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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
rok 2014 je u svého konce a pro nás všechny začíná čas jeho hodnocení. Každý z nás hodnotí jak svůj
osobní, tak i pracovní život, přemýšlí, co se povedlo i nepovedlo a určitě plánuje do dalšího roku. Je čas
adventu a Vánoc, blíží se nový rok. V tomto svátečním období má být pravidlem klid, pohoda a dobrá
nálada. Bohužel, právě tento čas pro mnohé znamená veliké vypětí a snahu dodělat vše potřebné,
stihnout věci téměř nemožné. Tento tlak přináší stresové stavy a únavu, nepřispívá sváteční atmosféře
a řadu z nás naprosto vyčerpává. Každý rok si slibujeme, že ten příští bude jiný, samozřejmě lepší
a klidnější, ale bohužel... Rychle a zběsile se ženeme někam, ani nevíme kam a přenášíme svoji
nevraživost na své okolí. Není snad lepší jít na procházku, užít si sváteční pohodu, prostě se zastavit?
Doba nás neustále žene kupředu, žijeme rychleji a nemáme čas ohlédnout se zpět a vychutnat vše,
co se povedlo. Závěr každého roku nám všem přináší mnohé radostné chvíle v kruhu rodiny a přátel.
Vychutnejme si tyto okamžiky co nejdéle a těšme se i z drobností.
Letošní rok můžeme ze strany chodu naší obce hodnotit jako úspěšný. Podařilo se naplnit rozpočet,
udržet bezdlužnost a popojít zase o několik kroků dopředu. Dá se říci, že nastavená laťka života obce
byla udržena a doufám, že to tak bude i nadále. Volební podzim přinesl nám všem nutnost hodnocení
celého čtyřletého období. Výsledky voleb jsou všeobecně známé a zastupitelé budou dále pokračovat
v rozvoji všech částí obce. Klidné a uvážlivé rozhodování může nám všem jenom prospět. Znovu
žádám občany o výraznější účast při veřejném projednávání všech záležitostí obce. Přímá účast občanů
odstraní nesrovnalosti a polopravdy, které pronikají na veřejnost. Nikdy jsme neměli a nemáme zájem
zkreslovat informace ani hospodaření se společnými prostředky. Stačí si najít jenom trochu času a přijít
se informovat.
Vážení občané, přeji Vám klidné a šťastné prožití Vánoc, pevné zdraví, spokojenost a hodně elánu
do dalšího roku. Nenechme si kazit sváteční dny nevraživostí nebo závistí a naučme se odpouštět i těm,
kteří nám ubližují.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve středu 26. listopadu od 17 hodin proběhlo v Klubu v Bechlíně zasedání zastupitelstva obce, kterého
se zúčastnilo všech jedenáct zastupitelů a hosté. Do programu jednání zastupitelstva byly se svolením
jeho členů přidány dva body a tak se rozšířil na osm bodů.
Přesuny v rozpočtu, rybník Předonín – v úvodu jednání se zastupitelé zabývali rozpočtovými
opatřeními č. 6 a 7. Předseda finančního výboru Ing. Ladislav Soušek přednesl přítomným potřebné
změny, zejména pak navýšení položky „Vodní díla – rybník Předonín“. K tomuto bodu byla vedena
živá diskuse. Starosta obce přítomným vysvětlil, že při rekonstrukci rybníka došlo k havárii, kterou
je nutné neprodleně řešit. Obvodové zdi, se kterými bylo v projektu počítáno, neměly základy a zřítily
se do rybníka. Podle předběžného rozpisu nákladů, který starosta předložil zastupitelům, bude nutné
použít více betonu a další materiál. Na příštím zasedání bude schvalován dodatek ke smlouvě o dílo,
podle něhož se předpokládané náklady mají zvýšit z původních 700 tisíc Kč na 1 milion 270 tisíc Kč.
Pro rozpočtová opatření č. 6 a 7 se vyslovilo 7 zastupitelů.
Hospodaření obce – starosta dále předložil zastupitelům Zprávu o hospodaření obce za 3. čtvrtletí
roku 2014. Zastupitelé ji schválili 11 hlasy.
Vybavení školní kuchyně – na žádost příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bechlín dali zastupitelé souhlas
s čerpáním fondu reprodukce majetku ZŠ a MŠ Bechlín ve výši 181 488 Kč. Škola za tyto peníze
zakoupí smažící pánev a elektrický kotel pro školní jídelnu. K tomuto bodu byla opět vedena diskuse,
zejména o ceně. Na zasedání byly přítomny vedoucí jídelny a ředitelka školy, které zdůvodnily výběr
dodavatele. Nákup spotřebičů bude uskutečněn se souhlasem deseti zastupitelů.
Výroční zpráva o činnosti školy – starosta obce předložil výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Bechlín.
Zpráva byla schválena bez výhrad všemi zastupiteli.
Žádost o koupi pozemku – zastupitelstvo neodsouhlasilo záměr prodeje obecního pozemku
v k.ú.Bechlín, o jehož koupi požádala jeho nájemkyně, která zde má zahrádku. Zastupitelé se po krátké
rozpravě shodli, že v zájmu žadatelky je lepší pozemek neprodávat. Pro prodej nehlasoval ani jeden
ze zastupitelů.
Zabezpečení budov ZŠ a MŠ Bechlín – zastupitelé vyhověli žádosti ZŠ a MŠ Bechlín na nákup
zabezpečovacího zařízení pro školu a školky. Škola vynaloží 58 465 Kč na instalaci otvíračů s kamerami
na dveře budov ZŠ Bechlín a MŠ Předonín. Zabezpečení MŠ Bechlín bude pořízeno ze sponzorského
daru. Zastupitelé schválili uvolnění prostředků na zabezpečení školy jednohlasně.
Úspora elektrické energie – zastupitel Michal Stanislav předložil cenovou nabídku na nižší ceny
elektrické energie pro Obec Bechlín. Uvedl, že zmíněná nabídka by pro obec znamenala roční úsporu
kolem 19 tisíc Kč. Starosta uvedl, že nabídka má krátkou platnost a není možné v daném termínu
uzavřít smlouvu a navrhl, aby tato záležitost byla řešena v příštím roce. Návrh na usnesení,
aby starosta obce nyní požádal o novou cenovou nabídku, nebyl přijat. Pro se vyslovilo pouze pět
zastupitelů.
Diskuse – v diskusi se hovořilo k projednaným záležitostem. Dále Mgr. Ing. Jan Drobný, předseda
Komise pro projednávání přestupků, oznámil přítomným, že členové přestupkové komise, kteří nebyli
zvoleni do zastupitelstva obce, nechtějí již tuto funkci dále vykonávat a vyzval případné zájemce
o členství v této komisi, aby se přihlásili.
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

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.
V pátek 26. prosince 2014 bude svoz komunálního odpadu probíhat jako v běžný pracovní den.
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MUDr. Tylová oznamuje,
že od pondělí 22. prosince 2014 do pátku 2. ledna 2015 neordinuje.
Od 5. ledna 2015 bude ordinace přestěhována na adresu Vrchlického 997, Roudnice nad Labem,
tel. 416 812 659.

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.

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

Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Bechlín pořádá humanitární sbírku
 letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (minimálně 1 m2)
 domácích potřeb (nádobí bílé i černé), skleniček – vše nepoškozené
 vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek, peří
 nepoškozené obuvi
 nepoškozených kompletních hraček, knih
 menších elektrospotřebičů – mohou být i nefunkční
Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televize, počítače, nábytek, matrace, koberce, znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční
od pondělí 12. ledna 2015 do středy 14. ledna 2015
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.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným
občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
Více na www.diakoniebroumov.org.
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AKCE KULTURNÍ KOMISE ..........

Po roce VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ...
A s nimi i tradiční předvánoční akce, mezi které již dlouhá léta patří i setkání „dříve narozených“.
První se uskutečnilo 22. listopadu 2014 v Klubu v Předoníně a o týden později 28. listopadu 2014
v nově otevřeném Kulturním domě v Bechlíně.
...ZPÍVEJME PŘÁTELÉ... a že se zpívalo...
V Předoníně za hudebního doprovodu heligonek
a v Bechlíně hrál k tanci a poslechu pan Jiří Mandys.
Na začátku obou setkání nechybělo ani malé ohlédnutí
starosty, co nám minulý rok přinesl a co nového můžeme
očekávat. Všem přítomným zároveň popřál mnoho zdaru,
pevné zdraví a hlavně dobrou náladu, na kterou si
se všemi přítomnými symbolicky připil. Nechyběl
ani malý kulturní program.
V Předoníně pod vedením Katky Kubíčkové vystoupila tři
děvčátka s krátkým pásmem vánočních koled i s vlastním hudebním doprovodem. V Bechlíně pak
vystoupily děti ze základní školy pod vedením svých
pedagogů, kdy kromě básniček a koled předvedly moderní
taneční vystoupení. Krátce poté do sálu napochodovaly
„straškovské mažoretky“ a se dvěma tanečními ukázkami též
zpříjemnily páteční podvečer. Atmosféra obou setkání se vedla
v přátelském duchu, kdy lidé měli k sobě opět blíž.
Kapr sice na talíři chyběl, ale přítomní nepohrdli ani
bramborovým salátem s kuřecím řízkem... A tak se pilo, jedlo,
hodovalo i vzpomínalo a někteří tancovali až do pozdního
večera.
...a že to bylo perfektně připravené, patří všem pořádajícím velký dík! Ať jsou to zástupci obce spolu
s kulturní komisí nebo ti, kteří dobrovolně a rádi přijdou a nabídnou svou pomoc.
Co jiného dodat vážení a milí občané? Snad jen to, abychom následující vánoční svátky prožili v klidu
a pohodě, abychom čím dál víc potkávali příjemné a usměvavé lidi, kteří nám podají pomocnou ruku
vždy, když je to třeba. A do nového roku? Jen a jen pevné zdraví!
Vladimíra Müllerová, předsedkyně kulturní komise

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........

Vánoční trhy
30. listopadu byla první adventní neděle. Nastal předvánoční čas a v Bechlíně také čas na vánoční trhy
a rozsvícení stromku. Rok od roku se přidávají další a další stánkaři a letos už byl výběr opravdu velký.
Adventní dekorace všeho druhu, ruční práce, výrobky z papírových ruliček a ukázky uměleckého
kovářství. I mlsné jazýčky si přišly na své, prodávaly se perníčky, koblížky, jablka, med a medovina.
Velký úspěch měla ochutnávka vín z Jeviněvského vinařství.
O vína byl takový zájem, že vinař musel zajet pro další zásoby
Samozřejmostí byl stánek MŠ a ZŠ. Prodávaly se v něm výrobky,
které děti dělaly na vánočním atelieru nebo na různých kroužcích
a výrobky dětí ze školky. Ve stánku s občerstvením byly
i tentokrát zabijačkové pochoutky – jitrnice, jelítka, polévka
i guláš. Točené pivo, svařák, horký džus, snad tedy mohu říct,
že na své si přišel opravdu každý.
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V 15:30 hod. nám děti ze školky a školy zazpívaly pár
písniček s vánoční a zimní tématikou. Po jejich vystoupení
všechny přítomné děti společně zavolaly Mikuláše.
Ten samozřejmě přišel i s andělem a čertem a přinesl dětem
balíčky se sladkostmi. Když skončila nadílka, byla už skoro
tma a tak přišel čas, aby se poprvé rozsvítil vánoční
stromeček. Krásnou tečkou na závěr byl veliký ohňostroj
odpálený ze střechy hasičárny. Letos byl vážně moc hezký
a právem si vysloužil obrovský potlesk.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě i průběhu vánočních trhů a všem, kteří nám v celém roce
zachováváte svou přízeň, bez které by nemělo smysl jakoukoli akci pořádat 
Michala Korpalová, SDH Bechlín

Pouštění balónků s přáním Ježíškovi 2014

Před pár dny u nás proběhla další předvánoční akce zaměřená hlavně na děti. Spousta z nás se sešla
12. prosince za novým kulturním domem v Bechlíně, aby se připojila k tisícům lidí z dalších měst a obcí
a pokusila se vytvořit nový český rekord v pouštění balónků s přáním k Ježíškovi. Tato tradice vznikla
v roce 2007 v Českých Budějovicích a díky velkému zájmu se postupně rozšířila po celé České
republice. Dosud nepřekonaný rekord byl vytvořen hned další rok, kdy bylo vypuštěno k nebi přes
100 000 balónků z 270 míst. A jak to probíhalo u nás?
Cílem akce bylo vypustit co nejvíce balónků s přáníčkem přesně v 15:15 na pokyn rádia Impuls, které
vysílalo přenos z města Hodonín, kde byla celorepubliková základna pro vypouštění balónků. Kolem
13 hodiny se začali v kulturním domě scházet organizátoři, kterým přišly na pomoc maminky
a babičky a začalo se s přípravami. Muselo se navázat 160 přáníček na provázky, které se pak vázaly
k nafouknutým balónkům. Od 13:30 byly pro děti připravené drobné činnosti jako je kreslení, hraní her,
projekce pohádek a k tomu nám skvěle hrál pan Kavina. Pro všechny bylo připravené i drobné
občerstvení. Od 14 hodiny se začalo s nafukováním balónků a navazováním přáníček. Zhruba kolem
třičtvrtě na tři jsme začali s rozdáváním balónků. K dispozici bylo několik dospělých, kteří dětem
s psaním přáníček pomáhali. Pravdou je, že nám rozdávání balónků a psaní přáníček trvalo menší
dobu, než jsme předpokládali a tak jsme museli delší
dobu čekat, než jsme se odvážili vypustit děti ven,
chtěli jsme zamezit co nejvíce ztrátám balónků.
Nakonec jsme chvíli po patnácté hodině vyšli všichni
na prostranství za kulturním domem a čekali
na signál z rádia. Ten zazněl v 15:15 a k nebi se mohly
konečně vznést krásné fialové balónky s dětskými
a někdy i dospěláckými přáníčky... Podle našich
odpočtů balónků, které praskly, nebo uletěly
předčasně, jich bylo přesně 149.
Moc doufáme, že se všem zúčastněným akce líbila. Sami víme, že tam byly nějaké nedostatky, ale bylo
to nové i pro nás a tak jsme aspoň poučení pro příště. Na závěr moc děkujeme všem, kteří nám
pomáhali s přípravami a organizací a musím poděkovat obecnímu úřadu, který nám uhradil plyn
do balónků.
V tomto okamžiku, kdy píšu článek, zatím nemáme oficiální informaci, zda se rekord z roku 2008
podařilo překonat nebo ne, ale jakmile se něco dozvíme, budeme Vás informovat. Fotky z pouštění
budou zveřejněny na webových stránkách sdhbechlin.webnode.cz.
A úplně na konec ještě jedna informace ohledně balónků samotných. Balónky jsou vyrobeny
z přírodního kaučuku, zdravotně nezávadné, 100 % biologicky rozložitelné 
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ……….
Blíží se konec roku a většina lidí tuto dobu využívá k ohlédnutí za uplynulým časem, ani já nezůstanu
pozadu. Většina z Vás měla možnost sledovat činnost našeho sboru, ať už prostřednictvím vlastní
zkušenosti nebo prostřednictvím článků v místních novinách. Musím přiznat, že tento rok byl pro nás
opravdu těžký, poznamenaný především smrtí našeho kamaráda, dlouholetého člena a bývalého
starosty sboru Jarouše Macka, který nám na všech akcích hrozně moc chyběl. Jsem si ale jistá,
že co se týká zábavných akcí, které pro Vás všechny pořádáme, nemůže nikdo říct, že jsme nastavenou
laťku neudrželi. Samozřejmě se najdou lidé, kteří mají potřebu neustále za něco kritizovat, jiní nám rádi
s chutí hodí klacky pod nohy, ale ohlasy většiny z Vás nám vrací chuť do práce. Příjemné je vidět i to,
že se někteří z Vás rádi sami zapojí do příprav, i když nejsou členy sboru. A tak bych ráda využila
příležitosti a poděkovala Vám všem, kteří se našich akcí zúčastňujete, protože veškeré příspěvky
používáme zase na další práci s našimi malými hasiči. Jako dalším děkuji všem, kteří nám pomáháte,
ať už je to nějaké to pečení dobrot, nebo třeba pomoc s dopravou dětí na soutěže apod. Pro někoho
je to třeba maličkost, ale pro nás často vyřešení velkého problému. Další poděkování zaslouží obecní
úřad a jeho zaměstnanci. A nakonec nesmím zapomenout poděkovat všem členům našeho sboru, kteří
se na všem podílejí... Nebudu nikoho jmenovat, nerada bych na někoho zapomněla...
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem krásné Vánoce a aby byl ten přicházející rok 2015 opravdu
šťastný.
Jana Macková, SDH Bechlín

Mikulášská besídka a výroční valná hromada SDH Předonín
Jako každý rok i letos sbor dobrovolných hasičů
pořádal již tradiční Mikulášskou besídku, která
se konala 6. prosince na sále Obecního úřadu.
Po zahájení akce předvedli svůj program mladí
hasiči, kteří zde zahráli hru s názvem „U Božky
hoří“. Celé představení předem pilně
nacvičovali na schůzkách a výsledek byl
opravdu výborný. Hra se jim velmi vydařila,
předvedli velmi dobré herecké výkony, pěkné
kulisy a zábavný děj. Po programu děti
za poslechu koled netrpělivě čekaly na Mikuláše. Ten spolu s andělem a čertem přišel zanedlouho
a nadělil dětem spoustu dobrot. Myslím, že celá akce se vydařila a panovala zde příjemná atmosféra.
Ve večerních hodinách od 17:00 se konala výroční valná hromada sboru. Účast členů zde byla hojná.
Kromě každoročního programu zde byl předveden program dětí a konaly se nové volby do výboru
SDH na období 2015 – 2020. Po řádně provedených volbách a usnesení schváleném valnou hromadou
se ustanovil nový výbor v tomto složení:
starosta sboru: Václav Kouřil
náměstkové starosty: Tomáš Dvořák, Zdeněk Řezáč
velitel: Jaroslav Vocásek
hospodář: Lucie Vocásková
vedoucí mládeže: Lucie Vocásková
referent kultury: Monika Haklová
referent žen: Jitka Kouřilová
materiální technik: Tomáš Filler
jednatel: Lenka Mysíková
Kromě výboru byla zvolena i nová revizní rada v tomto složení:
předseda: Blanka Dvořáková
členové: Kateřina Kubíčková, Miroslava Kubíčková
Jelikož se rok 2014 pomalu blíží ke svému konci, chtěli bychom Vám popřát klidné svátky vánoční
a pevné zdraví v roce 2015.
Jitka Kouřilová, SDH Předonín
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………. NAŠE ŠKOLA

Interaktivní program k výstavě Vánoce v přírodě
Předvánoční zastavení v mělnickém regionálním muzeu pro žáčky naší školy se tentokrát konalo
11. prosince. Odjeli jsme ranním autobusem do Mělníka. Program začínal jako vždy v 8 hodin.
Tentokrát děti provázel celou dobu přírodovědec Petr a liška Kokořiška.
Letošní vánoční výstava byla poněkud netradiční. Zavedla děti
do přírody oděné v zimním kabátku a seznámila je s tím, jak tráví
Vánoce naše zvířátka. Zima pro ně představuje období strádání,
které je třeba přežít. Žáci se setkají se zimními spáči, se zvířaty
dělající si zásoby a s těmi, která musí každý den bojovat
se studeným počasím a nepříznivými podmínkami.
Děti se podívaly, jak zvířatům mohou pomoci a jak třeba správně
krmit ptáky. Žáci také stopovaly. Seznámili se s různými typy
ptačích krmítek a potravou vhodnou k přikrmování. V závěru
si mohl každý samostatně po čtyřech vlézt podívat do hlubokého roští, kde na něj čekalo překvapení
v podobě velikého kance.
Všichni si nakonec vyrobili jednoduché krmítko z PET lahve. Doma si je děti zavěsily na zahradě
na strom a naplnily slunečnicovými semínky.
Štěpánka Omámiková, ZŠ Bechlín

Zamyšlení

Ani jsme si nestačili uvědomit, že za pár týdnů už nastane pro žáky významný den. Předání
vysvědčení je vždy slavnostní a pro většinu dětí radostná událost. Nejvíce ale tuto chvíli prožívají
prvňáci a s nimi i jejich blízcí.
Naši noví žáci (prvňáci) se zapojili bez obtíží do života naší školy. Naučili se hodně věcí. V současné
době jsou již schopni přečíst jednoduchý text, umějí už počítat v oboru do deseti. Dozvěděli se nové
poznatky ze společenských věd. Umějí vyjádřit svůj názor, dávají si poznatky do souvislostí.
I v ostatních ročnících pracují žáci se zájmem a zápalem. K tomu nám slouží i velmi dobré technické
zabezpečení, jako jsou interaktivní tabule, počítače a další technika.
Ve škole pracuje sehraný pedagogický sbor, který má rád svoji práci a stále se snaží na sobě pracovat.
Jednak se účastní kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vyhledává si informace v tisku,
ale i dál studuje.
Spolupráce s mateřskou školou probíhá vzájemnými návštěvami na akcích jednotlivých subjektů. Dále
jsme pro děti z „mateřinky“ připravili pravidelné úterní návštěvy, kdy je seznamujeme a pracujeme
s nimi na interaktivní tabuli. Děti poznávají např. různé zvuky, provádějí hravou formou analýzu,
syntézu slov. Na tabuli se dají ale dělat i jiné věci, jako např. malovat apod. V průběhu své návštěvy
si prohlédnou školu, poznají její život, zazpívají si a mohou si i zacvičit.
Od začátku školního roku do této chvíle proběhlo mnoho akcí, exkurzí i zábavných činností. Většinu
z nich jste sdíleli společně s námi prostřednictvím informací v Bechlínských listech. Je za nimi hodně
nápadů, schůzek a plánování všech pracovníků školy, ale i rodičů a bývalých žáků, kteří se k nám stále
rádi vracejí. Toto je pro nás velkou vzpruhou, odměnou a radostí.
Koncem měsíce ledna, 28.1.2015, proběhne zápis žáků do naší školy. I na tento den už chystáme nějaké
překvapení. Doufáme, že se děti do naší školy těší a že přijdou v co největším počtu. Samozřejmě
ve škole rádi uvítáme děti i zákonné zástupce během celého školního roku.
Všichni zaměstnanci Vám přejí krásné a radostné prožití vánočních svátků. Těšíme se na Vás a v lednu
nashledanou.
Ilona Řejhová, ředitelka školy
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Slovo zastupitele
Po uveřejnění několika článků nestranné šéfredaktorky Bechlínských listů jsem se rozhodl osvětlit pár
jejích vyjádření k situaci v naší obci.
Nevím, v jaké zemi se vina obviněného posuzuje podle počtu obviněných. Nemyslím si, že čím více
je obviněných, tím je vina nižší nebo dokonce žádná. Musíme jako občané obce počkat na rozhodnutí
soudu, který o vině trestně stíhaných bude rozhodovat.
Jestli je pravdou, že pan: „starosta obdržel poštou anonymní dopis s výhrůžkou“, měl toto oznámit
na Policii ČR, která by to měla vyšetřit. Jde přece o jeho osobu, přítelkyni a majetek jeho přítelkyně,
u které bydlí.
Zmínku o starostovi jako o „člověku co má široké srdce pro obec“ také nechápu, jak starosta
se širokým srdcem může nezdravit občany obce. Jak může projít okolo starší ženy a nepozdravit ji?
K naší předvolební kampani paní šéfredaktorka napsala, že „byla postavena na trestním stíhání“ pana
Suchého (Ne starosty. Stíhán je pan Suchý jako soukromá osoba). Nevím, zda četla vůbec naše volební
noviny, ke kterým se vyjadřuje. Tématu o stíhání byla věnována jedna stránka z celkových 8 stránek.
Na ostatních stránkách byly naše podměty k lepšímu hospodaření obce a jejímu lepšímu rozvoji.
S prohlášením paní šéfredaktorky, ve kterém uvádí, že: „předvolební noviny do její poštovní
schránky samozřejmě nedorazily.“ nemůžu souhlasit. Dle informací pana Jaroslava Šolce, který
noviny po obci roznášel, byly dány dvě vyhotovení do schránky domu, kde s paní Škobisovou bydlí
i pan Suchý. Dále byla dána dvě vyhotovení na chodbu obecního úřadu. Tímto paní šéfredaktorka
uvádí celou obec v omyl. Možná se spletla a chtěla napsat o straně ČSSD, která si přesně vybírala,
kam své motivační dopisy vhodí. Kandidáti protistrany jejich dopisy samozřejmě nedostali.
Dále je v článcích paní šéfredaktorky zmiňována „demokracie“. Ve velké většině měst a obcí jsou
do kontrolních orgánů voleni zástupci opozice. Bohužel v naší obci je vše jinak. Zde si zástupci strany
zvolení za stranu ČSSD, rozdělili posty ve všech komisích v obci. Zde nefunguje demokracie, v naší
obci se vracíme k vládě jedné strany, a toto tu již bylo. Možná si to i někteří pamatujete. Je divné,
že i nestranná šéfredaktorka tyto praktiky obhajuje. Doufám, že vláda jedné strany i v naší obci skončí.
Je zajímavé jak se „fakta“ dají různě ohýbat, podle toho jak se to určité straně hodí.
Všem přeji hezké prožití vánočních svátků a Nového roku. A také klidný a úspěšný nový rok 2015.
s pozdravem Michal Stanislav

Vážení spoluobčané,
dovolte nám reagovat na článek paní Vodičkové s názvem „Kdo je vítězem voleb v Bechlíně“. Každý
z nás kandidoval do zastupitelstva obce s chutí pracovat a řídit naši obec ke prospěchu všech občanů.
Každý z nás používá vlastní rozum a žádný z nás není pod vlivem někoho dalšího. Naši obec a její
záležitosti spravuje zastupitelstvo a nikoli sám starosta. Kontrolní orgán Krajského úřadu Ústeckého
kraje neshledal v práci jak zastupitelů, tak i pracovníků obce žádné nedostatky a vady.
Samozřejmě, že i v našem zájmu je žít v moderní obci, ale naše představa je odlišná od názorů opoziční
skupiny. Předvolební program Sdružení pro obec nebudeme hodnotit, každý ať si udělá svůj vlastní
názor. Řádky, které napsala pisatelka článku znázorňují její lidské a morální kvality. Snaha protlačit
moderní program Sdružení pro obec s konstruktivními řešeními typu – „potřebujeme v Předoníně
rybník?“ nebo „vše nakoupit přes internet“ – hovoří sama za sebe.
Naše svědomí v řízení a rozhodování o záležitostech obce je čisté. Kritika všeho, urážky a napadání nás
v práci ve Váš prospěch neovlivní!
Milan Fiala, Vladimíra Müllerová, Ing. Ladislav Soušek, Stanislav Stanislav, Jaroslav Vocásek
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Zamyšlení nejen fotbalové
Před koncem roku jsem se zamyslel nad tím, co dobrovolně člověk dělá ve prospěch druhých a dále
proto, aby se nám žilo lépe. Mrzí mě, že to někteří občané nepochopí. Jinak by nebylo možné, abych
se dozvěděl, že jsme pár fotbalových zoufalců a to je tak asi vše. Pro ty, co si to myslí, chci uvést,
že se již 42 let snažím udržet venkovský fotbal při životě, ať již to bylo 24 let v Dobříni a současně
3 roky ve Štětí nebo nyní již 18 let v Předoníně, kde do současné doby ve vedení klubu nezůstal mimo
mě ani jeden ze zakladatelů. Věřím, že snaha se současnými spolupracovníky pomůže zachovat fotbal
a zábavu i pro další léta i když je to z hlediska financí a hlavně hráčské základny stále těžší. Proto
člověka potěší, když se nám podaří založit družstvo těch nejmenších a ti nám to vracejí stále lepšími
výkony. Opusťme ale fotbal a obraťme list.
Vrátím se ještě jednou k volbám, kdy den před volbami byl v obci vyvěšen leták s výzvou k trestnímu
stíhání zastupitelů, kteří souhlasili s náhradou právního zastoupení starosty ve věci použití dotací
na opravy silnic poničených přívalovými dešti. V den voleb jsem pak objevil ve schránce leták
od „Sdružení pro obec“ jako výzvu pro hlas za toto sdružení. Toto nechávám pro zamyšlení všem,
co čtou tyto řádky.
V jedenáctých Bechlínských listech jsem byl osloven s tím, proč jsem nevolil jako člena finančního
výboru mojí spolubojovnici a doufám i nadále kamarádku z vysoké školy Ing. Lenku Svobodovou.
Odpověď je prozaická. Lenka, podobně jako celé sdružení, je aktivní pouze jednou za čtyři roky, podle
činnosti sdružení by se daly určit „přestupné roky“, bohužel s dvouletým skluzem. Pro práci
ve výborech a komisích je potřeba pravidelnost a stálost, kterou můžeme u nových členů finančního
výboru na základě jejich zapojení v minulém volebním období předpokládat. To ovšem neznamená,
že se zříkáme jakýchkoliv podnětných návrhů ze strany paní Ing. Svobodové.
A nakonec – Sdružení pro obec má na svém webu pěkné motto. Po prvním zasedání po volbách ale
nějak skřípe jeho poslední část o zachování charakteru vesnického sídla. Nápad se zrušením rybníka
v Předoníně by tomuto určitě neprospěl.
Pro další aktivitu a vzájemné pochopení v práci pro obec – konstruktivně a rozumně!
Přeji všem spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních, do nového roku hodně štěstí, radosti,
úspěchů, hlavně zdraví a pevný krok.
Ing. Ladislav Soušek

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

S rozpaky do roku 2015

Jak již jsme v minulých Bechlínských listech avizovali, veškeré fotbalové soutěže svou podzimní část
ukončily. Problémy po ukončení sezóny pokračují. Minule jsme uvedli, že hráčská příprava začíná
koncem ledna 2015 na turnaji na umělce v Roudnici n.L. To je bohužel zatím ve hvězdách, neboť
k dnešnímu dni jsou přihlášena pouze tři družstva (SK Roudnice n.L., Rovné, Předonín) a obdobná
situace je i na Mělníku, kde bychom mohli startovat. Tam rovněž tři družstva (FC Mělník, Dolní
Beřkovice, Jeviněves). Doufáme, že se vše v dobré obrátí.
Horší situace je s hráčským kádrem pro jaro. Pro první zápasy nebudou k dispozici vyloučení hráči:
Hubený J. ml. 1x, Tuček P. 1x, Červinka J. 6x, Doležal 8x, Soušek P. 4x, Pětík T. 3x. A hrozí další tresty
po vyřešení zápasu „B“ s Přestavlky. Záleží pouze na hráčích, jak jaro zvládnou, jinak bychom
se klidně mohli dočkat „derby“ ve III. třídě.
Pro netrpělivé sdělujeme, že jarní sezóna zahajuje první jarní den 21. března 2015 zápasem v Žitenicích.
Takže herně v roce 2015 jako první družstvo můžeme vidět naši mladší přípravku, která se dostala
mezi nejlepších osm družstev podzimu 2014 a zahraje si halový turnaj.
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ZE SPORTU ..........
Bližší informace pro náš „růžový tým“:
Halový turnaj – sobota 24. ledna 2015 v hale „Pod lipou“ v Roudnici n.L., zahájení v 8:30 hod.
Skupiny:
„A“
„B“
FK Litoměřice
SK Štětí
Sokol Pokratice
SJ Roudnice n.L.
Chemička Dobříň
Dynamo Podlusky
Sokol Třebenice
SK Předonín
Rozpis zápasů našeho družstva:
9:30
SK Štětí – SK Předonín
10:45
SJ Roudnice n.L. – SK Předonín
11:45
Dynamo Podlusky – SK Předonín
od 12:00 se začínají hrát zápasy o umístění, utkání se hrají 1 x 12 min.
Tolik z fotbalu za měsíc prosinec. Hodnocení požárního sportu jsme prováděli průběžně v měsíčních
přehledech.
Závěrem našeho prosincového přehledu nám dovolte popřát všem hráčům, funkcionářům, sponzorům
a všem divákům i ostatním občanům bohatou nadílku, příjemné prožití vánočních svátků, radostný,
šťastný, úspěšný rok 2015 a pevné zdraví v něm. Děkujeme za spolupráci s pracovníky OÚ Bechlín
a věříme v její další pokračování i v roce 2015.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Myslivecké sdružení Bechlín Vás srdečně zve na tradiční

MYSLIVECKÝ PLES
v sobotu 16. ledna 2015 od 20:00 hod.
v KD Kostomlaty pod Řípem

vstupné 120,- Kč, bohatá zvěřinová tombola
k tanci hraje skupina „PEPETO“
předprodej vstupenek od 27.12.2014 na tel. 722 510 877, možno zakoupit i u pokladny
Doprava zajištěna autobusem zdarma:

19:00 Roudnice n.L. – Nový Byt
19:05 Urbanka
19:10 Bezděkov u hřiště
19:15 Dobříň náves – autobusová zastávka
19:20 Záluží
19:25 Račice pohostinství
19:27 Račice viadukt
19:30 Předonín – u rybníku
19:35 Bechlín – autobusové zastávky
19:40 Libkovice p. Řípem – autobusová zastávka
Odvoz – 30 minut po ukončení taneční zábavy opačným směrem.

10

………. SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM
Skauti Vám přinášejí...

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Kdy: 20. prosince 2014 v 11:42 u vlaku, do 12:00 před nádražím v Roudnici n.L.
S sebou: lucerničku nebo svíčku
Minimálně do Štědrého dne bude hořet Betlémské světlo v kapli na hřbitově v Roudnici n.L.
...přijďte si zapálit svíčku plamínkem zažehnutým v Betlémě
FK Bechlín Vás zve na tradiční

SILVESTROVSKÝ SRANDAKOP
sraz 31. prosince 2014 ve 13:30 hod.
na místním fotbalovém hřišti
Hospoda „U Petráčků“ v Libkovicích Vás srdečně zve na

SILVESTROVSKOU OSLAVU
s půlnočním ohňostrojem
Výbor SDH Bechlín si Vás dovoluje pozvat na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
v sobotu 10. ledna 2015 od 14:00 hod.
v Kulturním domě v Bechlíně (bývalé kino)
V průběhu února nebo března (dle zájmu a dostupnosti vstupenek) chceme uspořádat zájezd
do Kongresového centra v Praze na muzikál

MAMMA MIA!

Prosíme případné zájemce, aby se přihlásili do pátku 13. ledna 2015 na Obecním úřadě v Bechlíně.
Cena vstupenek v rozmezí cca 600,- až 700,- Kč, doprava zdarma.
Kulturní komise Obce Bechlín
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Rok 2014 ku konci se blíží čas vánoční zvolna nastává.
Ač starosti nás, jak obvykle tíží,
všude chystá se velká oslava.

Vždyť stačí jen málo – maličko,
úsměv a malý dárek jen
a hned máš v duši sluníčko –
a počasí – to néšť vem...

Cukrovím domovy již voní,
dárečky milým jsou schovány.
Co nestihlo se, již se nedohoní,
tak proč „lézt nevrlcům do rány“?

Navíc popřejme si,
co nám schází:
abychom si byli blíž !
A když stáří do dveří nám vchází
abychom nebyli jen a jen
na obtíž...
Jaroslav Kolář, 14.12.2014

Vážení a milí čtenáři,
rok nám uběhl jako voda a my stojíme na samém jeho konci. Se starým rokem jako bychom
zavřeli knihu a s novým rokem jako bychom brali čistý arch papíru a tužku do ruky.
Soustřeďme se, co všechno začínáme psát na nový list, co všechno nového do našeho života
vložíme, dejme si záležet. Obohaťme si vnitřní svět o větší spokojenost, lásku a porozumění.
Nechme proniknout dovnitř jen ty nejkvalitnější informace, aby naše mysl naplnila naše plány,
cíle a poskytla nám radost... Ať nás v životě potká cokoliv, jen my sami rozhodujeme o tom,
jak budeme reagovat. Náš vnější svět je odrazem stavu našeho vnitřního světa!
Vážení čtenáři, děkujeme Vám za dosavadní podporu, které si velmi vážíme. Jménem redakční
rady děkuji všem, kteří svými příspěvky obohacují naše listy. Děkuji všem, kteří se aktivně
podílejí na vydávání a zejména těm, díky nimž ve svých schránkách listy nacházíme. Jen věřím,
že v příštím roce se nebudou z některých poštovních schránek naše noviny ztrácet. Za celou dobu
vydávání se nestalo, že by opakovaně Bechlínské listy mizely. Poslední dva měsíce si ale občané
jak z Bechlína, tak i z Předonína museli dojít na úřad pro nové výtisky.
Vážení a milí čtenáři, přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
za redakční radu Irena Škobisová

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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