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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
rok 2021 je téměř u svého konce. Byl velmi zvláštní vzhledem k různým nařízením a omezením.
Veškeré společenské i sportovní akce téměř bez diváků, omezení podnikání, každodenní jiné a někdy
zmatené informace. Každého z nás obcházel a stále obchází strašák zvaný covid.
I v dnešních dnech, kdy je předvánoční atmosféra, pociťujeme, že je cosi divného, něco, co stále
ovlivňuje náš každodenní život. Namísto setkávání přátel a kamarádů, užívání svátečního času
a pohody, jsme neustále zahlceni negativními zprávami sdělovacích prostředků o průběhu virové
krize. Ve spojení s energetickým průšvihem se z letošního roku stal strašák budoucnosti. K ještě
lepšímu výsledku přispěly parlamentní volby. Stará vláda již nechce, nová vláda nemůže. Zajímavá
kombinace všehochuti na závěr roku.
Nicméně dost stýskání. Pro naši obec byl rok 2021 celkem uspokojivý. Podařilo se udržet bezdlužnost,
povedlo se zachovat veškeré služby a chod obce byl i přes obtíže bezproblémový. Dovolte mi proto
poděkovat všem, kteří se na výše uvedeném podílí.
V současné době je před námi ještě mnoho úkolů, které nesnesou odkladu. Nejdůležitějším počinem
je rozpočet obce pro rok 2022. Dalším krokem je uzávěrka roku letošního a zahájení investiční akce
„Rekonstrukce č.p. 58 na 2. stupeň základní školy“. Na tuto akci je podepsána smlouva o dílo
s vítěznou firmou výběrového řízení. Celkem se účastnilo pět zájemců se svými nabídkami. Na prvním
místě se umístila firma VERSANA, s.r.o. s cenou 25 267 385,- Kč. K předání staveniště dojde v prvním
týdnu roku 2022 a termín dokončení je stanoven ke dni 30. června 2023.
Tolik k závěru pracovního roku 2021.
Adventní čas, Štědrý den a Silvestr. Jako každý rok to jsou dny pohody a klidu, které každý z nás chce
prožít s nejbližšími. Dovolte mi Vám všem popřát sváteční náladu, šťastné a veselé Vánoce a dobré
zakončení roku 2021. Do roku 2022 vykročení tou správnou nohou a s vědomím, že snad už bude lépe.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve středu 3. listopadu 2021 se konalo v Kulturním domě v Bechlíně zasedání zastupitelstva obce.
Přítomno bylo všech jedenáct zastupitelů obce a hosté.
Finanční záležitosti – v úvodu jednání bylo jednohlasně schváleno rozpočtové opatření obce, které
umožnilo přesuny v rámci rozpočtu. Všemi hlasy byla schválena Zpráva o hospodaření obce za třetí
čtvrtletí letošního roku i harmonogram inventarizace 2021.
Pronájem pozemku – schválen byl záměr pronájmu pozemku žadateli, který chtěl tento pozemek
koupit. Záměr prodeje nebyl schválen, pro pronájem hlasovalo devět zastupitelů, jeden byl proti.
Změny územního plánu – dále zastupitelé projednávali dva návrhy na změnu územního plánu. První
změnu zastupitelé schválili, pro bylo osm z nich, jeden byl proti, dva se zdrželi. Druhý návrh nebyl
schválen, pro byl jeden zastupitel, proti čtyři a šest se zdrželo hlasování. Dále nebyla schválena změna
územní studie ploch v Předoníně, jedná se o žádost, která byla podána opakovaně, důvody
k neschválení stále trvají.
Prodej pozemků – jednohlasně byl schválen prodej pozemku v Bechlíně, prodej pozemků v Předoníně
schválen nebyl, pro byl jeden zastupitel, osm bylo proti a dva se zdrželi.
Zřízení věcného břemene – osmi hlasy bylo schváleno uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
pro stavbu produktovodu v k.ú. Bechlín. Tři zastupitelé se zdrželi hlasování.
Diskuse – v rámci diskuse zazněla informace o problému s toulavým psem a o poškození autobusové
zastávky na Benzinově.
Další zasedání zastupitelstva proběhlo v kulturním domě ve středu 24. listopadu 2021. Přítomno bylo
devět zastupitelů obce a hosté.
Finanční záležitosti – jednohlasně bylo schváleno rozpočtové opatření.
Odkoupení pozemku – všemi devíti hlasy zastupitelé schválili odkoupení spoluvlastnického podílu
pozemku v Bechlíně. Jedná se o veřejnou plochu, která je v užívání obce. Nyní se kupuje jen podíl
od jednoho z dědiců, postupně chce obec odkoupit i zbylé podíly.
Smlouva o dílo – 2. stupeň ZŠ Bechlín – šesti hlasy bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo týkající
se zakázky na stavební úpravy budovy na 2. stupeň ZŠ Bechlín, tři zastupitelé se zdrželi.
Směna a prodej pozemků – všemi hlasy byl schválen záměr směny a prodeje pozemků v Předoníně.
Jedná se o nápravu stavu, kdy pozemky žadatelů jsou pod obecním chodníkem a obecní pozemky
pod zahrádkou žadatelů.
Omezení krátkodobých pronájmů klubů a kulturního domu – jednohlasně bylo schváleno omezení
krátkodobých pronájmů Klubu Bechlín, Klubu Předonín a Kulturního domu Bechlín. Od 1. 1. 2022
budou tyto objekty pronajímány pouze občanům s trvalým pobytem v obci Bechlín.
Diskuse – v rámci diskuse byla řešena rozbitá zastávka na Benzinově a dopravní značení v obci.
Celé znění zápisu je k dispozici na www.bechlin.cz a včetně příloh v kanceláři obecního úřadu.
Kateřina Fuksová

MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že ve čtvrtek 23. 12. 2021 a v týdnu 17. - 21. 1. 2022 čerpá dovolenou.
Změna ordinačních hodin v týdnu 27. - 31. 12. 2021.
Pondělí 27. 12. 2021
Úterý 28. 12. 2021
Středa 29. 12. 2021
Čtvrtek 30. 12. 2021
Pátek 31. 12. 2021

7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
10:00 - 15:00
7:00 - 12:00
7:00 - 9:00
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Úřední hodiny OÚ Bechlín v období vánočních svátků
středa 22. 12. 2021
čtvrtek 23. 12. 2021
pátek 24. 12. 2021

8:00-12:00 12:30-16:00
zavřeno
svátek

pondělí 27. 12. 2021 – pátek 31. 12. 2021

zavřeno

pondělí 3. 1. 2022

8:00-12:00

12:30-17:00

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bechlín
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bechlín se koná v pondělí 20. prosince 2021 od 18:00 hodin
v Kulturním domě Bechlín s tímto programem:
1/ Rozpočtové opatření č. 7/2021
7/ Dodatek – úprava cen za svoz kom. odpadu
2/ Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Bechlín 2023-2024 8/ Revokace usnesení č. 61/2021
3/ Rozpočet ZŠ a MŠ Bechlín na rok 2022
9/ Revokace usnesení č. 76/2020
4/ Střednědobý výhled obce 2023-2024
10/ Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021
5/ Rozpočet obce na rok 2022
11/ Technický dozor – přestavba č.p. 58 na 2. stupeň ZŠ
6/ Dodatek k nájemní smlouvě – č.p. 61
12/ Diskuse

Platnost lístků na svoz komunálního odpadu
Podnik technických služeb Lovosice oznamuje, že lístky na svoz komunálního odpadu pro rok 2021
budou platné do 26. ledna 2022. Nepoužité lístky si můžete vyměnit v kanceláři Obecního úřadu
Bechlín do pátku 28. ledna 2022.

Změna jízdních řádů
Od neděle 12. prosince 2021 došlo ke změně jízdních řádů autobusové dopravy. Přehled nových
jízdních řádů Vám poskytneme v kanceláři OÚ Bechlín.

Knihovna Bechlín
Místní knihovna Bechlín oznamuje, že od 1. ledna 2022 mění otevírací dobu. Otevřeno bude každé
úterý 15:00 - 16:30 hod.
V pondělí 27. prosince 2021 zavřeno.

Tříkrálová sbírka 2022
Charita Roudnice n. L. oznamuje, že Tříkrálová sbírka proběhne v Bechlíně v sobotu 8. ledna 2022
a v Předoníně v neděli 9. ledna 2022. Doma Vás navštíví skupinka tří králů s tříkrálovou koledou,
sbírka bude prováděna přenosnými, zapečetěnými sbírkovými pokladničkami, opatřenými logem
Charity ČR. Sbírku a Charitu je možné podpořit i bezkontaktně:
• přes online kasičku – platební brána na www.trikralovasbirka.cz – PSČ „413 01“
• převodem na účet – 66008822/0800, variabilní symbol 777911930
• prostřednictvím QR kódu
Výtěžek sbírky plánuje Charita Roudnice n. L. použít na úpravy azylového domu pro matky s dětmi,
zajištění chodu charitního šatníku a pomoc rodinám s dětmi a osamělým lidem v těžké životní situaci.
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ŠKOLA A ŠKOLKA ..........

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Vážení čtenáři Bechlínských listů, rádi bychom Vás seznámili s děním v našich mateřských školách
a základní škole v měsíci listopadu.
Děti v MŠ Předonín rozvíjely tvořivost, fantazii, schopnost soustředěně
poslouchat text a souvisle se vyjadřovat o dracích v pohádkách Princ
Bajaja, Jak Honzík pouštěl draka nebo divadelní pohádce Drak Krabičák
a princezna, která ráčkovala. Nejvíc se dětem líbila dramatizace pohádky
Míček Flíček a drak Mrak, při které se učily soucítit s druhými, snažit
se druhým pomáhat, spolupracovat, ale i odpouštět a chápat pocit viny,
strachu, stýskání. Naši nejmenší se snažili vyjádřit své pocity slovy,
pohybem, hudbou i kresbou – nácvik písně Dráček, říkanka Draku,
ty jsi vážně drak?, překážková dráha jako Cesta za Míčkem Flíčkem,
soutěž v namotávání dračích ocasů. Při hře na draky se seznamovali se základními geometrickými
tvary, matematickými pojmy a počty do deseti. V obou mateřských školách se uskutečnilo
fotografování s vánočním motivem, děti se naparádily a všem to ohromně slušelo.
V MŠ Bechlín se probíralo mnoho
témat,
prvním
z nich
byl
Halloween a Dušičky. Děti
se seznámily s významem těchto
svátků. O dušičkovém týdnu
si naši školáčci vyrobili strašidelné
lucerničky a proběhla strašidelná
párty, kterou si velice užili. Dále
děti dlabaly a zdobily dýně.
Při venkovních procházkách naši
nejmenší pozorovali přírodu a sbírali přírodní materiály. Na svátek sv. Martina jsme si povídali
o tradicích a pečení svatomartinské husy, děti si takové husy vyrobily. Téma, které děti velmi zaujalo,
byl Vesmír. Povídali jsme si o vesmírných výpravách, o práci kosmonauta, o sluneční soustavě
a vyrobili jsme si planety. Děti se naučily nové básničky a písničky, procvičily jemnou a hrubou
motoriku. V kulturním domě byla pro předškoláky připravena beseda s názvem VZPoura úrazům,
která se jim velice líbila a moc je potěšil dárek, který si odnesli.
V měsíci
listopadu
proběhlo
v ZŠ
mnoho
preventivních
programů. Jedním z nich byla
VZPoura proti úrazům, dalšími
byly HOP – hravě o prevenci
a Socializační aktivity na zlepšení
kolektivu v jednotlivých třídách.
Žáci
se
učili
empatii,
jak naslouchat jeden druhému,
neubližovat si navzájem. Další
preventivní akce byly zaměřeny
na předcházení úrazům, pomoc v případě úrazu a chování v rizikových situacích. Začali jsme
se připravovat na první adventní neděli, děti si ve školní družině vyrobily dekorace a pod vedením
paní učitelky Hany Stratinské se připravují na vánoční hudební vystoupení. Celá škola zahájila kurzy
plavání, na které se žáci již moc těšili.
Čtenářům Bechlínských listů přejeme krásný vánoční čas plný pohody a zdraví.
Mgr. Sandra Černá, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Bechlín
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Vítání občánků jinak...
Vážení a milí spoluobčané, již dlouho jsem neměla příležitost Vás oslovit ohledně kulturního dění u nás
v obci. Bohužel, doba je taková, jaká je a nám nezbývá nic jiného, než věřit a doufat, že zase bude lépe,
že se zase všichni budeme moci při kulturních akcích svobodně setkávat, povídat si, ale hlavně
se radovat.
Dovolte mi v tomto adventním čase přinést alespoň jednu z těch příjemných a milých zpráv týkající
se našich nejmenších, našich nových občánků. V září, po delší pauze, kdy se doba pro kulturní dění
zdála ještě příznivá, jsme začali s chutí a radostí připravovat vítání občánků. Vzhledem k velkému
počtu dětí a jejich rodinných příslušníků a hlavně z důvodu protiepidemických opatření bylo jasné,
že tentokrát se bude vítání konat v Kulturním domě. Původní termín na začátku října nám posunuly
volby a další náš společný termín vyšel až na začátek listopadu. Když vše bylo připraveno a objednáno,
přišlo další nařízení vlády a my byli nuceni vše odvolat a zrušit.
Je nám moc líto, že děti, rodiče, ale i další rodinní příslušníci přišli o slavnostní atmosféru onoho
památného dne. A tak, když děti s rodiči nemohly za námi, rozhodli jsme se, že já a pan starosta se
rozjedeme za nimi. V sobotu 13. listopadu odpoledne a v neděli 14. listopadu v dopoledních hodinách
jsme postupně navštívili rodiny každého nového občánka Benzinova, Předonína a Bechlína. Popřáli
jsme rodičům, předali drobné dárky a každý občánek dostal dárkový poukaz v hodnotě 1 000,- Kč.
Víme, že se to nevyrovná společenské události, kdy nás navštíví rodiče s dětmi a jejich nejbližší
v prostorách Klubu v Bechlíně za hudebního doprovodu, žáci základní školy přispějí svým recitačním
či hudebním programem a rodiče potvrdí svým podpisem do obecní kroniky, že vychovají své dítě
v řádného občana obce a celé naší společnosti. Vzpomínkou na tento den jsou pak i po letech fotografie
dětí v kolébce, v náručí s rodiči i prarodiči pořízené profi fotografem.
Bohužel, uvědomme si, že nepříznivá doba není jen v kultuře naší obce a státu, ale v celém světě.
Pojďme alespoň my obyčejní lidé, zvlášť v tomto adventním čase, zahodit politikaření, předsudky a jen
tak být na sebe příjemní, pozdravit se s úsměvem na tváři, který nás nic nestojí a tímto si zpříjemnit
život, který je zvlášť v této době tak křehký.
Vážení spoluobčané, přeji Vám za sebe i za celou kulturní komisi naší obce příjemné vánoční svátky
prožité v klidu, pohodě, obklopeni svými nejdražšími. Následující rok ať je rokem uzdravení, rokem
plným radosti, štěstí a pozitivního myšlení, které je tolik důležité pro naše zdraví a zdravou mysl.
Vladimíra Müllerová, předsedkyně kulturní komise

.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Události z hasičské zbrojice
V létě se děti několikrát zúčastnily Podřipské hasičské ligy. Vzhledem k tomu, že v období prázdnin je téměř
nemožné udržet družstvo pohromadě, jezdily pokaždé v jiné sestavě. Po ročním výpadku, kdy byla většina
soutěží zrušená, považujeme i účast za úspěch. Družstvo mužů letos opět soutěžilo v sérii Tohatsu Fire Cup
pořádané Ústeckým krajem a kde jsou už považováni za favority. Troufám si říct, že své skvělé pověsti
chlapi dostáli a po sečtení bodů ze všech závodů se umístili na skvělém druhém místě!
Ani naše dorostenky nezahálely a účastnily se Stimax Cupu, tedy závoduh jednotlivců v běhu na 60 nebo
100 metrů. A i na jejich výsledky můžeme být pyšní! V kategorii dorostenek 13-16 let soutěžily Káťa
Čvančarová a Péťa Laurichová, které se celkově umístily na šestém a osmém místě. V kategorii starší dívky
11-15 let soutěžila Terka Macková. Celkově se umístila na devátém místě z padesáti vyhodnocených
závodnic! V té samé kategorii soutěžila také Barča Macková, ale jelikož začala závodit až po prázdninách
a zúčastnila se pouze jednoho závodu, nebyla hodnocená v celkovém umístění. Podle pravidel se totiž musí
zúčastnit alespoň dvou závodů. Také Matěj Rajnoha, který holky na Stimax trénuje, si s nimi zasoutěžil
a v kategorii 17+ se umístil na celkovém dvanáctém místě.
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V říjnu jsme se s dětmi zúčastnili prvního kola celostátní hry Plamen, závodu požární všestrannosti, který
se konal v Zahořanech. Jelikož hodně dětí onemocnělo, jeli jsme především „na účast“, abychom mohli
závodit i v technických disciplínách, které budou v druhém kole konaném v květnu. Nakonec se obě
družstva, mladší i starší žáci, umístila zhruba v polovině startovního pole, na osmém místě. Terka Macková,
která za náš sbor startuje jako jediná dorostenka-jednotlivec, se umístila na druhém místě a má tedy do jarní
části velmi dobrou výchozí pozici.
V sobotu 16. října pořádal SDH Lukavec pohárovou soutěž, také braňák – jak závodu požární všestrannosti
říkáme. Zde si mladší i starší žáci trošku polepšili a opět se shodně umístili na šestém místě. Ten samý den
se také konalo slavnostní vyhlášení výsledků Podřipské ligy. Jelikož se každý rok dělá v našem kulturním
domě, byl by hřích, kdyby se tam náš sbor alespoň neukázal. Kromě vyhodnocení ligy byly na programu
také různé soutěže nejen s hasičskou tematikou. A tady naše děti opravdu
zaválely!!! V „převlíkané“ (přetahování trička z jednoho člena na druhého)
vyhrálo družstvo, ve kterém soutěžily. Samozřejmě díky asistenci trenéra
Michala Lauricha. Anežka Korpalová pak vyhrála „židličkovanou“ mezi
mladšími žáky a také soutěž v motání hadic, které byly sice štafetové,
ale 100 metrů dlouhé, což je pro děti opravdu délka. No a nakonec vyhrála
Valča Laurichová Miss PHL 2021! Nyní nás čeká zimní příprava na novou
sezónu, na kterou se už opravdu těšíme!
Všem členům děkujeme za reprezentaci nejen v okrese, ale také v kraji.
Doufáme, že výsledky se budou jen zlepšovat a že další sezónu pandemie nepřekazí.
Michala Korpalová, SDH Bechlín

Bechlínští hasiči nespí
Tak jako každým rokem hasiči pořádají kulturní akce, soutěže, trénují, udržují techniku, po celý rok
prostranství a okolí hasičárny, tak v letošním roce nám přibylo soutěžní plato na fotbalovém hřišti. Z toho
máme velkou radost a hlavně naše mládež, která zde může trénovat požární útok. Zjara zde přibude koš
na basketbal, ale už dnes je vidět, jak děti z obce zde prohánějí hokejky a míček. Za toto musíme poděkovat
našemu sponzorovi, který vše vybudoval.
Tak, jak si říká mládež „Bechlínské komando“, tak někdo o soutěžním
družstvu mužů prohlásil „tým snů“, a tak trochu právem. Již devět let
se družstvo mužů účastní krajské soutěže Tohatsu Fire Cup, kde bojuje
o přední příčky. Tato soutěž je seriálem sedmi soutěží, kde se sčítají body
a jezdí se po celém kraji. Nejdále bylo letošní finále ve Varnsdorfu. V naší
kategorii nad 35 let soutěží devět týmů a muži si za devět let vybudovali
i tak trochu respekt. Sice občas to zaskřípalo, ale body se dostávají
i za účast v závodě. Ono sehnat sedm soutěžících nad 35 let ve sboru byl
někdy problém. Přesto, že družstvo jezdilo na soutěže s menšími
obměnami, tak to začalo vše klapat, i když nervozita tu byla. Celková umístění: 2013 – 3. místo,
2014 – 8. místo, 2015 – 4. místo, 2016 – 3. místo, 2017 – 1. místo, 2018 – 2. místo, 2019 – 2. místo,
2020 – 1. místo, 2021 – 2. místo. Soutěž Tohatsu se pořádá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje, krizového
řízení a dalších sponzorů, což je vidět na cenách pro soutěžní družstva. Vždyť už máme zásahové přilby,
rukavice, opasky, hadice, trhací háky, rozbrušovací motorovou pilu, kalové benzinové čerpadlo, dárkové
poukazy na koupi materiálu ve výzbrojně a v letošním roce nám přibyl do výbavy čtyřdílný nastavovací
žebřík pro záchranu osob. Můžeme říci, že jsme si vybojovali praktické a kvalitní věci.
V roce 2022, 7. května, oslavíme 120 let založení našeho sboru a na fotbalovém hřišti proběhne desátý ročník
Tohatsu, na který se už těšíme. Všichni budeme rádi, když nás přijdete povzbudit. Samozřejmě,
když nám to covidová situace dovolí. Nechci jmenovat, abych na někoho nezapomněl, za těch devět let
prošlo soutěžním týmem více lidí. Proto děkuji soutěžnímu družstvu a všem, kteří nám pomáhají,
jak jednotce, tak i SDH. Přeji všem krásné prožití svátků, hezký nový rok a musíme věřit, že rok 2022 začne
v pozitivním světle.
Jindřich Konfršt, SDH Bechlín
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………. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výsadba stromořadí ovocných stromů - poděkování
Od poslední říjnové soboty zdobí okolí naší obce nové stromořadí. Za finančního přispění Ministerstva
životního prostředí a díky dobrovolné práci našich občanů jsme navázali v Polankách na tradici našich
předků, kteří zde pečovali o ovocné sady.
Na tradici navazujeme i výběrem vysázených odrůd.
V případě hrušní jde o původní odrůdu Solanka,
vysázené jabloně jsou odrůdy Panenské české a Matčino,
dříve typické vysokokmenné stromy, které byly
ozdobou našich zahrad. Jabloně a hrušně doplňují dříny,
trnkové a lískové keře.
Nové stromořadí bude nejen základem pro budoucí
větrolam, ale také zvýší biologickou rozmanitost území,
zvýší dostupnost zdroje potravy pro volně žijící zvířata,
rozšíří útočiště a možnosti pro hnízdění ptactva včetně
dravců a hmyzožravých ptáků s pozitivním dopadem
na biologickou ochranu přilehlých zemědělských ploch a věřím, že také zlepší krajinný ráz okolí naší
obce. V neposlední řadě doufám, že se v travním pásu navazujícím na stromořadí brzy vyšlape pěšina,
kudy povedou naše procházky a výlety.
Dovolte, abych poděkoval všem, kteří svojí pomocí přispěli k dobré věci, a věřím, že se i v příštích
letech budeme moci u podobných úkolů společně setkat.
Jan Drobný, zastupitel obce Bechlín

………. ZE SPORTU

Rok 2021 - dohráno
Po měsíční pauze se vracíme k závěrečné části soutěže. Podzim byl i přes ztížené podmínky dohrán –
z naší strany to byl nevydařený průběh a máme do jara co zlepšovat.
Pro ty, co se neseznámili s výsledky našeho družstva, přinášíme tradiční stručnou informaci.
Neděle 31. října 2021
Polepy – Předonín
0:1 (0:0)
- překvapivý výsledek, o kterém rozhodl náš nejmladší hráč patnáctiletý P. Soušek, který využil chybně
zahrávané přihrávky brankáři deset minut před koncem. Zvýšený tlak jsme v závěru odrazili a odvezli
si tři body.
Neděle 7. listopadu 2021
Předonín – Bříza
5:1 (1:1)
- předpokládaný úspěch se nerodil lehce. První poločas soupeř odolával a navíc jsme neproměnili řadu
příležitostí. Rozhodla druhá část, kdy hosté odpadli a naši hráči se konečně i trefili.
Sobota 13. listopadu 2021
Předonín – Rovné B
2:1 (2:0)
- první část snese přísnější měřítko, druhý poločas jsme upadli do starých problémů a navíc pokolikáté
již jsme odešli fyzicky a nakonec jsme byli rádi, že jsme uhájili hubené vítězství.
Sobota 20. listopadu 2021
Kleneč – Předonín
7:3 (5:1)
- utkání odehrané v nepříjemné nervózní atmosféře v dalším útlumu, který naznačilo minulé utkání.
Je to škoda, neboť v případě vítězství jsme mohli skončit na sedmém místě. Takto to vše stačilo pouze
na jedenácté, třetí od konce.
A to je z fotbalového dění vše. Při příležitosti tohoto zpravodaje nám dovolte poděkovat fanouškům
za celoroční podporu.
V závěru přejeme všem hráčům, funkcionářům obou vesnických klubů a všem spoluobčanům klidné
a radostné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, kupu štěstí a hodně úspěchů.
Děkujeme Obci Bechlín a redakci za spolupráci a věříme v její pokračování pro další období.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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VÁNOČNÍ RECEPTY ..........

Netradiční Vánoce
Máme před sebou už druhé vánoční svátky a konec roku s covidem. Vánoční stromy svítí,
ale doprovodné akce musíme oželet. Každý z nás by se měl snažit dodržovat omezení hromadných
akcí a trávit Vánoce jen s rodinou, raději na procházkách než na návštěvách přátel a známých. Snad tím
přispějeme k tomu, že příští svátky už budou zase bez omezení. Pojďme si tyhle „jiné“ Vánoce
zpříjemnit méně známými dobrotami. Ještě na poslední chvíli si můžeme připravit cukroví, které
se nemusí péct s předstihem.
RYCHLÉ KŘEHKÉ CUKROVÍ
250 g másla, 300 g hladké mouky, 1 žloutek, 5 lžic bílého vína
Všechny suroviny zpracujeme a vyválíme plát, z kterého vykrajujeme různé tvary. Pečeme na 170 °C
dorůžova. Po upečení obalíme v moučkovém cukru.
KOŠÍČKY Z TATRANEK
250 g hery, 300 g hladké mouky, 100 g moučkového cukru, 5 tatranek, 1 vejce
Krém: 100 g čokolády na vaření, 250 ml smetany
Tatranky umeleme, přidáme ostatní suroviny a vypracujeme těsto. Naplníme do formiček na košíčky
a pečeme ve středně vyhřáté troubě. Na krém svaříme smetanu s nastrouhanou čokoládou a mícháme
do úplného vychladnutí. Druhý den vyšleháme a plníme do košíčků.
A několik pomazánek a dobrot na Silvestra.
CELEROVÁ POMAZÁNKA
100 g tvrdého sýra, 1 celer, 1 menší cibule, sůl, pepř, majonéza, citrónová šťáva
Tvrdý sýr nastrouháme nebo nakrájíme na malé kostičky, přidáme nastrouhaný celer zakapaný
citrónovou šťávou, cibuli, sůl, pepř a majonézu. Můžeme přidat nastrouhanou mrkev, aby byla
pomazánka barevnější.
HERMELÍNOVÁ POMAZÁNKA
1 hermelín, 100 g šunky, 1 menší cibule, majonéza, pepř
Hermelín a šunku nastrouháme, přidáme cibulku, pepř a majonézu.
KŘENOVÁ POMAZÁNKA
4 lžíce nastrouhaného křenu, 2 nastrouhaná jablka, špetka soli, špetka cukru, citrónová šťáva, pepř, majonéza
Vše smícháme, pro lepší chuť můžeme přidat nastrouhané ředkvičky.
PLNĚNÉ ŽEMLIČKY
300 g hladké mouky, 75 g másla, 1 žloutek, 2 g droždí
Zaděláme těsto, které necháme ½ hodiny vykynout. Po vykynutí tvarujeme malé
kuličky, necháme ještě chvíli kynout, potřeme bílkem, posypeme kmínem, solí
a strouhaným sýrem a pečeme na 180 °C. Studené rozřízneme a plníme
pomazánkami.
SMAŽENÉ PIROŽKY
500 g hladké mouky, 1 lžíce rozehřátého másla, 1 žloutek, 1 lžička soli, ½ lžičky cukru, 2 g droždí, mléko podle
potřeby, tuk nebo olej na smažení
Nádivka: 250 g vařeného masa, malý hrnek nakrájené cibule, 1 bílek, pepř, sůl
Zaděláme tužší těsto, necháme vykynout a vyválíme na cca 0,5 cm. Vykrajujeme kolečka, která
naplníme nádivkou, okraje stiskneme a necháme ještě kynout. Smažíme ve větším množství oleje.
Na nádivku umeleme vařené maso, přidáme osmahnutou cibuli, bílek, pepř a sůl.
Všem přeji krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a hlavně zdraví do nového roku.
Dobrou chuť!
Miluše Dvořáková
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.......... SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM
Hospoda U Petráčků v Libkovicích Vás zve na

VÁNOČNÍ KYTARY
v sobotu 18. prosince 2021 od 17:00 hodin
hrají: Václav Mazák, Jiří Aust, Pavel Klíž, Petr Petráček

FK Bechlín Vás zve na tradiční

SILVESTROVSKÝ SRANDAKOP
sraz 31. prosince 2021 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 2022 v 8:00 hod. u obecního úřadu
Po návratu bude pro zájemce připraveno občerstvení v klubovně na fotbalovém hřišti.

SDH Bechlín zve své členy na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
v sobotu 8. ledna 2022 od 14:00 hodin
v Klubu Bechlín

SDH Předonín Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 15. ledna 2022 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.

SDH Bechlín a Prodejní dílna lidové tradice Bechlín Vás zvou na

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
který vyráží v sobotu 12. února 2022 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.
9

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 2021 bude možné přijít pro Betlémské světlo
Tyto dny bude VSTUP ZDARMA.

ROZSVIŤME HVĚZDU PRO HOSPIC
Rozsviťme to dobré v nás!
Darujte a pomáhejte s námi nevyléčitelně nemocným. Díky Vašim darům a Vaší podpoře bude moci
hospic 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
nebo přispějte převodem na účet č. 0000532525/0300, variabilní symbol 21.

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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