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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
na základě jednání s Farním úřadem v Roudnici n.L., který vyjádřil nesouhlas se způsobem
shromažďování biologicky rozložitelného odpadu na pozemku za místním hřbitovem, dochází
ke změně umístění sběrného prostoru. Nově zřízené sběrné místo se nachází v prostoru bývalé
pískovny v akátovém porostu na pozemcích p.č. PK 2610 a 2607 v majetku obce. Ze směru od Bechlína
kolem hřbitova, podél lesního porostu po obecní komunikaci, směrem od Předonína kolem vodárny,
taktéž po obecní cestě. Lokalita je přístupná z obou částí obce ve stejné vzdálenosti. Sběrný prostor
je řádně povolen odborem životního prostředí Městského úřadu Roudnice n.L. a splňuje bezezbytku
zákonnou úpravu. Využívání tohoto sběrného prostoru je pro občany zdarma.
Je jen na nás, zda využijeme tuto legální možnost likvidace biologicky rozložitelného odpadu,
zachováme zde pořádek a nebudeme skládkováním toho, co sem nepatří, poškozovat nás všechny.
Preventivní možností zamezení vzniku černé skládky je umístění fotopastí pro případný postih těch,
kteří vytváří nepořádek.
Další možností je zajištění sběrných nádob na bioodpad o objemu 240 litrů ve spolupráci obce
a svozové firmy BEC odpady s.r.o. Lovosice. Tyto nádoby, do kterých patří tráva, listí, zbytky ovoce
a zeleniny, budou občanům poskytnuty svozovou firmou zdarma. Jejich vývoz bude zajištěn v období
duben - listopad ve čtrnáctidenním intervalu. Cena za vývoz za toto období činí 1 278,- Kč. Do těchto
sběrných nádob nepatří kosti, uhynulá zvířata, jedlý olej, komunální odpad, zemina, kameny. Prosíme
občany, kteří mají o tuto službu zájem, aby vyplnili anketní lístek vložený v tomto čísle Bechlínských
listů a odevzdali ho v kanceláři OÚ Bechlín nebo místostarostovi panu Vocáskovi v Předoníně
do 10. dubna 2015.
Pro Vaši informaci uvádím, že Obec Bechlín výrazně překračuje průměr třídění v přepočtu na jednoho
obyvatele České republiky. Ve spolupráci s firmou EKO-KOM zajišťujeme třídění složek komunálního
odpadu a za rok 2014 dosáhla výše finančního plnění
172 Kč na jednoho obyvatele. Průměr na Českou
republiku je cca 95 Kč. Výše uvedené je známkou toho,
že naši občané ve velké míře chápou nutnost třídění
a tím i ochrany přírody.
Jsou však mezi námi jednotlivci, kterým je úplně jedno,
co kde pohodí. Krásným příkladem je „upravená
komunikace“ v lese za hájovnou u bývalé lesní školky.
Betonové bloky, cihly a další různý materiál je známkou
odpovědnosti zatím neznámého pachatele. Pokud
se takto budeme chovat všichni, tak nám budoucí
generace jistě poděkují.
V nastávajícím jarním období Vám všem přeji hezké slunečné dny.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Dne 26. února proběhlo v Klubu Bechlín zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo deset zastupitelů
a hosté. Projednány byly záležitosti finanční, majetkové, dále se zastupitelé obce věnovali problematice
rozvoje obce nebo spolupráci s úřadem práce.
Finanční záležitosti – zastupitelé jednohlasně schválili první rozpočtové opatření ve výši 281 tisíc Kč.
Byly např. navýšeny prostředky na činnost hasičů a sportovců nebo na zpracování studie odvádění
dešťových vod, zvýšila se rezerva na činnost místní správy pro rok 2015. V dalším bodě jednání byl
schválen převod finančního zůstatku za rok 2014, tj. necelých 276 tisíc Kč, do Ostatního fondu obce.
Pro převod hlasovalo devět zastupitelů.
Zprávy finančního a kontrolního výboru – předsedové výborů obce předložili zprávy o činnosti
výborů za rok 2014. Předseda finančního výboru Ing. Ladislav Soušek uvedl, že finanční výbor nenalezl
v hospodaření obce žádné nedostatky. Rovněž předseda kontrolního výboru pan Stanislav Stanislav
předložil zápis o činnosti kontrolního výboru, podle něhož nebyly shledány žádné nedostatky.
Zastupitel Michal Stanislav navrhl, aby se kontrolní výbor neprodleně zabýval zateplením budovy
kulturního domu, zastupitel Mgr. Ing. Jan Drobný požádal o kontrolu dodržování zákona
o svobodném přístupu k informacím. Obě zmíněné kontroly mají být provedeny v roce 2015.
Finanční rezerva školy – zastupitelé souhlasili s převodem finančního zůstatku školy za rok 2014
do jejího rezervního fondu. Zastupitelé byli informováni, že škola šetří na opravu střechy a zateplení
budovy. Finanční rezerva školy byla tímto převodem zvýšena o 150 tisíc Kč.
Veřejné zakázky – zastupitelé schválili těsnou nadpoloviční většinou Směrnici pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, kterou předložil zastupitel Mgr. Ing. Jan Drobný. K tomuto bodu proběhla
diskuse, kdy někteří zastupitelé navrhovali zvýšení limitů pro jednotlivé kategorie, aby bylo čerpání
finančních prostředků snažší. Dotaz byl také na to, proč obec nemůže poptávat stále stejné firmy.
Obě záležitosti byly vysvětleny a směrnice byla schválena šesti hlasy.
Program rozvoje obce – zastupitelé se dále zabývali tím, zda by obec měla zpracovat Program rozvoje
obce. Jde o dokument, který je potřebný pro možnost podávání žádostí o dotace, např. na dětská hřiště.
I na toto téma byla vedena diskuse, zda obec tento dokument potřebuje a jak bude zpracován. Pro jeho
vytvoření hlasovalo všech deset přítomných zastupitelů.
Bioodpad – na programu jednání bylo také řešení sběru bioodpadu. Zastupitel Michal Stanislav navrhl
zakoupení nebo pronájem velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Přítomní byli informováni,
že kompost za hřbitovem je na soukromém pozemku a je určen pouze pro hřbitovní odpad. Zastupitelé
se zabývali tím, jak poskytnout občanům možnost sběru bioodpadu – zda sběrem na určeném
pozemku, přistavením kontejnerů nebo využitím popelnic. V usnesení uložili starostovi
a místostarostovi obce, aby projednali možnost ukládání a svozu bioodpadu a vyhlásili anketu
na pořízení popelnic.
Sběr elektrozařízení – zastupitelé schválili devíti hlasy návrh zastupitele Michala Stanislava
na umístění sběrného boxu na drobný elektroodpad do budov OÚ a školy. Umístění nádob i svoz
odpadu budou zdarma.
Proplacení dovolené – sedm zastupitelů souhlasilo s proplacením nevyčerpané dovolené starostovi
obce.
Prodej nemovitosti – zastupitelé se zabývali žádostí o koupi nemovitosti čp. 58, tj. bývalé jídelny,
v obci Bechlín. zájemce uvedl, že by chtěl v budově realizovat projekt bydlení pro seniory. Zastupitelé
požádali o předložení projektu a záměr prodeje nemovitosti odložili na příští jednání.
Odměny za výkon funkce – zastupitelé schválili osmi hlasy odměny za výkon funkce členů Komise
pro projednávání přestupků nově jmenovaným členům komise. Odměny budou ve stejné výši, jaká
byla schválena na ustavujícím zasedání zastupitelstva.
Nájemní smlouva na byt – všichni zastupitelé souhlasili s úpravou nájemní smlouvy na bytovou
jednotku v kulturním domě. Jde o změnu plateb za energie.
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Pracovní místa pro nezaměstnané – zastupitelstvo schválilo uzavření dohody s Úřadem práce
na vytvoření pracovních míst pro nezaměstnané, na která Úřad práce poskytne minimální mzdu.
Návrh schválilo všech deset přítomných zastupitelů.
Doplnění jednacího řádu – šest zastupitelů se vyslovilo pro doplnění jednacího řádu zastupitelstva
obce. Veřejná zasedání mají být svolávána zpravidla od 18 hodin.
Diskuse – zastupitel Ing. Vladimír Drobný, Ph.D. navrhl, aby se obec zaměřila na kontrolu připojení
nemovitostí na kanalizaci.
Zastupitelka Mgr. Zdeňka Fillerová Studená připomněla uveřejnění výzvy pro občany obce, aby dali
podněty na rozvoj obce a navrhla jejich využití v Programu rozvoje obce.
Zastupitel Mgr. Ing. Jan Drobný navrhl uskutečnění ankety na sběr kovového odpadu. Místostarosta
Jaroslav Vocásek uvedl, že sběr provádějí pro obec hasiči.
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,
že v pátek 17. dubna 2015 neordinuje.

Zápisy do mateřských škol
Mateřská škola Bechlín:
Mateřská škola Předonín:

22. dubna 2015 od 9:00 do 12:00 v budově MŠ Bechlín
23. dubna 2015 od 8:00 do 10:00 v budově MŠ Předonín

K zápisu se musí dostavit zákonný zástupce s dítětem a s vyplněnou přihláškou pro přijetí do MŠ.
Jestliže nebude možná účast obou rodičů, postačí oba podpisy na Přihlášce dítěte k předškolnímu
vzdělávání. Přihláška je dostupná na internetových stránkách MŠ – www.skola-bechlin.cz – Mateřská
škola – Dokumenty ke stažení – nebo si je můžete vyzvednout v obou mateřských školách (týden před
zápisem).
S sebou nutno donést rodný list a očkovací průkaz dítěte. Nebude záležet na pořadí, ve kterém
se dostavíte k zápisu, děti budou přijímány dle věku a níže uvedených kritérií!
Jsme jedna organizace, proto stačí, když se rodiče dostaví k jednomu zápisu. V případě, že v jedné
mateřské škole místa nebudou a v druhé ano, automaticky nabídneme tato volná místa všem
žadatelům. Volná místa budeme obsazovat dle věku a zájmu rodičů.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Bechlín a MŠ Předonín
(dle ustanovení § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb)
Ředitelka PO ZŠ a MŠ a vedoucí MŠ oznamují kritéria pro přijímání dětí do MŠ:
1. Dítě v předškolním věku – 1 rok před zahájením školní docházky
2. Dítě 4 leté
3. Dítě 3 leté
4. Dítě 2 leté – (budou přijímány pouze v případě, že budou zajištěny vhodné podmínky pro pobyt v MŠ)
5. Děti ostatní – jiný trvalý pobyt
Pro výše uvedená kritéria platí:

- dítě a alespoň jeden z rodičů budou mít trvalý pobyt v obci Bechlín
nebo Předonín
- přednost má starší dítě před mladším
- dítě je řádně očkováno
Libuše Rauchová, vedoucí MŠ Bechlín
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Život v naší škole...
Ve čtvrtek 19. února 2015 žáci 4. a 5. ročníku s p. učitelkou navštívili velice zajímavý program
„INDONÉSIE – PO STOPÁCH LIDOJEDŮ“ v KD Říp v Roudnici n.L., pořádaný v rámci unikátního
projektu Planeta Země 3000.
Velmi poutavým a zajímavým vyprávěním jsme mohli všichni v sále prožít společnou cestu
za poznáním fascinující Indonésie a neopakovatelné dobrodružství. Poznali jsme nejen podivuhodný
svět zvířat a rostlin tohoto ostrova, ale i tradice, zvyky a magické rituály. Žáci byli ohromeni zjištěním,
jaký je život nejchudších lidí na světě, kdy mnozí z nich na jihu ostrova nemají ani životně důležitou
vodu. V programu jsme zažili příběh protkaný pestrou škálou barevných fotografií, dynamických
videosekvencí a především nezapomenutelných emocí.
Z tohoto programu jsme si kromě nových poznatků odvezli i zpracované materiály – tematické
výukové karty, abychom mohli prezentované informace využít ve výuce a takto velmi účelně navázat
na navštívený program, ale také doplnit a zpestřit výuku v průběhu celého školního roku. Výukové
karty, pracovní listy, DVD i plakát budou jistě vhodným doplňkem výuky a užitečnou pomůckou
v hodinách, ať už ke skupinové či samostatné práci, k interaktivnímu opakování nebo různým
vědomostním hrám.
Děkujeme týmu odborníků Planeta Země 3000 za takovéto zajímavé programy.
Na čtvrteční odpoledne 26. února jsme připravili pro naše
žáky MAŠKARNÍ KARNEVAL. Krásné a známé pohádkové
postavičky se začaly scházet před 14. hodinou, aby ve školní
družině mohl vypuknout ten správný rej masek.
Masky přivítala indiánka – paní vychovatelka pozváním
na promenádu v kroužku při zvuku líbivých písniček. Naše
oči si přišly na své při pohledech na barevnost, pestrost
a leckdy i velký důvtip, za což většina dětí vděčí svým
rodičům a prarodičům. Díky promyšlené přípravě celého
programu p. vychovatelky Jany Krobotové si všichni přišli
na své. Střídal se tanec se zábavnými soutěžemi, kterých bylo nespočetné množství a hlavně
nás všechny pobavily. Nebyla nouze o sladké pamlsky a odměny. Celé odpoledne proběhlo ve velmi
příjemné a veselé atmosféře a jistě jsme všichni školu opouštěli s báječnými zážitky.

Na fotografie ze všech našich akcí se podívejte do naší fotogalerie 2014/2015 na www.skola-bechlin.cz.
Milena Kölblová, ZŠ Bechlín
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Kterak bechlínští fotbalisté vyprodali „Lucernu“ aneb Jak se peče ples

Myšlenka, uspořádat v Bechlíně konečně nějakou „dobrou“ párty, nás nahlodávala už od loňska,
od doby, kdy byl otevřen místní, nově zrekonstruovaný kulturní dům. Dříve kino.
Hlavní motivací pro nás bylo navázat na tradici z let dávno minulých. Většina z vás jistě pamatuje akce,
které pořádali sportovci v místním „Dělňáku“. Pro děti to byly odpolední maškarní plesy, na které
večer navazovala zábava pro dospělé.
Na schůzi výboru FK jsme si odhlasovali, že nechceme zábavu jako takovou, těch tu bývá, hlavně v létě
dost, ale že chceme něco jiného. Chceme ples! A to se vším všudy! S živou hudbou, v šatech a oblecích
a s tombolou! Na maškarní pro děti jsme se letos zatím moc necítili... Neměli jsme totiž vůbec ponětí,
do čeho jdeme! Nakonec jsme si ale řekli, že to dáme se vším všudy! Prostě, jak se říká, děj se vůle
boží!
S termínem jsme čekali na OÚ, protože jsme považovali za samozřejmé, že plesová sezóna v „novém“
by měla být zahájena Obecním plesem. Ten se nakonec uskutečnil v únoru. My jsme chtěli spojit
příjemné s užitečným a jedním dnem letošní plesovou sezónu uzavřít a zároveň otevřít tu fotbalovou.
Nabízel se nám k tomu krásný termín prvního jarního dne. Hned v pondělí jsme zamluvili
na OÚ datum a domluvili prohlídku sálu.
Následující období bylo ve znamení telefonování, schůzování, číslování a balení tomboly... Obvolali
jsme určitě všechny místní i přespolní kapely, všechna hudební tělesa, uskupení i sólisty. A závěr?
Český národ celou zimu, sobotu co sobotu jen plesá, trsá a paří, proto jsou všichni hudebníci na březen
obsazení.
Pak nás napadla spásná myšlenka, udělat ples v pátek. Hurá, na pátek máme kapelu! Dokonce vám
i nám známou hudební skupinu Šarm z Prahy. Její dvoučlenné torzo zde totiž účinkovalo před dvěma
lety, na letních oslavách pořádaných na počest 80 let výročí založení našeho fotbalového klubu.
Na řadu teď přišel maškarní bál. Následovalo tedy další telefonování, odmítání a domlouvání,
handrkování se o peníze. Vážení, to byste neřekli, kolik „umělců“ chce zbohatnout na dětech. Věřte
nevěřte, sumy byly i pětimístné! Nakonec jsme se ale dohodli s panem Zemanem, alias klaunem
Kristyánem a i maškarní ples pro děti byl „upečen“.
Lístky, které jsme za lidových 100,- korun dali do prodeje, zmizely beznadějně během dvou dnů. Zájem
o ně byl nevídaný, nečekaný a překvapivý! Mile nás to zahřálo u srdíčka a navodilo pocit „vyprodané
Lucerny“, ale na druhou stranu nastoupila i tréma a obavy, aby vše klaplo tak, jak má.
Jak to všechno dopadlo? Působivé předtančení s dvěma vstupy, standardem a latinou, předvedly
tři páry z Tanečního klubu Roudnice n.L. Bylo co jíst i pít, tombola byla bohatá, díky našim čtyřem
krásným hosteskám se kompletně rozprodala
a rozebrala, stejně tak i odměny za půlnoční soutěž
pro ženy a 11 losovaných hlavních cen. Kapela se snad
líbila, zrovna tak DJ Kawa, který vyplňoval pauzy mezi
tanečními sériemi a celý ples uzavřel dvouhodinovou
diskotékou. Žili jsme prostě nonstop až do ranního
kuropění. Víc je na posouzení všech vás, kteří jste
tam byli.
Maškarní ples, který se konal druhý den odpoledne, jsme brali spíše jako takový „vedlejšák“
k večernímu plesu. O to víc nás překvapil opět plný dům! A zase se jedlo a pilo a cukrová vata se
nestačila natáčet! Šedesát dětí v maskách i jejich rodičů soutěžilo, tancovalo, fandilo a většina si odnesla
domů i malou odměnu. Na závěr si klaun Kristyán připravil překvapení v podobě svého mazlíčka,
živého hada, kterého předvedl dětem a řekl nám o něm i několik zajímavostí. Pravda, některé maminky
toto odradilo a braly útokem únikový východ... Děti si ho ale mohly i pohladit nebo se s ním i vyfotit.
Jediné, co nás na všem trochu mrzí, jsou vleklé problémy s akustikou v sále, které maličko kazily dojem
plesu. Je dobře, že o nich vědí i na OÚ a mají snahu tento problém do budoucna vyřešit.
Závěrem děkujeme všem zúčastněným za podporu na obou akcích, jak hmotnou, tak finanční
a OÚ za bezplatný pronájem kulturního domu.
5
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Já osobně děkuji celému sedmičlennému výboru FK Bechlín i třem jeho „nečlenkám“ za výbornou
spolupráci při organizaci obou akcí a za výdrž na dvoudenním plesovém maratonu i „šatnářkám“
za náročnou noční směnu bez příplatků. Dobrá práce lidi!

Iveta Svobodová, FK Bechlín

VELIKONOCE ……….

Malý průvodce Velikonocemi

V České republice jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je oslavou
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Textů, literatury a svědectví na toto téma je nespočet. Přináším několik
zajímavostí spojených s touto tradicí, která má u nás i ve světě své opodstatnění.
Smyslu (křesťanských) Velikonoc porozumíme na pozadí Velikonoc židovských (Pesach). Obsahem
židovského svátku Pesach je oslava Boha – Zachránce (Spasitele). Židé si připomínají Boží záchranu
z egyptského zotročení a slavné vyjití (exodus) z Egypta. Hospodin vysvobodil židy celou řadou
mocných zásahů. Na znamení Boží ochrany každá židovská rodina obětovala Bohu beránka, který byl
bez vady, a jeho krví potřeli rám dveří svého domu. Židé takto byli uchráněni před zkázou, která
kolem nich přešla bez povšimnutí. Odtud pochází židovský název Velikonoc „Pesach“ – uchránění,
ušetření, přejití.
Křesťanské Velikonoce – svátek Velikonoc je oslavou vzkříšení Krista. Vyvedením židů z egyptského
otroctví Boží záchranná iniciativa neskončila. Záchrana židů se stala předobrazem spásy člověka
od všeho zotročení, ponížení, zla a smrti. Bůh totiž neopustil člověka, který se od něj odvrátil a upadl
tak do područí zla a smrti. Všechny starozákonní předobrazy a proroctví o spáse došly svého naplnění
v Ježíši Kristu, jehož jméno v hebrejštině znamená „Bůh zachraňuje, Bůh je spása“.
Ježíš Kristus se sám stává obětovaným beránkem bez vady. On, nevinný, bere na sebe hřích i jeho
důsledky – utrpení, nemoc, bolest a smrt. Dává svou krev na ochranu pro všechny. Ve smrti
ale nezůstal! Byl vzkříšen. Otevřel tak cestu novou a věčnou, cestu skrze smrt a vzkříšení
k definitivnímu „exodu“ – vyjití. Tato cesta je otevřena pro každého z nás.
Nebýt ukřižování, mnohé Boží požadavky by nás mohly prostě rozzuřit. Ale Kristus může klást
„nepřijatelné požadavky“ právě tak, jako důstojník může dát rozkaz k útoku na kulometné hnízdo,
pokud on sám útok povede. A na druhé straně Kristus dokáže nabídnout účinnou útěchu a nebude
přitom působit domýšlivě. On může říci: „Vstupuješ do temnoty a jsi plný strachu. Znám ten pocit,
protože sám jsem do temnoty vstoupil a měl jsem strach. Byl jsem tam před tebou, vím, co tě čeká,
ale znám i cestu ven. Pojď, vezmi mě za ruku a půjdeme společně!“ (zkráceno – Johannes
B. Brantschen, www.vira.cz, http://cs.wikipedia.org).
Velikonoce jsou radostnou zprávou. Těšíme se z prvních jarních dní a znovuzrození přírody. Je pro nás
obrazem a vše probouzí k novému životu. Nezapomínejme, že křesťanské poselství Velikonoc mělo
a má zásadní vliv na vývoj naší kultury.
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Irena Škobisová

………. VELIKONOCE

Oslavy jara
Končí zimní měsíce, přichází jaro a budeme se připravovat na Velikonoce. V dávné minulosti byla
na počátku jara oslavována Vesna – bohyně jara, mládí a života, ochranitelka člověka a přemožitelka
Morany – bohyně smrti a veškerého zla. Vynášení Morany byl starý pohanský zvyk, který znázorňoval
vítězství života nad smrtí, jara nad zimou. Dívky vynášely ze vsi figurínu ze slámy navlečenou
do bílých šatů, která představovala zimu a smrt a vrhaly ji do vody a topily.
Když vody nebylo, tak ji buď spálily, kamenovaly nebo pověsily na strom.
Zpátky do vsi se potom vracely s nazdobenou rašící větvičkou a přinášely
tak požehnání jara a nového života. K oslavě Vesny lidé zpívali písně, kterými
uctívali slunce a vodu, konali modlitby za úrodu a deště. Tento zvyk
se v Bechlíně dodržoval ještě na začátku 20 století.
Křesťanští kněží tyto slavnosti nezavrhovali, pouze kázali o tom, že křesťan při nich má mít na zřeteli
vítězství Kristovo nad smrtí, když unikl úkladům svých nepřátel. A protože o této události slýcháme
z části Evangelia čítané v neděli „Smrtnou“, tedy v pátou postní neděli, byl tento lidový obyčej
přenesen právě na tento den a postupně se stal součástí předvelikonočního období.
Velikonoce jsou největší křesťanské svátky a i v dnešní uspěchané době se těšíme na pomlázku,
na beránka, barvíme vejce, pečeme a zdobíme perníčky a snažíme se být v tyto sváteční dny hodnější,
slušnější a chápavější. A na sváteční stůl si můžeme připravit třeba velikonoční jidáše.
1 kg polohrubé mouky, 30 g droždí, 250 ml vlažného mléka,120 g másla, 100 g cukru krupice, 2 žloutky, sůl,
1 vejce na potření, máslo na vymazání plechu (pečící papír)
Z trochy mléka, mouky, lžičky cukru a droždí připravíme kvásek, který po vzejití přidáme do prosáté
mouky s cukrem a špetkou soli. Přidáme máslo a žloutky utřené do pěny, podle potřeby doplníme mlékem,
vypracujeme hladké těsto a necháme kynout. Z těsta nakrájíme kousky, uděláme tenké válečky asi 20 cm
dlouhé a stáčíme do spirálek, což je typický tvar jidášů. Na plechu necháme ještě mírně vykynout, potřeme
rozšlehaným vejcem a upečeme ve vyhřáté troubě. Po upečení ještě horké potřeme rozehřátým horkým
medem nebo posypeme moučkovým cukrem.
Miluše Dvořáková

………. VAŠE PŘÍSPĚVKY

Vážení spoluobčané obce Bechlín – Předonín,
dlouho jsem zvažoval, zda se mám vyslovit k záležitosti akce tak zvané Nebeská nádrž Předonín.
Po několika přečtení článku pana Hlaváčka, kterého osobně neznám, jsem se rozhodl vyslovit
můj názor k této akci jako 85letý občan. Nazývání stavby rybníka Malá Blanka je možno vzít jako
vtipné, ale další obsah jeho povídání už nelze takto uznat. Je sice hezké, že jako občan mladší generace
má zájem o dění v obci, ale další jeho hodnocení se mi nezdá vůbec nestranné. Já samozřejmě chápu,
že vyvolané finanční zvýšení o 612 tis. Kč v důsledku havárie u něho jako daňového poplatníka
vyvolalo nesouhlas, ale nemůžu souhlasit a podpořit jeho obviňování pana starosty. V situaci, která
vznikla havárií stavby rybníka v době hrozící zimy a zamrznutí, bylo nutné hledat rychlé řešení,
aby se celá stavba nezhroutila a posun země pak neohrozil silnici s velkým provozem i ulici na druhé
straně. Toto se podařilo, stavba se za spolupráce obce, stavební firmy a projektanta dokončila. Proto
bylo nutné na záchranu akce přistoupit i na zvýšení nákladů. V případě přerušení stavby anebo kdyby
došlo k havárii po dokončení, by došlo k daleko větším ztrátám. Za to je třeba panu starostovi
a zastupitelům obce poděkovat.
Vzhledem k této nečekané havárii jsem si vzpomněl, že již před mnoha léty jsem četl článek
o nevyzpytatelnosti a nebezpečné činnosti spodní vody. Možná by toto bylo možné srovnat i s tím,
co se stalo u nás. Ještě na ukončení tohoto mého příspěvku do Bechlínských listů chci uvést přínos
rybníka: - krásný vzhled rybníka a jeho okolí i reprezentace obce,
- využitelnost k hašení v případě požáru,
- krásné a bezpečné kluziště pro děti v zimě.
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Josef Hančl

VOLNOČÁSEK ..........

Volnočásek v březnu aneb „tvoření pro zkrášlení obce“
Tak by se dalo nazvat březnové tvoření. Vyráběli jsme
krásné velikonoční věnce z vaječných výfuků
a z kukuřičného šustí, se kterými si každý vyzdobí
svůj domek. V Bechlíně se nás sešlo 26 osob,
v Předoníně 20 osob. Je krásné pozorovat, jak tvoří tři
generace z rodiny, matka, dcera a vnučka. To jsou
vzpomínky pro děti na celý život.
Do konce prázdnin, tj. v dubnu, v květnu a v červnu
budeme mít korálkové dílny, abychom se mohli v létě
zdobit. Od září začneme tvořit opět z kukuřičného šustí. Budeme se učit dělat podložky, plést ošatky,
košíky a vyrábět panenky a betlém. Předesílám dopředu tuto tvorbu z důvodů, aby si, pokud to trochu
půjde, mohl každý nasbírat dostatek listů z palice kukuřice. Ráda bych tuto krásnou zapomenutou
technologii zpracování šustí s Vámi obnovila a společnými silami bychom mohli vytvořit tradici
výroby.
Z návštěvnosti za tři měsíce mám radost, neboť se v průměru pohybovala okolo 25 účastníků.
Na setkání s Vámi na dalších kursech se na Vás těší
Jiřina Šustrová

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

Vítězné zakončení přípravy, nevydařený vstup do mistrovských bojů

I pro měsíc březen přinášíme pár poznámek o fotbalovém dění. První zmínka patří dospělým,
kdy v současnosti při vysokém počtu vyloučených a zaneprázdněných hraje, kdo přijde. Družstva
můžeme jen těžko dělit na „A“ a „B“.
„A“
Neděle 8. března 2015
FC Mělník – SK Předonín
1 : 6 (1 : 3)
- překvapivé vítězství nad soupeřem, který zápas podcenil a v průběhu začal ztrácet půdu
pod nohama. Našemu celku vycházelo zakončení akcí a tak se nelze divit vysokému výsledku v náš
prospěch. Vítězství znamenalo zisk poháru zimní ligy Mělník 2015 i když jsme ve skupině zůstali pět
bodů za prvním.
Sobota 14. března 2015
Předonín – Bechlín
3 : 2 (1 : 2)
- tradiční derby tentokrát pouze v „přátelské“ podobě. První část byla ve znamení aktivity našeho
soupeře, který také získal zasloužený náskok. Jenže nevydržel celý zápas a tak nakonec po našem
zlepšení a útlumu Bechlína se podařilo v závěru zajistit naše vítězství.
Sobota 21. března 2015
Žitenice – Předonín
2 : 0 (1 : 0)
- zbytečná porážka v utkání slabší úrovně. Příčiny: obdržený gól z ofsaidu, hrubka brankáře, který
ale na druhé straně zachránil několik gólových situací, dále pak z naší strany neproměněné šance
a v neposlední řadě problémy se sestavou.
Krátké zhodnocení zimní přípravy: - nebyl ani jeden klasický zimní trénink
- při neúčasti většiny hráčů nemohly probíhat ani běžné tréninky
- herní příprava: bilance 5 utkání – 3 vítězné – 1 nerozhodně –
1 porážka – zdá se být téměř výborná,
ale s přihlédnutím k jednotlivým soupeřům
se jeví již jinak
- celkový nezájem hráčů o dění v klubu.
Výše uvedené se projevilo při prvním mistrovském utkání v Žitenicích.
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.......... ZE SPORTU
Přípravka zakončila halovou sezónu v sobotu 14. března dlouhým utkáním na 2x45 min. s SK Štětí „B“,
v němž bez opor (Soušek, Řežábek, Vacková) prohrála 9 : 11. Nyní pokračují tréninky v úterý a čtvrtek
od 16:30 hod. První mistrovský turnaj bude v sobotu 18. dubna 2015 v Roudnici n.L.
Tentokrát jsme si nechali nakonec „B“
Neděle 22. března 2015
Předonín „B“ – Vrbice/Vetlá
7 : 1 (3 : 1)
- hosté dali po našem zaváhání vedoucí branku a pak už zhola nic. „B“ na jaře poprvé v utkání
zahazovalo vyložené šance včetně neproměněné penalty. Přesto dosáhlo vysokého vítězství, které
doufejme bude vzpruhou do dalších utkání.
Dále plníme slib z minula a předkládáme rozpis jara 2015 pro všechna naše družstva.
PŘÍPRAVKA – liga – okresní přebor – semifinálová skupina G
sobota
18. dubna 2015
10:00
Roudnice n.L.
sobota
25. dubna 2015
10:00
Pokratice
sobota
9. května 2015
10:00
Předonín
sobota
16. května 2015
10:00
Třebenice
Pohár mladších přípravek - finále
sobota
30. května 2015
10:00
Pokratice
Dle výsledků semifinále ligy mladších přípravek bude stanoven další program.
„A“ – okresní přebor
termín
14. kolo
sobota
15. kolo
sobota
16. kolo
sobota
17. kolo
sobota
18. kolo
sobota
19. kolo
sobota
20. kolo
sobota
21. kolo
sobota
22. kolo
sobota
23. kolo
sobota
24. kolo
sobota
25. kolo
sobota
26. kolo
sobota
„B“ – IV. třída
termín
14. kolo
neděle
15. kolo
neděle
16. kolo
sobota
17. kolo
neděle
18. kolo
neděle
19. kolo
20. kolo
sobota
21. kolo
neděle
22. kolo
neděle
23. kolo
neděle
24. kolo
neděle
25. kolo
neděle
26. kolo
neděle

datum
21.3.2015
28.3.2015
4.4.2015
11.4.2015
18.4.2015
25.4.2015
2.5.2015
9.5.2015
16.5.2015
23.5.2015
30.5.2015
6.6.2015
13.6.2015

výkop
15:00
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

datum
22.3.2015
29.3.2015
4.4.2015
12.4.2015
19.4.2015

výkop
15:00
15:00
13:30
16:30
17:00

2.5.2015
10.5.2015
17.5.2015
24.5.2015
31.5.2015
7.6.2015
14.6.2015

14:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

soupeři
Žitenice - Předonín
Třebenice - Předonín
Předonín – Litoměřice „B“
Křesín - Předonín
Předonín - Radovesice
Brňany - Předonín
Předonín - Dobříň
Čížkovice - Předonín
Předonín - Polepy
Podlusky - Předonín
Předonín – Mšené-lázně
Budyně - Předonín
Předonín – Velké Žernoseky
soupeři
Předonín „B“ – Vrbice/Vetlá
Předonín „B“ – Libochovice „B“
Straškov „B“ – Předonín „B“
Předonín „B“ - Kostomlaty
Mšené-lázně „B“ – Předonín „B“
volno
Vražkov – Předonín „B“
Předonín „B“ – Rovné „B“
Račiněves – Předonín „B“
Předonín „B“ - Podbradec
Ctiněves – Předonín „B“
Předonín „B“ – Budyně „B“
Přestavlky – Předonín „B“
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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ZE SPORTU ..........

Rozpis utkání FK Bechlín - jaro 2015
III. třída dospělých sk. B
DEN
DATUM
neděle
22.3.2015
sobota
28.3.2015
sobota
4.4.2015
sobota
11.4.2015
sobota
18.4.2015
sobota
25.4.2015
sobota
2.5.2015
sobota
9.5.2015
sobota
16.5.2015
sobota
23.5.2015
sobota
30.5.2015
sobota
6.6.2015
sobota
13.6.2015

ČAS
15:00
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

DOMÁCÍ / HOSTÉ
Bechlín – Liběšice „B“
Kleneč - Bechlín
Bechlín - Radouň
Lounky/Chodouny - Bechlín
Bechlín - Střížovice
Vědomice - Bechlín
Bechlín - Hoštka
Bechlín - Úštěk
Bříza - Bechlín
Bechlín - Mnetěš
Račice - Bechlín
Bechlín - Dušníky
Židovice - Bechlín

II. třída dorostu sk. B, OP
DEN
DATUM
neděle
5.4.2015
neděle
12.4.2015
neděle
19.4.2015
neděle
26.4.2015
neděle
3.5.2015
neděle
10.5.2015
sobota
16.5.2015

ČAS
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

DOMÁCÍ / HOSTÉ
Bechlín - Podlusky
Straškov/Vodochody - Bechlín
Bechlín - Budyně
Vědomice - Bechlín
Bechlín - Hoštka
Bechlín - Bezděkov
Rovné - Bechlín

II. třída st. žáků sk. B, OP
DEN
DATUM
sobota
4.4.2015
sobota
11.4.2015
sobota
18.4.2015
sobota
24.4.2015
sobota
2.5.2015
sobota
9.5.2015
neděle
17.5.2015

ČAS
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

DOMÁCÍ / HOSTÉ
Bechlín - Podlusky
Straškov/Vodochody - Bechlín
Bechlín – Mšené-lázně
Polepy - Bechlín
Bechlín - Hoštka
Bechlín - Rovné
SK Roudnice „B“ - Bechlín

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Pony klub Bechlín otevírá

JEZDECKÝ KROUŽEK PRO DĚTI

pod vedením kvalifikované cvičitelky s licencí ČJF
děti se seznámí s kompletní péčí o poníky: základy teorie o koních a pony; práce ve stáji; péče o pony;
uzdění, sedlání a péče o jezdecké vybavení; ježdění – povinná jezdecká nebo cyklistická helma
a bezpečnostní vesta (zdarma u nás k zapůjčení)
cena: 600 Kč/měsíc – docházka 1 x týdně (pondělí a čtvrtek od 15 hodin)
začínáme od dubna 2015, přímo před areálem – zastávka autobusu Bechlín, vinice
přihlášky a více info na tel. 725 047 368, e-mail: ponyklubbechlin@centrum.cz
www.ponyklubbechlin.estranky.cz
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………. VAŠE PŘÍSPĚVKY

Výzva
Chci i dál toulat se tou naší krajinou
kde jsem se narodil – co mi je otčinou,
kterou nevyměnil bych za žádnou
- za jinou...
O to víc trápí mne
- stopy nás – lidí,
co ničehož si neváží – jen a jen závidí
a hlavně po sobě nic neuklidí...
Navíc pak – kde ty časy jsou,
kde ty stromy mohou jen být?
Abys mohl pod nimi ve stínu se skrýt.
Teď jsi jak na poušti tam,
kde stín měl by být...
Proč je natvarovat, ošetřit jim rány?
Proč rovnou řezat celé dlouhodobě působit tak šrámy
a nechávat po sobě jen – pařezy a jámy...
Kde zůstávají pak ty stromky nové,
když po starých jsou jen plochy holé,
kde jen vítr si tančí své olé, olé???

Pak postačí malý jen větříček
co zvedne prach, ale i z PVC pytlíček –
pak tobě – č l o v ě č e – zajisté
zmizí z tváře úsměvu dolíček!
Zemi tu krásnou, zemi milovanou
takhle změníme – v e s k l á d k u –
smradlavou, nehostinnou,
krásnou tu pohádku
- v Popelku – smutnou, ušmudlanou!
Přece to tak věčně nemůže být!
Je nás dost, co chceme slušněji žít.
Tak pozvedněme svůj hlas
- rozviřme ten bohorovný klid!
Nejsme tu přece sami
- jsou tu i n a š e d ě t i !
Což necháme jim jen hromady smetí
namísto krás
- co byly zde
- již od n e p a m ě t i ???
Jaroslav Kolář, březen 2015

………. SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM

Sdružení pro obec Bechlín – Předonín, z.s. Vás srdečně zve na

1. MÁJOVOU VESELICI

v pátek 1. května 2015 od 20:00 hodin v Kulturním domě v Bechlíně
hudba zajištěna
vstupné 100,- Kč – předprodej vstupenek u paní Šustrové a na tel. 604 437 050
bohatá tombola, občerstvení zajištěno

Sdružení pro obec Bechlín – Předonín, z.s. Vás srdečně zve na obnovenou tradici

NERUDOVÝCH PĚŠINEK

start v sobotu 9. května 2015 u paní Šustrové
u prodejní dílny lidové tradice č.p. 277
Pro začátek začínáme s trasami 5 km a 10 km.
Další informace na www.bechlin-predonin.cz .
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….
Klub Volnočásek informuje

KORÁLKOVÁNÍ

novou jednoduchou techniku výroby náhrdelníků a náramků
se naučíme v měsíci dubnu:
v klubu v Bechlíně ve středu dne 15.4.2015, 14.00 – 18.00 hod.
v klubu v Předoníně ve středu dne 22.4.2015, 14.00 – 18.00 hod.
Pomůcky s sebou: nylonový vlasec (na rybářský prut), háček na háčkování

Kulturní komise spolu s Podřipskou misií Vás srdečně zvou
k přátelskému setkání na téma

JAK ČÍST A POROZUMĚT BIBLI
každé pondělí v sudém týdnu od 18 hodin v Klubu Bechlín

SDH Bechlín Vás srdečně zve na tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. dubna 2015 od 18:30 hod. u hasičské zbrojnice
nápoje v běžném rozsahu

Vážení a milí čtenáři!
Přejeme Vám spokojené Velikonoce prozářené sluncem, pohodou a láskou.
Redakční rada Bechlínskýchl listů

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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