.
Přeji Vám krásné vánoční svátky a nový rok ať je lepší než ten letošní. Dobrou chuť!
Miluše Dvořáková

POMÁHÁME ..........

ROZSVIŤME HVĚZDU PRO HOSPIC
Rozsviťme to dobré v nás!
Pomáhejte s námi nevyléčitelně nemocným. Díky Vašim darům a Vaší podpoře bude moci Hospic
sv. Štěpána v Litoměřicích i nadále poskytovat své služby v takovém rozsahu a kvalitě, která
je potřebná pro všechny, kteří jsou na konci své životní cesty. Naším cílem je, aby naši nemocní
mohli prožít závěr života důstojně, bez bolesti a v náruči svých nejbližších.
Podpořte jakýmkoliv darem náš hospic na WWW.HVEZDA.PROHOSPIC.CZ
Dary můžete zasílat také na účet č. ú. 532525/0300, variabilní symbol 20.
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Sázíme budoucnost
Už jsou tam a odolávají náporům větru. Jsou pěkné a silné a dobře zasazené, zalité a zabezpečené. Bude
se jim jistě dařit! Čtyři desítky úzkokorunných dubů letních, které mají bechlínští a předonínští občané
pro radost svou a svých dětí, se podařilo počátkem listopadu společně vysadit.
Ač se to zprvu nezdálo a na papíře to vypadalo celkem jednoduše, byl to ve finále opravdu velký počin.
Stromořadí má cca 400 metrů a nešlo by jej vysázet bez pomoci těžké techniky a velkého počtu
dobrovolníků z řad místních a spřátelených spolků.
A jak to celé proběhlo?
Papírování kolem výsadby, shánění povolení, dotací a dalších náležitostí probíhalo od jara. Byla
to zdlouhavá, ale čistá práce. Na přelomu října a listopadu bylo na čase skočit do montérek a bagančat a
vyrazit do pole. Po zaměření pozemků bylo potřeba je hustěji vykolíkovat a vyměřit a vyznačit místa
pro jednotlivé sazenice. Z důvodu prospívání stromů bylo nutné udělat jámy větší a částečně je zasypat
nakypřenou zeminou.
Bez těžké techniky by to nešlo
Bylo na čase začít kopat. Ve čtvrtek 5. listopadu jsme vyhloubili díry bagrem, zapůjčeným od pana
Jaroslava Matušáka. Bagr včetně pohonných hmot jsme měli k dispozici zdarma, za což velmi
děkujeme.
Následující den byla přivezena kůra a složena na tři místa podél silnice. Také byly společností Arboeko
doručeny sazenice. Přes náš dotaz, zda půjde stromy složit ručně, se ukázalo, že jsou opravdu velké
a těžké a narychlo poskytlo pomoc zemědělské družstvo Agrobech, které vyslalo na místo manipulační
traktor. Za tuto vstřícnost děkujeme, stejně jako za darovanou slámu k mulčování.
Všechny sazenice byly z důvodu své váhy ještě týž den rozvezeny a složeny pracovníky obce
k jednotlivým pozicím. Vše bylo připraveno na ráno 7. listopadu, kdy jsme naplánovali výsadbu.
Z důvodu opatření proti šíření koronaviru byla bohužel celá akce neveřejná a byl předem připravený
rozpis, kdo, v kolik hodin a který strom bude sázet.

Sázení proběhlo v přátelské atmosféře
Před sedmou hodinou ranní vyrostl na asfaltovém plácku u transformátoru provizorní stánek.
K dispozici byly roušky, pracovní rukavice a nářadí k zapůjčení. Dále obec připravila balenou vodu.
Občerstvení se bohužel podávat nesmělo. Na celém prostranství ležela mlha, bylo vlhko a zima se nám
snažila lézt pod kabát.
A už se objevili první dobrovolníci. Vybaveni doporučeným nářadím i dobrou náladou popadli lopaty
a připravili dno jámy. Poté zatloukli kolíky do vyměřeného trojúhelníku. Svalit sazenici do jámy nebylo
ani ve dvou lidech jednoduché a pak ještě spousta rýpnutí, házení a ušlapávání, než sazenici zakryli
zeminou. Mulčování se mohlo zdát jako odpočinková práce. Ale prostor kolem stromu pojmul i osm
koleček kůry. Nakonec vše doladit, stlouct kůly dohromady, vyvázat sazenici a obléct ji do pletiva.
Uff! Hotovo. A teď – to celé ještě jednou, protože každá dvojice sázela stromy dva. Dohromady
půldruhé hodiny poctivé práce odvedly všechny dvojice či rodinné skupinky. Mnozí z nich se i při té
dřině dobře bavili a měli úsměv na tváři. Atmosféra byla příjemná a bylo vidět, že postupně vznikající
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stromořadí dělá lidem radost. V průběhu dne se trochu umoudřilo i počasí, mlha prořídla, ale lezavo
a chladno zůstalo po celý den.
Pracovalo se až do soumraku – dospělí i děti, každý podle svých sil přiložil ruku k dílu. Některá
stanoviště zůstala bez obsazení. S fortelem se práce u nich chopili myslivci, kteří už měli své vysazeno.
Děkujeme nejen jim, ale také všem ostatním, kdo se na výsadbě podíleli!

Stromy jsou jako v peřince
Dovolíme si říci, že stromy od nás dostaly maximum. Byly vysázeny bezprostředně po závozu, s péčí
a láskou lidí, kteří se na ně budou chodit dívat. Navíc dostaly výživný hydrosorbent, který nám
daroval Vědecký ústav rostlinné výroby. Jedná se o granule přidané do zeminy, které by měly
zadržovat vodu a spolu s organickým hnojivem ji opět uvolňovat ke stromům. V průběhu výsadby
se v prostoru stromořadí pohyboval akademik provádějící výzkum, který zjišťoval vlastnosti půdy,
množství přidaného granulátu u jednotlivých sazenic a další
vlastnosti důležité pro následující bádání, nakolik hydrosorbent
podpoří růst stromů. I za tento dar děkujeme.
Také je nutno podotknout, že všechny stromy byly dvakrát
zamulčovány. Vespod slámou a na ní poctivou vrstvou kůry.
Všechny sazenice dostaly hned následující den vodu. O zálivku
se postaral pan Jaroslav Šolc, který sám nabídl tuto službu, taktéž
zcela zdarma. Stromy vypily každý 100 litrů vody a pan Šolc
k nim vypustil čtyři kubíkové nádrže. Děkujeme.
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Poté nás čekaly ještě dokončovací práce, mulčování a propagace akce. Stromořadí jsme zařadili
do projektu Sázíme budoucnost, který si klade za cíl v České republice vysázet 10 milionů stromů
za všechny občany naší země. V současné době je, i s naším přičiněním, vysázeno přes 600 tisíc stromů.
Na naše stromořadí, výsadbu v blízkých obcích nebo kdekoliv v ČR se můžete podívat
na www.sazimebudoucnost.cz
Co nás ještě čeká?
Přestože stromy stojí, zbývá ještě pár věcí. Předně poděkovat všem dárcům, kteří akci finančně
podpořili. Účetní obce připravuje podklady a vyúčtování pro Nadaci ČEZ, která věnovala na výsadbu
největší částku, dále podklady pro společnost Mondi Štětí, která akci taktéž významně podpořila.
Následně bude vyrobena cedule, kde budou vypsáni výše zmínění sponzoři, dále dárci
a podporovatelé z řad místních firem i občané, kteří adoptovali stromy. Všem přispěvatelům taktéž
velmi děkujeme!
A samozřejmě, zůstává na nás péče o naše stromořadí. Hlídejme si jeho zdraví, hlavně v následujících
letech, pečujme o naše adoptované stromky, ať se dobře ujmou a hlavně: Mějme z nich radost!
Fotografie z akce jsou k vidění na facebookových stránkách Máme rádi Bechlín a Předonín-Benzinov. Všechny
fotografie z výsadby si můžete prohlédnout nebo stáhnout na obecním úřadě.
Zdeňka Fillerová Studená, Vlastimil Kotě

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

Covid porazil fotbal
Dnešní řádky jsou spíše smutné než povzbudivé. Je možné, že naposled můžeme informovat
o výsledcích v roce 2020. Tak několik poznámek k posledním zápasům.
Neděle 27. září 2020
Předonín – Přestavlky
4:0 (2:0)
- zatímco před týdnem jsme nejeli v roli favorita, tentokrát to měla být otázka skóre v náš prospěch.
Jasnou převahu jsme nevyužili k jasnému vítězství. Opak byl skutečností. Míč skončil všude,
ale nikoliv v síti. Přes hubený výsledek body jsou zasloužené.
Sobota 3. října 2020
Střížovice – Předonín
3:14 (1:3)
- další zápas ze série den a noc. Tentokrát šlo vše jako po másle. Domácí byli bez šance na jakýkoliv
příznivý výsledek. Výkon byl příslibem pro další mistrovské zápasy. Škoda, že obdržíme vždy od cesty
nějaké góly, které zatím nerozhodují.
Neděle 11. října 2020
Předonín – Vrbice/Vetlá
4:2 (1:1)
- po dalším dobrém týdnu opět nepřesvědčivé vítězství nad oslabeným soupeřem (o deseti hráčích).
Naši obranu zaměstnával hostující Pavelka, který vytvořil penaltu pro hosty a trvalo hodně dlouho,
než jsme vyrovnali nepříznivé skóre. Ani další část nepřipomínala cestu rájem. Na překážku
byl mimořádný výkon brankáře hostí. Po další chybě jsme drželi pouze dvoubrankové vítězství
a to se nezměnilo.
To je vše z fotbalových výsledků a navíc poslední výsledkový přehled podzimu s ohledem na epidemii.
Půjde-li vše dobře s covidem, začne mistrovské jaro 7. března 2021 nejdříve dohráním podzimní části
a následně odvetná část.
Závěrem děkujeme za podporu Obci Bechlín a dále přejeme všem občanům příjemné prožití vánočních
svátků a do nového roku pevné zdraví, štěstí a úspěch. Těšíme se na další spolupráci s obecním úřadem
a s ostatními podporovateli, fanoušky a příznivci a věřme, že covid porazíme.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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Advent 2020
Adventní rozběhl se čas čas příprav a čekání, na tu chvíli,
kdy rozzáří se i ty dětské oči v nás.
Byť sebevětší byl by
nařízení a zákazů „mráz“,
bránící nám, abychom
společně se veselili...
Chvíle ta každoročně přichází,
tu nenecháme si nikým vzít!
Nařízení vlády jsou sice okovy,
ale brání nás před tím
co snad tolik nám neschází,
máme-li pak vizi dál že budeme tu žít...!!!
U svátečního stolu míň nás bude dopad to opatření – situace krizové.

Dárečků, těch asi ubude,
ale stěžovat si, bylo by bláhové...
Ať přesto jsou –
šťastné a veselé –
ty svátky, čistě vánoční
a nemůžeme-li sejít se v kostele,
tak zajisté v „telce“
bude mše půlnoční...
Mějme na paměti,
k čemu že hmotné statky jsou,
když zaniknout mělo by lidské plémě!
Dbejme na lidskou soudržnost
zejména tu rodinnou –
aby, až ty krušné chvíle pominou,
pozvedlo se vše dobré –
i celá naše, krásná země...!!!
Jaroslav Kolář, Bechlín 30. 11. 2020

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.

periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník – vydáno 18. 12. 2020, uzávěrka příštího čísla – 22. 2. 2021
vydává Obec Bechlín, se sídlem Bechlín čp. 85, IČ 00263346, pro své místní části Bechlín, Předonín a Benzinov
Šéfredaktorka: Mgr. Zdeňka Fillerová Studená, grafické zpracování: Kateřina Fuksová
Redakční rada: Miluše Dvořáková, Mgr. Zdeňka Fillerová Studená, Kateřina Fuksová, Michala Korpalová, Ing. Lucie Lísková
© Obec Bechlín, registrováno MK ČR E 19350

