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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
rok 2014 se úspěšně rozjíždí a proto mi dovolte informovat o práci zastupitelstva. Návrh rozpočtu
pro letošní rok je řádně vyvěšen jak na úřední desce obecního úřadu, tak i v elektronické podobě.
Každý z občanů má možnost seznámit se s veškerým děním našich společných prostředků. Větší
část finančních toků je věnována k udržení standardu obce, místních částí, školy a obou školek
stejně jako kultury a sportu. Investice do zlepšení stavu komunikací a budov v majetku obce tvoří
také nemalou část rozpočtu. Plánované žádosti dotačních titulů zpracovává finanční výbor a bude
hodně záležet na stavu připravenosti potřebné dokumentace. Za loňský rok se podařilo udržet
bezdlužnost obce, což je dobrá startovací pozice pro nás všechny.
I přes úskalí změn v řadách zastupitelů naší obce běží činnost beze změn. Náhradníci se práce
zastupitele zhostili zodpovědně ku prospěchu nás všech. Cílem zastupitelstva obce je pokračovat
v započaté práci, dokončovat již rozdělané a plánovat další investice do příštích let. Všechno výše
uvedené se neobejde bez aktivního přístupu obyvatel, bez jejich názorů a připomínek. Je velmi
důležité všímat si svého okolí, mít zájem o veřejné dění, přinést myšlenku nebo nápad.
Všechna činnost zajištění běžného chodu obce dosahuje legislativními změnami a nařízeními zcela
obludných rozměrů. Různá hlášení, vyplňování statistických formulářů, počítání možného
i nemožného, sledování novelizací a vyhlášek narůstá geometrickou řadou. V oblasti účetnictví
a hospodaření s veřejnými prostředky je situace obdobná. Transparentnost všeho je doménou
dnešních dnů, ale ne vždy smysluplná. Domnívám se, že občan by měl být vždy na prvním místě.
Dodržení tohoto pravidla se ale stává stále složitějším a těžším. Pro nás všechny je lepší používat
selský rozum a ne hledat špatné slovíčko v té či oné listině. Jistě jsme lidé omylní, ale naší snahou
je udělat chyb co možná nejméně.
Závěrem mi dovolte popřát celé obci další úspěšný rok rozvoje a zlepšování života ve všech jejich
částech.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Dne 30. ledna od 17 hodin zasedali v Klubu Bechlín zastupitelé naší obce, aby projednali obecní
záležitosti. Přítomno bylo 7 členů zastupitelstva, od 17:27 hodin 8 členů.
Rozpočtová opatření – v prvním bodě jednání byla projednána rozpočtová opatření č. 9 a 10. Opatření
byla schválena sedmi přítomnými.
Revitalizace strže – další bod jednání se týkal revitalizace strže v Bechlíně. Starosta obce předložil
žádost investora o stanovisko k plánované revitalizace. Revitalizace strže nebyla schválena,
pro hlasovali pouze čtyři zastupitelé.
Oslavy SDH Předonín – starosta obce předložil žádost předonínských hasičů o příspěvek na pořádání
oslav stopátého výročí sboru. Zastupitelstvo zamítlo mimořádný příspěvek pro SDH Předonín.
Financování oslav bude zohledněno při sestavování rozpočtu.
Podpora pro Tibet – zastupitelstvo obce neschválilo podporu mezinárodní kampaně Tibet vyvěšením
tibetské vlajky dne 10. března.
Činnost kontrolního výboru – předseda kontrolního výboru pan Stanislav Stanislav předložil
zastupitelstvu obce Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2013. Zpráva byla schválena šesti
hlasy.
Finanční kontroly – zastupitelé schválili Zprávu o finančních kontrolách v roce 2013, kterou předložil
předseda finančního výboru Ing. Ladislav Soušek.
Proplacení dovolené starosty obce – zastupitelstvo schválilo proplacení nevyčerpané dovolené
starostovi obce.
Odstoupení kronikářky – starosta obce dal zastupitelům na vědomí odstoupení Bc. Ireny Škobisové
z funkce kronikářky obce ke dni 1. 1. 2014. Kroniku dále vede paní Miluše Dvořáková.
Pronájem bytu v kině – v dalším bodě jednání se zastupitelé zabývali podmínkami pronájmu nového
obecního bytu v rekonstruovaném kině. Zastupitelé schválili vytvoření pracovní skupiny, která
připraví do konce února podmínky pronájmu a ty předloží na dalším zasedání zastupitelstva.
Pronájem kulturního zařízení – starosta obce předložil zastupitelům návrh provozního řádu
pro rekonstruované kino a požádal o doplnění případných návrhů a připomínek do příštího zasedání.
Nákup dvoukolových vozíků – Mgr. Ing. Jan Drobný přednesl návrh na zakoupení dvoukolových
vozíků pro úklid obce.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři OÚ Bechlín.
Zdeňka Fillerová Studená

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
se koná v úterý 11. března 2014 v 17:00 hodin v Klubu Bechlín s tímto programem:
1/ Složení slibu člena zastupitelstva obce
2/ Odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce
3/ Rozpočet obce pro rok 2014
4/ Žádost PO ZŠ a MŠ Bechlín o převedení hospodářského výsledku
5/ Smlouva o zřízení věcného břemene – příp. NN Benzinov
6/ Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – plynová přípojka pro EMĚ
7/ Revitalizace Strže I. v k.ú. Bechlín
8/ Smlouva o obchodní spolupráci – Pivovar Svijany, a.s.
9/ Provozní řád kulturního domu
10/ Znění nájemní smlouvy na bytovou jednotku v čp. 213

Rozpočet obce pro rok 2014
Návrh rozpočtu obce pro rok 2014 byl 21. února 2014 vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Bechlín
a na www.bechlin.cz.
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Sběr víček pro Natálku
Natálka z Kostomlat p.Ř. je dvouletá holčička s mnohočetným postižením. Hned po porodu se u ní
objevila EPI, porucha CNS, progredující PMR, hyponický syndrom a další. Péče o Natálku je náročná,
vyžadující 24 hodinovou péči. Sbíráním víček z PET lahví umožníte získat speciální zdravotní
pomůcky, aby Natálka mohla vést „spokojený“ život.
V úterý 3. prosince 2013 byla odvezena první část víček o hmotnosti 730 kg
a 22. ledna 2014 další část o hmotnosti 395 kg.
Ve sběru pokračujeme dál. Sběrné místo – MŠ Bechlín. Všem moc děkujeme !!!

.......... NAŠE ŠKOLA

Základní škola v Planetáriu

Dne 10. února 2014 se žáci naší školy
vypravili na exkurzi. Ne na exkurzi
ledajakou. Vydali jsme se do Hvězdárny
a planetária hlavního města Prahy.
Krátce po osmé hodině jsme nastoupili
do vyhřátého autobusu. Zimní sluníčko
nám svítilo na cestu a my jsme se rychle
a bez potíží dostali do centra dění.
V Planetáriu zavedli pro návštěvníky
novinku. Mají tam dvoje turnikety,
kterými musí projít každý, kdo chce
Planetárium navštívit.
Po svačině jsme se pustili do prohlížení
nové expozice stálé výstavy ve foyeru
Planetária.
Deset minut před začátkem pořadu rozhlas vyzval návštěvníky, kteří chtěli zhlédnout film Vesmír
kolem nás, aby se přemístili před sál Cosmorama. Tak jsme se přemístili. Zmíněný sál má kopuli
o průměru 23 m. Cosmorama používá dva projekční systémy.
Cosmorama – původně optické planetárium umožňující výjimečně kvalitní projekci hvězd.
SkySkan Definity – digitální planetárium umožňující projekce trojrozměrného vesmíru a vesmírných
objektů.
„Země, Měsíc ani ostatní planety samy nesvítí a nehřejí, světlo i teplo dostávají od Sluníčka. Čím jsou planety
vzdálenější, tím jsou chladnější. Planety daleko od Slunce už jsou docela studené. Z velké dálky bychom je viděli
jako malé svítící body kroužící kolem Slunce. Nejrychleji se pohybuje Merkur. Za ním následuje Venuše, Země,
Mars, Jupiter, Saturn a nejvzdálenější planety, Uran a Neptun. Čím jsou planety od Slunce dál, tím pomaleji
se pohybují. Nemusí pospíchat tolik jako planety blízké.“
Po skončení pořadu jsme si nakoupili množství 3D pohlednic, praktických map Měsíce a ostatních
publikací a upomínkových předmětů. Publikace a pořady zde mají i v cizojazyčném provedení.
(My jsme pro jistotu zvolili českou verzi.)
Cesta domů nám příjemně ubíhala. Po příjezdu do Bechlína jsme se chutě vrhli na oběd ve školní
jídelně a potom jsme se rozešli do svých domovů.
A jaké zážitky jsme si přivezli z exkurze? Polekali jsme se v Cosmoramě, když se na nás při projekci
„řítilo“ Slunce, dozvěděli jsme se množství nových informací o vesmíru, někteří z nás poprvé viděli
tramvaj. (Ty se nedaleko Planetária v parku otáčejí. Pozn. autora)
Štěpánka Omámiková, ZŠ Bechlín
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Výlet turistického kroužku
Už bylo na čase uspořádat zase nějakou turistickou výpravu – naposledy se děti z kroužku vypravily
na hrad Helfenburk u Úštěka.
Ačkoli jsme vázáni volným časem našeho vedoucího
Lukáše, těšíme se vždy na další akce. V zimě, jaká nás
„oblažuje“ letos, je těžké vyhledávat trasy – nemrzne,
nesněží a cesty jsou blátivé, nepříjemné. Proto jsme
se poohlédli po schůdnější výpravě, což byl právě zámek
Nelahozeves. Pravda, zase je to nákladnější, ale snad
si to na jaře a v létě vynahradíme.
Tak tedy v neděli 9. února 2014 se scházíme v 8:40 hodin
na nádraží v Roudnici n.L., ale ouha – zájemců je nějak
málo. Přišli Jirka a Marek Novotní, Martina a Eliška.
Ale nevadí, odjíždíme i tak. S Lukášem jede i Míša, takže
je nás trochu víc. Vystupujeme o stanici dřív, to abychom
zaplnili čekací dobu, než začne vlastní zámecká akce.
Když už jsme se dočkali, tak musíme přiznat, že se nám
na zámku líbilo. Prožili jsme atmosféru dávných časů
a kdo se nestyděl, oblékl si šlechtický plášť a klobouk.
Takto jsme se procházeli po zámku a dozvídali se, jakými
radostmi a strastmi mladí šlechtici procházeli.
Na prohlídku pak navazovala kreativní dílnička v jednom ze zámeckých sálů, kde jsme si vyzkoušeli
svou paměť a na pracovních listech jsme ukázali, co jsme si z prohlídky zapamatovali. A pak zase cesta
na vlak – nezbytné a nutné občerstvení v místní restauraci (i přes téměř jarní teploty nám bylo
chladno). Jsme rádi, že jsme jeli, jen škoda, že nás bylo tak málo. Snad příští výlet již bude hojněji
obsazen.
Z vyprávění účastníků zapsala Milena Kölblová
Na fotky se podívejte do fotogalerie 2014

ZAMYŠLENÍ ……….

Vítání občánků bude přežitkem minulosti nebo porušením zákona?
Ve středu 12. února jsem zaregistrovala zajímavý článek
Litoměřického deníku, kde se mimo jiné uvádí, že vítání
občánků, které má své místo téměř v každé obci, lze konat
pouze na přání rodičů. Automaticky poslat pozvánku, přivítat
nového občana při stávajícím postupu není v souladu
se zákonem o ochraně osobních údajů.
V případě naší obce, kdy vítání občánků má dlouholetou
tradici, to znamená další administrativní práci, zvýšené náklady na poštovném a časovou zátěž. Přijde
mi zcela nesmyslné čekat, zda někdo z rodičů přijde požádat o přivítání svého potomka či nikoliv.
Každý z obce přece ví, že u Nováků se narodilo děvče či chlapec.
Určitě se většina z nás shodne, že by se v této tradici mělo pokračovat i nadále. Také z praxe víme,
že v mnoha případech jsou naše zákony protichůdné či nesmyslné. Věřím, že zastupitelstvo obce
včetně kulturní komise najde příznivé řešení v této záležitosti ve prospěch celku. Může se samozřejmě
tento slavnostní akt ukončit a nadále v tradici nepokračovat, což by ale byla velká škoda.
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………. ZAMYŠLENÍ
Zjistila jsem, že obecní úřad vynakládá na každé vítání finanční prostředky na zakoupení květin,
plyšáků, fotografie, včetně finančního příspěvku pro každého novorozence. Samozřejmě,
že se na přípravě a celém průběhu podílí i další občané. Rodiče, kteří se zúčastnili této společenské
události, můžou potvrdit, že tomu tak je.
Ponechávám na každém čtenáři vytvoření vlastního názoru a případnou reakci, zda vítání občánků
zachovat nebo v této aktivitě nepokračovat. Sama za sebe dávám rozhodné ano, pokračovat v této
dlouholeté tradici. Záleží také na rodičích, zda odpovědně přistoupí k zachování slavnostního aktu
na životní cestě svého potomka.
Irena Škobisová

………. Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Masopustní průvod

Třetí ročník Masopustního průvodu proběhl v sobotu 15. února 2014. Stejně jako v předchozích letech
se masky shromáždily před budovou obecního úřadu. Bylo zde připraveno občerstvení a posezení.
Po shromáždění masek jsme se vydali průvodem obcí. Drábové chodili od domu k domu a odváděli
sousedy do šatlavy. Zde bylo připraveno občerstvení. Cestou bylo možné zakupovat tombolu, která
se vydávala po skončení průvodu. Po příjemné procházce obcí jsme se přesunuli na sál. Zde si děti
zatancovaly a vysoutěžily sladké odměny. Večer byl maškarní karneval pro dospělé. Odkaz
na
fotografie průvodu najdete na našich webových stránkách: www.sdhpredonin.cz/news/masopust/.

SDH Předonín děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a zajištění této akce.
Lucie Vocásková, SDH Předonín
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Karneval v Mateřské škole v Bechlíně

Ve čtvrtek 20. února se ve školce v Bechlíně konal karneval. Hned po svačince se děti oblékly do masek
a zábava mohla začít. K vidění bylo několik princezen, víl, pirátů, Spidermanů a jiných hrdinů.
Nechyběla ani zvířátka, třeba housenka nebo tygřík. Kovbojové se proháněli s indiány, ale možný
konflikt zažehnaly paní učitelky hned v zárodku. Po chvíli tancování byl čas na hry – hod na cíl,
chytání rybiček atd. Když se zdálo, že se děti dostatečně vyřádily, následovala promenáda v maskách.
Každý se prošel po lavičce, paní učitelka ho vyfotila a za pózování každý dostal malou sladkou
odměnu. Na závěr paní kuchařky připravily občerstvení – preclíky a cukroví. V momentě, kdy děti
sedly ke stolu, se školkou valilo podivné a nečekané ticho. Inu, je vidět, že i ti největší upovídánci
si rádi nechají zacpat pusu nějakou dobrotou 

Michala Korpalová

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

S rozpaky ...

Mistrovská jarní sezóna se blíží, příprava na ni v oddílech vstupuje do závěrečné fáze. Vedení našeho
oddílu oprávněně s rozpaky vzhlíží k následujícím týdnům. Marná jsou veškerá upozornění a výzvy
k hráčům ohledně stavu v soutěži. Ti nadále ignorují tréninkový proces a výkony v zimním turnaji mají
spíše sestupnou úroveň. A tak jediné plus zatím není potíž se sestavou k jednotlivým zápasům.
Krátce k odehraným utkáním našeho celku.
Sobota 6. února 2014
Horní Počaply – Předonín
1 : 9 (1 : 6)
- vysoké vítězství nad sebevědomým, ale pravděpodobně nejslabším celkem turnaje.
Neděle 9. února 2014
Předonín – Lužec
2 : 3 (0 : 1)
- zbytečná porážka s celkem I. B třídy Středočeského kraje po zaváhání v obraně v závěru utkání.
Neděle 16. února 2014
Předonín – Štětí B
4 : 4 (2 : 2)
- utkání s tradičním soupeřem přineslo netradiční výsledek, menší překvapení na úkor štětské rezervy
v podobě zaslouženě vybojované plichty.
Neděle 23. února 2014
Předonín – Pšovka
3 : 6 (3 : 2)
- náš celek vydržel se silami pouze poločas (tréninkové manko), druhá část přinesla góly v naší síti
po chybách v rychlém sledu (během deseti minut tři góly) a pak se nenašla v našem kolektivu snaha
poprat se o dobrý výsledek s dalším celkem I. B třídy Středočeského kraje.
Tabulka po 4. kole turnaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Štětí B
Lužec
Předonín
Pšovka
VOŠ Roudnice n.L.
Horní Počaply

4
4
4
4
3
3
6

3
3
1
1
1
0

1
1
1
1
0
0

0
0
2
2
2
3

24 : 8
17 : 9
18 : 14
11 : 14
10 : 16
4 : 23

10
10
4
4
3
0

.......... ZE SPORTU
Zbývá odehrát: VOŠ Roudnice n.L. – Předonín
neděle 1. března 2014
8:30
Štětí – Lužec, Horní Počaply – Pšovka, VOŠ Roudnice n.L. – Horní Počaply
Nyní opustíme přípravu a předložíme Vám mistrovský program všech našich družstev.
„A“
kolo
termín
datum
výkop
soupeři
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle

23. března 2014
30. března 2014
6. dubna 2014
12. dubna 2014
20. dubna 2014
26. dubna 2014
4. května 2014
11. května 2014
17. května 2014
25. května 2014
31. května 2014
8. června 2014
15. června 2014

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

Předonín - Podlusky
Travčice „B“ - Předonín
Předonín - Polepy
Mšené lázně - Předonín
Předonín – Štětí „B“
Budyně n.O. - Předonín
Předonín - Třebenice
Předonín - Dobříň
Úštěk - Předonín
Předonín - Lukavec
Liběšice - Předonín
Předonín - Libochovice
Litoměřice „B“ – Předonín

„B“
kolo

termín

datum

výkop

soupeři

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle

22. března 2014
29. března 2014
5. dubna 2014
13. dubna 2014
19. dubna 2014
27. dubna 2014
3. května 2014
10. května 2014
18. května 2014
24. května 2014
1. června 2014
7. června 2014
15. června 2014

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

Kleneč – Předonín „B“
Předonín „B“ – Židovice
Bechlín – Předonín „B“
Předonín „B“ - Ploskovice
Bříza – Předonín „B“
Předonín „B“ – Rovné „B“
Lounky – Předonín „B“
Radovesice – Předonín „B“
Předonín „B“ - Dušníky
Vědomice – Předonín „B“
Předonín „B“ - Radouň
Hoštka – Předonín „B“
Předonín „B“ – Litoměřice „C“

Mladší přípravka
Odehraje turnaje o umístění na 9. – 12. místě. Účastníci: Předonín, Pokratice, Štětí „B“, Libochovice.
Turnaje
Termín
datum
výkop
místo
sobota
sobota
neděle
neděle

19. dubna 2014
3. května 2014
11. května 2014
18. května 2014

10:00
10:00
10:00
10:00

Pokratice
Předonín
Štětí
Libochovice

Pro příznivce požárního sportu přineseme informace v příštím vydání Bechlínských listů. Jen krátce:
příští týden zahajují přípravu a zúčastní se dvou dlouhodobých soutěží – Krušnohorské ligy
a Podřipské ligy.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….
SDH Bechlín a Prodejní dílna lidové tradice Bechlín
Vás srdečně zvou na

„2. novodobý masopustní průvod“
8. března 2014 od 11:00 hodin
sraz u hasičské zbrojnice

Masky všeho druhu vítány!!!
Po průvodu posezení u hasičárny, občerstvení zajištěno!
V případě, že budete mít zájem uvítat průvod před svým stavením, kontaktujte nás prosím předem,
abychom mohli lépe naplánovat trasu průvodu. Děkujeme.
Kontakt: Jana Macková – 728 009 235, Michala Korpalová – 724 677 558

SDH Předonín oznamuje, že

v sobotu 15. března 2014 u hasičárny v Předoníně
se bude konat

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

Ledničky, pračky, žehličky, vrtačky, brusky, el. hračky apod. Přinést můžete i televize a monitory, rádia,
počítače, mobily a hudební nástroje – zdarma lze převzít pouze kompletní vysloužilé elektrozařízení.

Zabijačkové hody Na Koreji
sobota 22. března 2014 od 14:00 hod.

rezervaci můžete provádět osobně v restauraci, na tel. 737 291 891 nebo mailem info@restauracenakoreji.cz

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 zastupiteli obce panu Hruškovi v Předoníně.
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