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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
sváteční vánoční večer je za dveřmi. Rok uběhl jako voda a v každé rodině nastává kouzelný večer
Štědrého dne. Na stole spousta dobrot, ozdobený stromeček a pod ním kupa dárků. Po veškerém
shonu nastává ten pravý okamžik klidu a pohody. Rozzářené oči dětí, shovívavé pohledy a nostalgie
rodičů a prarodičů. Myšlenky každého z nás na své dětské Vánoce, na okamžiky překvapení
i zklamání. V mnohé rodině udržování vánočních tradic, v mnohé modernější podoba Štědrého dne.
Vánoce jsou svátky klidu a pohody, jsou časem hodnocení, závazků a spousty přání. Jsou časem
setkávání s přáteli, blízkými a kamarády. Vzájemné úsměvy a přání všeho dobrého navozují
tu správnou atmosféru Vánoc. Každý z nás si přeje pevné zdraví, spokojenou rodinu, zajímavou práci
a mnoho štěstí a lásky.
Ne vždy se všechna přání vyplní všem, kteří po nich touží. Je spousta lidí, kteří zůstávají i v tyto
sváteční dny sami, bez dětí, bez rodiny. Je potřeba i na ně vzpomenout a alespoň v duchu jim popřát
vše nejlepší. Nesmíme ale zapomenout ani na ty, kteří zabezpečují naše základní potřeby bez ohledu
na sváteční dny.
Vánoce jsou tady a proto se těšme z každé hezké chvíle, užijme si sváteční pohodu a načerpejme další
síly do dnů všedních. Letošní rok přinesl mnoho nových věcí a pomalu je za námi. Těšme se na rok
příští a přejme si společně ať je lepší než ten, který je u svého konce.

Vážení občané, přeji Vám pod stromkem vše, po čem toužíte Vy i Vaši blízcí. Pevné zdraví
a spokojenost ve Vašem životě, naplněné dny, mnoho štěstí a dobré vykročení do roku 2016.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Dne 29. října 2015 od 18 hodin se v Kulturním domě v Bechlíně konalo zasedání zastupitelstva obce.
Přítomno bylo všech jedenáct zastupitelů a hosté. Na programu jednání bylo 12 bodů.
Finanční záležitosti – v úvodu jednání zastupitelé jednohlasně schválili rozpočtové opatření a zprávu
o hospodaření obce, podle níž je hospodaření bez závad.
Inventarizace majetku – dále byl jednohlasně schválen harmonogram inventarizace obecního majetku,
který stanovuje způsob a průběh kontroly obecního majetku a složení inventarizační komise.
Výroční zpráva školy – všech jedenáct zastupitelů schválilo rovněž Výroční zprávu ZŠ a MŠ Bechlín,
ve které jsou shrnuty záležitosti týkající se provozu školy a vzdělávání za školní rok 2014/2015.
Prodej pozemku – bez výhrad byl schválen již dříve projednaný prodej pozemku v Bechlíně,
a to občanům, kteří na něm mají nemovitost.
Pronájem bytu – se souhlasem všech zastupitelů byla na následující tři roky prodloužena nájemní
smlouva na byt v areálu základní školy. Nájemní podmínky se nemění.
Cvičení hasičů v kulturním domě – Sbor dobrovolných hasičů Bechlín požádal o možnost využívání
sálu kulturního domu na zimní tréninky mládeže. Zastupitelé schválili bezplatný pronájem zařízení
všemi hlasy.
Pronájem kulturního domu – devět zastupitelů se vyslovilo pro pronájem kulturního domu taneční
skupině Hopa Štětí v rozsahu 1,5 hodiny týdně, a to za obvyklou cenu, tj. 150 Kč za hodinu a energie.
Pronájem Klubu Předonín – zastupitelé neschválili bezplatný pronájem kulturního zařízení
v Předoníně Műllerově farmě pro pořádání zábavy při akci Hubertova jízda. Po delší diskusi byly
vzneseny dva návrhy, z nichž ani jeden nebyl přijat.
Veřejně prospěšné práce – zastupitelé deseti hlasy schválili prodloužení pracovní příležitosti
pro pracovníka veřejně prospěšných prací v obci.
Vyhláška o pořádání tombol – sedmi hlasy bylo schváleno zrušení nové vyhlášky o pořádání tombol
z důvodu zjištění jejího rozporu se zákonem.
Akustika a elektroinstalace v kulturním domě – v rámci diskuse byly předneseny připomínky občanů
k akustice sálu kulturního domu, která byla označena za špatnou a bude dále řešena. Byl vznesen také
podnět na zřízení zvláštního elektroměru pro venkovní připojení.
Semafory na přechodech – zastupitelé a občané byli informování o návrhu umístění semaforů
na přechody v Předoníně a v Bechlíně u školy. O možnosti instalace semaforů se má dále jednat
s odborníky.
Pravidla pro pronájem kulturních zařízení – byl předložen návrh, aby byla upravena pravidla
pro pronajímání kulturních zařízení, aby se nemusely schvalovat vždy jednotlivě.
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

Úřední hodiny OÚ Bechlín v období vánočních svátků
pondělí 21. 12. 2015
úterý 22. 12. 2015
středa 23. 12. 2015
čtvrtek 24. 12. 2015
pátek 25. 12. 2015

8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
zavřeno
svátek
svátek

pondělí 28. 12. 2015
úterý 29. 12. 2015
středa 30. 12. 2015
čtvrtek 31. 12. 2015
pátek 1. 1. 2016

zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
svátek
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.......... INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Změna termínu svozu komunálního odpadu
V párek 25. prosince 2015 proběhne svoz komunálního odpadu jako v běžný pracovní den.
Namísto pátku 1. ledna 2016 proběhne svoz v náhradním termínu v sobotu 2. ledna 2016.
Lístky na svoz komunálního odpadu pro roky 2014 a 2015 budou platné i v roce 2016.

Statut Bechlínských listů, Etický kodex Bechlínských listů
Redakční rada vypracovala všeobecně závazná pravidla pro vydávání Bechlínských listů a předložila
je na jednání zastupitelstva obce ke schválení. Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 14.12.2015
schválilo Statut Bechlínských listů a Etický kodex Bechlínských listů. S uvedenými dokumenty
se můžete seznámit na www.bechlin.cz nebo na obecním úřadě.

Tříkrálová sbírka
Farní charita Roudnice n.L. oznamuje, že ve dnech 2. – 6. ledna 2016 bude probíhat tradiční Tříkrálová
sbírka. Sbírka bude prováděna přenosnými, zapečetěnými sbírkovými pokladničkami, opatřenými
logem Charity ČR.

Změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech
a zákona o občanských průkazech účinné od 1.1.2016
Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas bude možné
na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Vydávajícím úřadem bude ten,
u kterého občan požádal o vydání cestovního pasu. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí,
že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí pasu zpoplatněno správním poplatkem
ve výši 100,- Kč.
Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě
do 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let, občanům mladším
15 let s dobou platnosti na 5 let. V tomto případě bude možné hotový doklad převzít pouze v místě
podání žádosti. Správní poplatek za vydání tohoto cestovního pasu činí 4 000,- Kč, pro občany mladší
15 let 2 000,- Kč. Zároveň se zrušuje vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené
lhůtě s dobou platnosti na 6 měsíců.
Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově vydávat s platností na 35 let. V případě
změny některého údaje bude však přesto nutné občanský průkaz vyměnit.
I nadále bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu
obce s rozšířenou působností, přičemž vydávajícím úřadem bude ten, u kterého občan požádal
o vydání. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít občanský průkaz na jiném
úřadu, bude převzetí občanského průkazu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,- Kč.
Občan s trvalým pobytem v ČR je povinen požádat o vydání občanského průkazu po dovršení 15 let,
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.
Od 1.1.2016 budou pro občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny (Bechlín 85) ukládána
oznámení o uložení zásilky na ohlašovně (tj. obecním úřadě). Uložením oznámení o uložení zásilky
v sídle ohlašovny jsou po uplynutí deseti dnů splněny podmínky fikce doručení, desátým dnem
se považuje písemnost za doručenou. I nepřevzatá písemnost tak nabude právní moci a stane
se vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže
chtít, protože o tom nebyl srozuměn. Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání
a poškodit tak pouze vlastní osobu.
3

AKCE KULTURNÍ KOMISE ……….
Kam to ten čáp asi letí, kdo se zase dočkal dětí?
- počkej tyhle já znám...
velkou radost z toho mám...
Maminko a tatínku, blahopřejem k miminku!
Květnové vydání Bechlínských listů informovalo o přivítání patnácti dětí mezi nové občánky Bechlína.
Jinak tomu nebylo ani v sobotu 28. listopadu 2015. V obřadní síni Klubu Bechlín se konalo tentokrát
i podzimní Vítání občánků, na které bylo pozváno k zápisu do pamětní knihy obce dalších jedenáct
nových občánků. Jmenovitě to byli:
Matyáš Hlušička, Vlastimil Kotě, Klaudie Amálie Kunclová, Šarlota Marta Macková, Pavel Műller, Břetislav
Patka, Anežka Poupětová, Miroslav Preibiš, Tran Hai Anh, Štěpán Vlásek a Richard Žižka.
Kromě dětí z bechlínské školy, které si pod vedením paní učitelky Krobotové připravily pásmo
básniček se svým hudebním doprovodem, přivítali nové občánky členové kulturní komise v čele
s panem starostou. Starosta obce děti, jejich rodiče a všechny přítomné přivítal, k rodičům pronesl
slavnostní řeč o krásných okamžicích, které prožijí se svými ratolestmi a zároveň zdůraznil
i odpovědnost za jejich výchovu.
Rodiče vítaných občánků se podepsali do pamětní knihy, obdrželi vkladní knížku s vkladem tisíc
korun a malý dárek jako upomínku na tento den, maminkám byla předána kytička. Ještě nezbytné foto
v kolébce na památku a krásné slavnostní odpoledne, které proběhlo za hudebního doprovodu pana
Patrika Černého, bylo u konce.

Vladimíra Műllerová, předsedkyně kulturní komise

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ……….

Rozsvícení vánočního stromku

První adventní neděle připadla letos na 29. listopad. Stejně jako v předchozích letech se právě v tuto
neděli v Bechlíně konaly vánoční trhy spojené s vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ Bechlín, mikulášskou
nadílkou a rozsvícením vánočního stromu.
Trhy samotné začaly ve 13 hodin. Ve stáncích školy a školky
se prodávaly výrobky, které děti tvořily v zájmových kroužcích
a na každoročním vánočním ateliéru. I letos nám pan Michal
Komárek ukázal, jak krásné věci lze vykovat, když se to umí.
A musím říct, že on opravdu umí! Velká fronta se tvořila také
před stánkem s koblížky, které byly opravdu moc dobré. Prodávalo
se kdeco, med a domácí medovina, originální výrobky z papírového proutí, háčkované hračky,
papírová přáníčka, pečené čaje, adventní svícny atd. Komu při tom všem prohlížení vyhládlo, měl
možnost si nacpat pupík zabijačkovými pochoutkami. Připravený byl guláš, polévka, jitrnice i jelítka.
Nechyběly nápoje všeho druhu – svařák, grog, pivo, horký džus a jiné nealko. I vinaři si přišli na své
a to ve stánku Jeviněvského vinařství, kde měl každý možnost ochutnat jejich víno.
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.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE
V 15:30 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. Občas
se objevily slzičky, ale děti máme
hodné
a
tak
čert
odešel
s nepořízenou, zato všechny děti
si odnesly balíček se sladkostmi.
Jen co se setmělo, rozsvítil se vánoční strom a nastal čas na očekávaný
ohňostroj. Kdo ho viděl, jistě bude souhlasit – lepší tečka přijít nemohla.
Ohňostroj byl opravdu překrásný. Ačkoliv je běžný spíš na Silvestra, myslím,
že v každém navodil tu pravou vánoční atmosféru.
Michala Korpalová

.......... AKCE KULTURNÍ KOMISE

Setkání v prosinci...

Rok s rokem se sešel a členové kulturní komise společně s týmem pracovníků obecního úřadu
připravili, jako každým rokem, milé setkání
„dříve narozených“.
Konalo se 4. prosince 2015 od 15:00 hodin v kulturním domě v Bechlíně a týž den od 17:00 hodin
i v klubu v Předoníně.
Po krátkém přivítání předsedkyní kulturní komise a starostou obce, kdy všem přítomným popřáli
příjemně strávené odpoledne i večer, využil starosta tohoto setkání, aby jak v Bechlíně,
tak i v Předoníně popřál všem občanům příjemné prožití vánočních svátků, pohodu, pevné zdraví
a štěstí v novém roce 2016.
Na začátku setkání v Bechlíně vystoupily děti naší základní
školy s pásmem básniček, písniček a skupina mažoretek
s překrásným tanečním vystoupením. Program v Předoníně byl
zpestřen též místními dětmi, které přítomným přednesly
básničky, zahrály předvánoční melodie a nakonec vystoupila
taneční skupina Lets
Dance ze Štětí se svou
moderní choreografií.
I
letos
k samotné
zábavě v Bechlíně přispěl svou hudební produkcí pan Jiří
Mandys, v Předoníně si všichni společně mohli zazpívat s paní
Lenkou Ducháčkovou. Tak jako vždy všeho byla hojnost. Jídla,
pití i dobré nálady, která vládla dlouho do večera jak
v Bechlíně, tak i v Předoníně.
...a nyní už jen aby byly ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE A ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE!
Závěrem mi dovolte ještě dodat...
Ráda bych jménem kulturní komise touto cestou poděkovala všem, kteří se na této akci podíleli.
Zvláště pak děkuji za dlouholetou spolupráci při přípravách předvánočních setkání v Předoníně paní
Monice Rousové a paní Boženě Toniové.
Vladimíra Műllerová, předsedkyně kulturní komise
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Z NAŠÍ ŠKOLY ..........

Letem světem ze školy
V letošním školním roce jsme už měli množství zajímavých, příjemných a přínosných zážitků.
Ve středu 16.9. jsme se po roce opět sešli s panem Jaroslavem Malým v mykologické poradně.
Dozvěděli jsme se o houbách našich lesů takové množství nových informací, až nám šly hlavy kolem.
Též jsme navštívili Hlásku a Městskou knihovnu v Roudnici nad Labem během vlastivědné exkurze.
Pozorovací a ohlašovací věž Hláska byla vystavěna v roce 1378 a je to jediný dochovaný pozůstatek
středověkého opevnění Roudnice nad Labem. Přežila bez úhony válečné konflikty, které se města
v průběhu historie dotkly. Byla však vážně poškozena při velkém požáru roku 1665. K rekonstrukci
došlo až v 18. století. Dětem se informace dostaly díky průvodcům v obou zařízeních.
Využili jsme Edukační programy pro vzdělávací
centrum Schola naturalis na zámku Veltrusy.
Autobusem jsme dojeli do Veltrus, kde jsme navštívili
zámeckou zahradu. Cestou k zámku jsme pozorovali
daňky, kteří žijí v oboře. Mladá průvodkyně Laila mladší
děti „začarovala“ a děti se paním učitelkám „ztratily“
(staly se neviditelnými). Zpívaly a hrály na nástroje
skřítkům, kteří v parku žijí. Zábavnou formou
se seznámily s proslulými slavnostmi rodiny Chotků
v přírodním krajinářském parku. Čtvrťáci a páťáci zatím
poučeni tvořili starobylý list do kroniky. Fotografie visí na stránkách veltruského zámku. Plni nových
zážitků jsme se zpět do školy vrátili přesně k obědu.
Ve čtvrtek 22.10. nešel elektrický proud. Proto jsme narychlo na tento den přesunuli Drakiádu.
A udělali jsme dobře. Byl to jediný teplý a slunečný den a ještě navíc mírně foukal vítr. Děti si ve škole
vzaly draky, batůžky se svačinou a vlastnoručně vyrobené vlaštovky a rázným krokem se vydaly
na hřiště. Nejprve žáci hromadně poslali vlaštovky, potom
se rozdělili do skupin a soutěžili v běhu se zavazadlem
v gumovkách a v hodu špalkem do dálky. Poslední skupina
si vyzkoušela pohyb mezi překážkami se zavázanýma očima
se slovní navigací spolužáka. Později jsme pouštěli draky.
Létali nám výborně, jak jsem již zmínila, vál mírný větřík.
Došlo i na opékání vuřtů, rohlíků a chleba. Všichni chutě
pojedli vydatnou svačinu. Poté jsme se opět pustili
do pouštění draků.
Halloweenská párty se tentokrát obešla bez tradičního přespání
ve škole. Přesto jsme se celý večer strašidelně bavili ve strašidelném
prostředí naší školy. V průběhu soutěžení se všichni kostlivci,
čarodějnice, mrtvé nevěsty, upíři a upírky nacpali řízky s chlebem.
Stezku odvahy jsme prolétli rychlostí blesku. Někteří jsme měli oči
navrch hlavy, proto jsme se museli zklidnit při společné zábavě
ve družině.
Po roce k nám do školy opět zavítalo hradecké Divadélko pro školy. Tentokrát s pohádkou „Písnička
pro draka“. Smáli jsme se celou dobu, div jsme si bránice nepotrhali.
Zatím poslední podzimní akce, která se ve škole konala, byl Podzimní ateliér. Opět nás navštívila
„stará známá“ paní Zuzana Bílá s novými nápady. Děti ve skupinách malovaly hedvábné obrázky,
vyráběly šatonové šperky a lisovaly a zdobily vánoční přáníčka či vyráběly vánoční retroozdoby.
Výrobky si všichni odnesli domů.
S pořádanými akcemi jsme byli spokojeni a věříme, že programy byly přínosným a zajímavým
způsobem získávání znalostí a dovedností žáků naší školy.
Štěpánka Omámiková, ZŠ Bechlín
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………. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Třídit odpad se vyplácí
Zapojit se do systému odpadového hospodářství se vyplácí. Šetří vlastní prostředky a ještě přispěje
do společné kasy.
Podle slov odborníka na problematiku odpadového hospodářství Ing. Milana Havla ze sdružení
Arnika je naše obec dobrým příkladem. Třídění odpadů ve spolupráci s firmou EKO-KOM, která v naší
obci provozuje kontejnery na tříděný odpad, přináší výsledky. Obec získává finanční prostředky
za vytříděnou surovinu.
Zatímco průměr v ČR činí 90,00 až 100,00 Kč na osobu, tak v případě naší obce dosahuje výše
příspěvku 172,00 Kč na osobu. Z toho vyplývá, jak se naši občané zodpovědně staví k třídění odpadů.
Získané prostředky slouží k platbám za velkoobjemové kontejnery a tím i k dalšímu pozitivu v této
oblasti.
Výsledky za období od ledna do září letošního roku u separovaného odpadu vychází 36,2 kg na osobu,
u komunálního odpadu jde o 85,4 kg na osobu. Velmi příznivou zprávou je zapojení našich žáků
do této aktivity. Základní škola za výše uvedené období přispěla 3500 kg, což je 65,5 kg na žáka.
Je dobře, že už v mateřských školách probíhají zajímavé přednášky a soutěže na toto téma. Záleží
na každém z nás, jak zodpovědně bude přistupovat k životnímu prostředí a snižovat svoji ekologickou
stopu.

Při návštěvě Stezky korunami stromů v Lipně nad Vltavou se můžeme setkat s důležitými konkrétními
informacemi, které vysílají jasný signál, proč je důležité zaměřovat každodenní pozornost na třídění odpadů.
Irena Škobisová

………. NAŠE KNIHOVNA

Velké změny v knihovně
Konec letošního roku a počátek roku 2016 je pro naši knihovnu přelomový. Budeme se stěhovat
do nových prostor v budově Klubu Bechlín, kde vznikla z nevyužitých prostor moderní knihovna
pro naše čtenáře i nové zájemce o naše služby. Knihovní fond je kompletně digitalizovaný a uvedený
na našich webových stránkách, k dispozici bude čítárna, kde si můžete posedět u kávy a v klidu
si vybrané knihy prohlédnout. Pro návštěvníky bude k dispozici i internet.
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NAŠE KNIHOVNA ..........
V pondělí 21. prosince bude knihovna otevřena ještě v původních prostorách v budově obecního
úřadu. Po ukončení stěhování, které bude dost náročné (knihovna bude pravděpodobně jeden až dva
týdny uzavřena), Vás rádi přivítáme v novém moderním prostředí a doufáme, že se naše řady rozšíří
o další čtenáře. O znovuotevření knihovny budeme informovat místním rozhlasem a ve škole
i školkách. Těšíme se na Vaši návštěvu v nové knihovně. Přijďte si ji třeba jen prohlédnout a posedět
u našich knih a časopisů.
Přejeme všem šťastné prožití vánočních svátků v kruhu svých rodin a přátel a v novém roce mnoho
zdraví a spokojenosti.
Miluše Dvořáková

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

Prosinec 2015 moc klidu do nového roku nepřidá

Situace z minulého roku se opakuje. Ačkoliv je prosinec měsícem veselí, radosti, štěstí, vše toto
se vymyká fotbalu v Předoníně. Rychle shrneme. V pololetí ukončená činnost „B“, elán staré gardy
vydržel čtyři zápasy a k přístupu „A“ celku k soutěži není co dodávat. Spokojenost je tedy pouze
s nejmenšími, kteří ovšem třetí rok hrají v téměř nezměněném složení, spíše ti starší ubývají a nikdo
z mladších neprojevuje zájem. Proto se znovu teď v prosinci obracíme na všechny děti ročníku narození
2007 – 2011. Přijďte mezi nás pobavit se a zahrát si fotbal. Bližší informace podá rodičům G. Hubená.
A jak v novém roce. Pro přípravu „A“ celku je zajištěn kvalitní turnaj na umělé trávě v Mělníku
s následujícím programem našeho družstva:
neděle 24. ledna 2016
15:00
Předonín – Dolany (OP)
neděle 31. ledna 2016
16:00
Vysoká (OP) – Předonín
neděle 7. února 2016
13:00
Předonín – Odolena Voda (OP)
sobota 13. února 2016
15:30
Mělník (I.B) – Předonín
neděle 21. února 2016
15:00
Pšovka B (OP) – Předonín
neděle 6. března 2016
15:00
Předonín – Byšice (I.B)
Odvetná část okresního přeboru zahajuje v sobotu 12. března 2016. Náš kolektiv bude hrát v Polepech,
což je další celek bojující o záchranu. Vlastní příprava ovšem začne mnohem dřív – tréninky jsou
plánovány od 9. ledna 2016. Pokud se týká družstva „staré gardy“, ta pak vstoupí do odvetné části
rovnou naostro v pátek 8. dubna 2016 v utkání na vlastním hřišti s Libochovicemi.
A nakonec nám zbyla přípravka. Ta by měla zahájit přípravu v hale v lednu vždy v pondělí a středu,
poprvé v pondělí 11. ledna 2016. Herní příprava – okresní přebor v hale v Roudnici n.L. v neděli
24. ledna 2016. Zahájení turnaje v 8:45, předpokládaný konec 13:30. Zápasy se hrají 1 x 12 min.
skupina „A“: Litoměřice, Podlusky, Roudnice n.L., Brozany
skupina „B“: Lovosice, Předonín, Štětí, Mšené-lázně
Přehled zápasů našeho družstva:
9:45
Předonín – Štětí
10:45
Předonín – Mšené-lázně
11:30
Lovosice – Předonín
a následují zápasy o umístění.
To jsou informace, které máme k dispozici. Do příštího zpravodaje se pokusíme zkompletovat vše další
kolem našich družstev a předložit vám přehled mistrovského jara 2016.
Závěrem nám dovolte, abychom poděkovali pracovníkům obecního úřadu a redakční radě za dobrou
spolupráci, všem věrným fanouškům, spolehlivým sponzorům a samozřejmě hráčům všech družstev
za zvládnutí fotbalového roku 2015.
Všem výše jmenovaným a všem dalším spoluobčanům přeje SK Předonín radostné Vánoce s bohatou
nadílkou a do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí a osobní i pracovní úspěchy.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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.......... SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM
I letos Vám skauti a skautky přinesou

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Malý plamínek, tento novodobý symbol Vánoc, zažehnutý během svaté mše v Betlémě,
Vám budeme předávat v Roudnici nad Labem
19. prosince 2015
v 11:42 u vlaku směr Ústí n.L., 11:45 – 12:10 na vlakovém nádraží.
Světlo bude možné dále zažehnout na recepci Hotelu Vavřinec od odpoledne 19. prosince,
od 22. prosince ve hřbitovní kapli v Roudnici nad Labem.

FK Bechlín Vás zve na tradiční

SILVESTROVSKÝ SRANDAKOP
sraz 31. prosince 2015 ve 13:30 hod.
na místním fotbalovém hřišti

Hospoda „U Petráčků“ v Libkovicích Vás srdečně zve na

SILVESTROVSKOU OSLAVU
s půlnočním ohňostrojem

SDH Bechlín zve všechny na

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VÝSTUP NA HORU ŘÍP
sraz účastníků je v 8:00 hod. u obecního úřadu
po návratu bude pro zájemce připraveno občerstvení v hasičské zbrojnici

Výbor SDH Bechlín Vás zve na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
v sobotu 9. ledna 2016 od 14:00 hod.
v Kulturním domě Bechlín (bývalé kino)

Ráda bych poděkovala jménem Sboru dobrovolných hasičů v Bechlíně všem členům, kteří se celý
rok podílejí na chodu našeho sboru, za pomoc při pořádání soutěží, kulturních akcí a při dalších
činnostech, které mnohdy nejsou na první pohled vidět. Děkuji našim příznivcům, kteří nám účastí
na těchto akcích vyjadřují svou podporu.
Vám všem i Vašim rodinám přeji krásné Vánoce a šťastný rok 2016.
Jana Macková, SDH Bechlín
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VAŠE PŘÍSPĚVKY ..........

Vánoční čas 2015

Čas vánoční zvláštní je
kouzlo má i ta magická Noc kdy hlas zvonů krajem se rozlije,
zvoucí nás ke mši
- na půlnoc ...
Dárečky a přání to patří k tomuto času.
Ale i trocha vzpomínek
a rozjímání,
to neubere chvíli té jasu ...
A že místo sněhu prší jen?
To snad nám tolik nevadí –
dodá to vláhu do studen
a příroda
- ta s tím si poradí ...

A k přání –
abychom si byli blíž,
jistě přidáte ještě
- co každý z nás by rád –
ne jen, aby až budeme staří
nebyli jsme jen na obtíž,
ale abychom se doma
prostě
nemuseli
B Á T ...

Jaroslav Kolář, 17.12.2015

Vážení a milí čtenáři!
Nacházíme se v předvánočním čase, který upínáme víc k přípravám, abychom si vánoční období spokojeně
vychutnali. Neodmyslitelnou součástí jsou koledy, které nás ladí do předvánočního času a očekávání. Vůně
purpury, cukroví, jehličí a svíček náladu umocňují. Největší odměnou jsou pro nás rozzářené dětské oči, úsměv
a radost z dárků těch nejmenších. Je to čas, kdy vnímáme víc laskavosti, lásky a pohody v kruhu těch nejbližších.
Je to prostor pro setkávání spolupracovníků, přátel nebo návštěvu koncertů. V rodinách se zavzpomíná na ty, kteří
už nejsou mezi námi. Ale i to je součástí pozemského života. V mysli nám proběhne otázka, jaký bude příští rok.
Rok je za námi a redakční rada Vám touto cestou děkuje za celoroční spolupráci, které si opravdu váží. Děkujeme
také zastupitelstvu obce za podporu při vydávání Bechlínských listů, pracovníkům obecního úřadu, kteří zajišťují
zpracování listů od samého počátku až po donášku do našich domácností.
Vážení a milí čtenáři,
jménem redakční rady Vám i Vašim blízkým přejeme spokojené, radostné a láskyplné prožití vánočních svátků.
Do nového roku přejeme všem, nám lidem, abychom neztráceli hodnotu člověka, vážili si života a přitom
nezapomněli, že život je láska i pomoc druhým. Bez nich život nedává smysl. Rozsviťme a udržujme plamen lásky,
porozumění k sobě i ostatním.
Za Redakční radu Bechlínských listů Irena Škobisová
Kontakty na Obecní úřad Bechlín
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

Úřední hodiny
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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