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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
jedna čtvrtina letošního roku je téměř za námi a prvotní velmi důležité kroky naší obce jsou
splněny. V první řadě zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce pro letošní rok. Podrobnější
informace si všichni mohou přečíst na následujících stránkách.
Druhým a neméně důležitým krokem prvního čtvrtletí bylo dokončení kontroly hospodaření Obce
Bechlín za rok 2013, která byla provedena kontrolním orgánem Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Závěrečný protokol hovoří o spoustě kontrolovaných oblastí jak v účetnictví, prodeji majetku,
činnosti kontrolního a finančního výboru zastupitelstva, tak i v práci zastupitelů. Závěrečný
odstavec protokolu je naší celoroční odměnou ve formě nezjištěných pochybení. Ani letošní
závěrečná kontrola hospodaření neuložila naší obci žádná nápravná opatření. Dozajista
je to známka odpovědnosti pracovníků obce a vlastně celého kolektivu aktivních zastupitelů.
Dovolte mi touto cestou veřejně poděkovat všem, kteří se na celoroční práci, někdy i nad rámec
svého volného času, podíleli. Některá rozhodnutí se rodí velmi těžce, některá s lehkou
samozřejmostí, ale vždy ve prospěch občanů ve všech částech obce.
Rok 2014 je nastartován úspěšně, investiční záměry zveřejněny, finanční krytí zajištěno.
Jak jednoduchá věta pro čtenáře. Jak složitá a trpělivá práce, kolik nervózních hodin a dnů, kolik
výměn názorů a zpracovaných dokumentů, kolik bezesných nocí pro všechny, kteří nesou
odpovědnost za hospodaření a běžnou správu věcí veřejných. Věřím, že i další měsíce letošního
roku se budou odvíjet jenom v kladném prostředí odpovědné práce pro dobré a bezproblémové
výsledky naší obce.
Znovu chci požádat občany o větší aktivní přístup při správě naší obce, o přínos nápadů
a konstruktivních připomínek pro další zvýšení úrovně života našich občanů. Ne vždy se vše
samozřejmě podaří, ne vše probíhá lehce, ale bez všímavosti nás všech se nemůžeme rozvíjet
a posouvat dál. Jsou mezi námi občané, kteří jsou velmi přínosní například ve sborech
dobrovolných hasičů, sportovních klubech, v oblasti kultury a mnohých dalších drobných
vylepšeních života naší obce. To je pravé zdravé jádro každé společnosti, na kterém se dá stavět
do budoucna. Nemůžeme každý myslet jenom na sebe, žít uzavřeným způsobem, nevšímat si věcí
společných. Věci společné jsou zárukou dalšího rozvoje a spokojenosti v té či oné části obce.
Přeji všem spoluobčanům spokojený a klidný průběh dalších dnů letošního roku.
Alexander Suchý, starosta obce
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Rozpočet 2014
Oddíl Popis
DAŇOVÉ PŘÍJMY

11 889 000,00

PŘIJATÉ TRANSFERY od Krajského úřadu Ústeckého kraje

224 700,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2119 *** Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a energetiky
3392 *** Zájmová činnost v kultuře
3612 *** Bytové hospodářství
3632 *** Pohřebnictví
3639 *** Komunální služby a územní rozvoj
3722 *** Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 *** Využívání a zneškodňování komun. odpadů
5311 *** Bezpečnost a veřejný pořádek
6171 *** Činnost místní správy
6310 *** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
3399 *** Ostatní záležitosti kultury - prázdninové rozloučení
Nedaňové příjmy - celkem

155 000,00
20 000,00
24 000,00
13 300,00
20 200,00
267 000,00
246 000,00
3 000,00
49 000,00
2 500,00
58 500,00
858 500,00

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3639 *** Komunální služby a územní rozvoj - prodej pozemků
Kapitálové příjmy - celkem
PŘÍJEM CELKEM

9 800,00
9 800,00
12 982 000,00

BĚŽNÉ VÝDAJE
2212 *** Silnice - oprava
2321 *** Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113 *** PO ZŠ a MŠ - zajištění provozu
3313 *** Kino – kulturní dům
3314 *** Činnosti knihovnické
3319 *** Ostatní záležitosti kultury - kronika
3349 *** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Bechlínské listy
3392 *** Zájmová činnost v kultuře
3399 *** Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
3419 *** Ostatní tělovýchovná činnost – stolní tenis
3612 *** Bytové hospodářství
3632 *** Pohřebnictví
3639 *** Komunální služby a územní rozvoj
3722 *** Sběr a svoz komunálních odpadů
3724 *** Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
3725 *** Využívání a zneškodňování komun. odpadů
3745 *** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171 *** Činnost místní správy
6310 *** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - úroky
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1 500 000,00
10 000,00
3 448 000,00
190 000,00
11 000,00
1 000,00
10 000,00
114 000,00
119 000,00
7 000,00
33 000,00
23 600,00
22 000,00
340 000,00
5 000,00
332 000,00
358 000,00
721 405,80
11 000,00
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6320 *** Pojištění funkčně nespecifikované
6402 *** Finanční vypořádání minulých let – vyúčtování dotací
6409 *** Ostatní činnosti – příspěvky občanským sdružením
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2341 Vodní díla v zemědělské krajině - rybník Předonín
3313 Kino - zateplení budovy
Budovy, haly a stavby – celkem
3639 Komunální služby a územní rozvoj (nákup pozemků)
Komunální služby - celkem
Výdaje kapitálové celkem
Bechlín – výdaje rozlišené
3341 *** Rozhlas a televize
3399 *** Ostatní záležitosti kultury – prázdninové rozloučení
3419 *** Ostatní tělovýchovná činnost – FK Bechlín
3631 *** Veřejné osvětlení Bechlín
5512 *** Požární ochrana - dobrovolná část Bechlín
Budova č.p. 85
6171 *** Činnost místní správy (režie)
OU Bechlín
Předonín – výdaje rozlišené
3341 ****Rozhlas a televize
3399 *** Ostatní záležitosti kultury – dětský den
3419 *** Ostatní tělovýchovná činnost – SK Předonín
3631 *** Veřejné osvětlení
5512 *** Požární ochrana - dobrovolná část
Budova č.p. 39
6171 *** Činnost místní správy
OU Předonín

58 000,00
35 394,20
20 000,00

700 000,00
500 000,00
1.200 000,00
5 000,00
5 000,00
1.205 000,00

10 000,00
43 000,00
55 000,00
203 000,00
107 000,00
160 000,00
578 000,00

10 000,00
11 000,00
75 000,00
158 000,00
71 000,00
61 000,00
386 000,00

MZDY
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392 Zájmová činnost v kultuře
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112 Zastupitelstva obcí
6171 Činnost místní správy
Mzdy - celkem
Běžné výdaje celkem

28 800,00
6 000,00
59 900,00
29 700,00
22 000,00
14 400,00
1.210 000,00
1.048 800,00
1.024 000,00
3.443 600,00
11 777 000,00

VÝDAJE CELKEM

12 982 000,00
Milena Koťová, účetní obce
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V úterý 11. března v 17 hodin se v Klubu Bechlín konalo další zasedání zastupitelů obce. Na programu
jednání bylo jmenování nového člena zastupitelstva obce, finanční a pozemkové záležitosti, provoz
kulturního domu atd.
Nový člen zastupitelstva obce – na začátku jednání složil svůj slib nový člen zastupitelstva obce Pavel
Carda, který se stal zastupitelem 7. února namísto zesnulého pana Jaroslava Macka.
Rozpočet obce – v následujícím bodě jednání byl zastupiteli projednán rozpočet obce na rok 2014. Obec
bude v tomto roce hospodařit podle vyrovnaného rozpočtu ve výši cca 13 milionů korun. Podle
schváleného návrhu se letos uskuteční tři velké akce – 1,5 milionu korun je vyhrazeno na opravu silnic,
především odloženou opravu komunikace v Předoníně, dále bude investováno cca 500 tisíc Kč
do zateplení Kulturního domu Bechlín, cca 700 tisíc Kč bude stát plánovaná revitalizace rybníka a jeho
okolí v Předoníně.
Finance školy – zastupitelé v rámci rozpočtu schválili neinvestiční dotaci pro příspěvkovou organizaci
ve výši téměř 3,5 milionu Kč. Na žádost ředitelky ZŠ a MŠ Bechlín souhlasili také s převedením
hospodářského výsledku školy z roku 2013 ve výši 131 tisíc do rezervního fondu školy.
Přípojky elektřiny Benzinov – zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene
na vybudování přípojky nízkého napětí k parcelám na Benzinově.
Plynová přípojka Elektrárny Mělník – zastupitelé schválili uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
plynové přípojky elektrárny.
Revitalizace strže v Bechlíně – zastupitelé zamítli návrh na revitalizaci strže v Bechlíně ve formě
navážky sádrovce.
Vybavení baru kulturního domu Pivovarem Svijany – zastupitelé souhlasili s uzavřením smlouvy
o spolupráci s Pivovarem Svijany. Pivovar poskytne obci do kulturního domu sklo, ubrusy a další
vybavení, obec bude od pivovaru příležitostně odebírat pivo na své kulturní akce.
Provozní řád kulturního domu – předmětem dalšího bodu jednání byl provozní řád kulturního domu.
Předložený návrh byl schválen.
Nájemní smlouva na byt v čp. 213 – ustanovená pracovní skupina předložila zastupitelům obce návrh
nájemní smlouvy na bytovou jednotku v kulturním domě. Zastupitelé znění této smlouvy zamítli
a podali návrhy na změny. Zastupitel Mgr. Ing. Jan Drobný přislíbil úpravu této nájemní smlouvy
dle znění nového občanského zákoníku.
Park v Předoníně – Mgr. Zdeňka Fillerová Studená podala návrh na odkoupení části parku
v Předoníně do majetku obce z důvodu zamezení neustálého nepořádku. Obec bude s majitelem jednat
o možnosti koupě pozemku.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři OÚ Bechlín.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

Zápisy do mateřských škol
Mateřská škola Bechlín:

23. dubna 2014 od 9:00 do 12:00 v budově MŠ Bechlín

Mateřská škola Předonín:

24. dubna 2014 od 8:00 do 10:00 v budově MŠ Předonín

K zápisu se musí dostavit zákonný zástupce dítěte 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 ji můžete vyzvednout v obou mateřských školách (týden před zápisem).
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S sebou nutno donést rodný list a očkovací průkaz dítěte, potvrzení o trvalém pobytu. Z důvodu
velkého množství zájemců je možno donést i potvrzení o zaměstnání rodičů. Tiskopisy na toto
potvrzení si můžete vyzvednout v mateřských školách nebo vytisknout z internetových stránek,
na jiných tiskopisech nebude potvrzení akceptováno. Nebude záležet na pořadí, ve kterém se dostavíte
k zápisu, děti budou přijímány dle věku a níže uvedených kritérií!
Celková kapacita obou MŠ – 45 dětí
MŠ Bechlín – 28 dětí
MŠ Předonín – 17 dětí
Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu obou pracovišť, budou děti přijímány
dle níže uvedených kritérií.
Ředitelka PO ZŠ a MŠ a vedoucí MŠ oznamují

kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bechlín a MŠ Předonín

(dle ustanovení § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.)
1. Dítě v předškolním věku – 1 rok před zahájením školní docházky.
2. Dítě 4 leté – na celodenní docházku, prokazatelně zaměstnaní oba rodiče (doloženo potvrzením
od zaměstnavatele nebo SSZ).
3. Dítě 3 leté – na celodenní docházku, prokazatelně zaměstnaní oba rodiče (doloženo potvrzením
od zaměstnavatele nebo SSZ).
4. Dítě 4 leté - na celodenní docházku, rodiče bez zaměstnání.
5. Dítě 3 leté – na celodenní docházku, rodiče bez zaměstnání.
6. Děti ostatní, polodenní docházka, 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
- přednost při přijetí budou mít děti zaměstnanců zřizovatele
Kritéria byla schválena Zastupitelstvem obce Bechlín.
Libuše Rauchová, vedoucí MŠ

.......... MÍSTNÍ KNIHOVNA

Novinky z knihovny

12. března proběhla v naší knihovně každoroční poradensko konzultační návštěva metodičky
Knihovny K. H. Máchy v Litoměřicích Bc. Evy Mrňákové. Za účasti pana starosty a knihovnic byl rok
2013 zhodnocen jako velmi úspěšný. Bechlínská knihovna se dostala na litoměřicku na první místo
v počtu čtenářů na počet obyvatel. Zásluhu na tom má hlavně spolupráce s naší školou, která
každoročně pořádá exkurzi do knihovny a zájem dětí stát se našimi čtenáři stále stoupá. Při těchto
návštěvách každoročně vyhlašujeme nejlepší čtenáře naší školy.
Částku 12 tisíc korun, kterou každoročně dostáváme z rozpočtu obce na nákup knih, se snažíme z větší
části vložit do dětské, pohádkové a naučné literatury. Doufáme, že si k nám najdou cestu i rodiče
předškoláků se svými ratolestmi, protože i pro ně máme leporela, pohádkové puzzle, knihy
pro předškoláky a spoustu pohádek. Můžeme nabídnout opět nové kuchařky, encyklopedie
o zvířatech, autech, česko – anglické pohádky i učebnice, knihy o zdravé výživě a další. Pokud budete
mít zájem o určitou knihu nebo encyklopedii, můžeme ji vypůjčit v litoměřické knihovně.
Těšíme se, že se k nám i s dětmi nebo vnoučaty přijdete podívat. Knihovna je otevřena každé pondělí
od 15:30 do 16:30 hodin a každé první pondělí v měsíci od 14:00 do 16:30 hodin.
Miluše Dvořáková
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Život v naší škole...
Na první březnové středeční odpoledne 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.
Dokonce se přišli podívat a na naši školu
zavzpomínat i bývalí žáci naší školy, kteří
již jsou v Roudnici n.L. Velmi nás potěšila
jejich slova: “Tady je to fajn, to my
v Roudnici ve škole nemáme.“ Celé
odpoledne proběhlo ve velmi příjemné
a veselé atmosféře a jistě jsme všichni
školu opouštěli s báječnými pocity
a zážitky.
Druhý den, ve čtvrtek 6. března, žáci 4. a 5. ročníku s p. učitelkou navštívili velice zajímavý program
„MADAGASKAR – příběh pradávné Lemurie“ 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 fascinujícího Madagaskaru 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.
A do třetice – ve středu 12. března jsme brzy ráno
autobusem odjeli na Mělník do Regionálního muzea,
kde připravili pro žáky škol program „DĚTI, PŘIŠEL
JARA ČAS...“, který je součástí velmi úspěšného
projektu „VELIKONOČNÍ DÁVNOHRÁTKY“. Tento
projekt
přibližuje
dětem
regionální
tradici
velikonočních svátků a jarních zvyklostí. Společně
jsme se vydali na Kudrnův statek v předvelikonočních
časech našich předků, od konce masopustu do Květné
neděle a hravou formou jsme poznali (třeba i na vlastní
kůži), co příchod jara znamenal v životě tehdejších
dětí. Jaké povinnosti měly, v jakých dovednostech se cvičily a jak si dovedly hrát. Pro zpestření
nechyběla ani rukodělná tematicky zaměřená dílnička, kdy si děti samy vyrobily dřevěnou hračku.
Milena Kölblová, ZŠ Bechlín
Na fotky ze všech akcí se podívejte do naší fotogalerie.
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Hledáme předonínskou kroniku
Vážení spoluobčané, v roce 2013 jsem připravovala do Bechlínských listů seriál „Významné budovy
v našich obcích“. Většinu informací jsem získala z obecních kronik, ale kronika Předonína
se v minulosti ztratila a přes velkou snahu se nepodařilo ji získat. Proto všechny informace o Předonínu
byly získány z kroniky předonínské školy. Prosím všechny předonínské občany, kteří by o existenci
kroniky něco věděli nebo měli nějaké dokumenty nebo znalosti z historie Předonína, aby se obrátili
na obecní úřad, místostarostu pana Vocáska nebo zastupitele a člena redakční rady našich listů
pana Hrušku.
Připravila jsem alespoň útržkovité údaje o majitelích a historii Předonína, které jsou uvedeny
v „Historických památkách Bechlína“ sepsaných roku 1905 Josefem Novotným, tehdejším řídícím
učitelem bechlínské školy.
Ještě v polovině třináctého století Předonín neexistoval. Nynější obce Bechlín a Předonín tvořily
původně jednu dědinu, které vládl jeden pán, jeden rod. Na sklonku třináctého století byla tato dědina
rozdělena na tři části, z nichž každá příslušela jinému pánovi. Jeden z nich zde bydlel a držel původní
statek, další dva měli pravděpodobně rozsáhlejší nemovitosti a sem pouze dojížděli. První třetina
s původním statkem byla nazývána „dílem kmenovým“, druhá třetina byla vlastnictvím pánů
Citovských, proto „díl citovský“, třetí třetina, později připojená k Horním Beřkovicům byla
pojmenována „díl hraběcí“. Skoro celý Předonín s Jezerem a Jalovčinami získal panoš Citovský,
zbývající díl připadl ke třetině hraběcí. K dílu kmenovému nepřipadlo z Předonína nic. Od druhé
poloviny patnáctého století byli držiteli kmenové i citovské třetiny páni na Dolních Beřkovicích, držiteli
hraběcí třetiny byli páni na Horních Beřkovicích.
První zmínka o Předonínu je z 16. února 1410, kdy Bycen z Citova, pán na díle citovském „na dědictví
svém...v Předoníně na dvorech kmetcích s platy, poli, lukami, lesy...zapisuje manželce své paní Bětce 250 kop gr.“.
Název Předonín pravděpodobně vznikl podle manželky Bycena z Cítova, která byla snad nejstarší
dcerou vladyky bechlínského nebo se jako první provdala, proto ji lid nazýval „první“ či „přední“.
Otcovské dědictví, jež svému manželovi zanesla, bylo nazýváno„díl přednin“, z čehož postupem času
vzniklo vsunutím hlásky „o“ Předonin.
6. března 1493, zakoupila Eliška z Landštejna od svého manžela Radslava Beřkovského z Šebírova
vinici u Bechlína, dvory na kmenové a citovské třetině v Bechlíně a dvory kmetcí s platy v Předoníně,
na kterých sedí Matěj Valenta. Za jejího pobytu v Bechlíně nechala strhnout staré dřevěné budovy
i v Předoníně a nahradit kamennými. V roce 1554 jsou ve výkazu poddaných Viléma Beřkovského
uvedeni z Předonína Kašpar rychtář, Jakub Beránek týž z poustky, Chobolský Matěj Vinař, Šimek
Kepina, Jan Štoček. V Předoníně bylo 7 živností (statků) a pouze 6 kmetů (sedláků). Poustkou
se nazývala živnost opuštěná, bez hospodáře. Jakub Beránek tedy pravděpodobně obhospodařoval
v té době dva statky.
Prvním známým držitelem panství, ke kterému náležela hraběcí třetina byl Jan Firšic Starší z Nabdína.
Po něm se panství octlo v rukou 22 pánů z 11 rodů. V roce 1841 zakoupil panství František Čeněk hrabě
Dessfours – Walderode a roku 1842 dal mezi Bechlínem a Předonínem vybudovat vinici. Po jeho smrti
manželka panství prodala.
Během třicetileté války se obyvatelstvo dílem vystěhovalo, dílem bylo vyvražděno Švédy nebo vymřelo
hladem a nemocemi.
V Předoníně byly v roce 1860 čtyři statky (č. 5, 6, 10, 14) a šest chalup (č. 1, 4, 7, 9, 15, 29).
V květnu 1866 na počátku války s Pruskem přibyla do Bechlína jedna dělostřelecká baterie, Předonín
zůstal ušetřen.
Od roku 1929 psal bechlínskou kroniku až do počátku druhé světové války Vít Jeník, kovář a podkovář
z Bechlína. V této kronice nejsou o Předonínu žádné zmínky. Od konce války do roku 1977, kdy vedení
kroniky převzal ředitel školy František Dlouhý, nejsou vedeny žádné zápisy.
Miluše Dvořáková
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KULTURNÍ DŮM ..........

Krůček po krůčku

Pro vybavení baru kulturního domu obec vyjednala a uzavřela smlouvu o obchodní spolupráci
s Pivovarem Svijany. Pro nás to znamená, že nám Pivovar Svijany poskytl kompletní výčepní zařízení
včetně potřebných půllitrů, sklenic, dále ubrusy, trička, zástěry, tácky a další doplňky. Nechybí
ani reklamní štít, který je umístěný nad výčepem.
V současné době nadále probíhají vnitřní dokončovací práce. Na zadní stěně sálu byl zavěšen
protihlukový závěs, který barevně ladí s prostředím. Koncem tohoto měsíce je v plánu umístit
na hlavní chodbu velké zrcadlo, nalepit dekorativní tapety na určená místa a pověsit obrazy. V bytě
je zabudována kuchyňská linka, zbývá ještě doplnit sporák. Po dodání chladících vitrín se může začít
s dobrovolným úklidem a pak už kulturní dům slavnostně otevřít.
Irena Škobisová

CHARITA ..........

Charita – trochu jinak než ostatní

Farní charita Roudnice n.L. pomáhá lidem na podřipsku téměř 20 let. Z původně dobrovolné činnosti
šatníku své aktivity během let rozšířila na několik různorodých sociálních a doplňkových služeb, které
zajišťuje pro občany města Roudnice nad Labem a celou spádovou oblast podřipska.
Přímo v Roudnici nad Labem funguje azylový dům pro ženy a matky s dětmi, ve kterém se nachází dočasné
ubytování pro maminky s dětmi, které přišly o „střechu nad hlavou“. Intenzivně pracujeme s rodinami,
dětmi a mládeží, které společnost vnímá jako problémové. Tato činnost je hodně specifická a náročná.
Pomáháme totiž těm, kteří jsou na okraji společnosti.
Poněkud „zapomenutou popelkou“ je charitní pečovatelská služba. Pomáhá seniorům a nemocným, které
jejich zdravotní stav omezí natolik, že sami nezvládnou péči o sebe, svého partnera, či o domácnost, ve které
žijí. Naše pracovnice přijíždí a přímo „v klidu domova“ pomáhají – s osobní hygienou (mytím, koupáním,
holením), s oblékáním, s přípravou jídla a podáváním stravy. Často zajišťují i úklid domácnosti, praní
a žehlení prádla, nakupují, nebo dojdou k lékaři, do lékárny, na poštu apod. V případě potřeby doprovází
i k lékaři nebo na úřad. K dispozici jsme každý den od 6:00 do 20:00 hod. ve všední dny i přes víkend. Služba
je sice zpoplatněná, ale díky příspěvku na péči, který pomáháme zajistit, nezatíží Váš rodinný rozpočet.
Organizací, které dělají podobnou službu, je v regionu několik a vybrat si musí každý sám. My preferujeme
osobní jednání přímo u Vás doma. Jednáme rychle a maximálně se snažíme vyhovět Vašim potřebám
a požadavkům. Můžete si naše pracovnice nejdříve vyzkoušet „na nečisto“ a pak se sami rozhodnete,
zda se stanete naším klientem. Velký důraz klademe na kvalitu odvedené práce a proto věříme, že budete
spokojeni. Pečovatelky z charity totiž berou práci jako poslání, pracují s láskou, úsměvem a nechodí daleko
pro vlídné slovo. Najdou si čas a vyslechnou Vás, poradí s řešením Vašich problémů. Přiznání, že člověk
už sám něco nezvládá, si připouští velice nerad, ale pokud Vy pomoc potřebujete, můžete se na nás bez obav
obrátit. Jsme tu pro Vás.
Mnozí neví, co s oblečením, které už nikdo nenosí, s hračkami, se kterými si už děti nehrají. Řešením je náš
charitní šatník. Přijímáme do něj zachovalé oblečení, hračky, věci pro děti a domácnost, které se ještě dají
využít. Věci sbíráme, třídíme a opět vydáváme potřebným. Jsme prostředníkem mezi dárci a obdarovanými
a všichni z toho máme radost.
Charita pomáhá rodinám na podřipsku i prostřednictvím tříkrálové sbírky. Letos budeme mj. individuálně
podporovat rodiny s dětmi, které se dostaly do složité finanční situace. Plánujeme přispívat na úhradu
obědů ve škole nebo ve školce a pomůžeme s bezbariérovou úpravou prostor rodinného domu, kde bydlí
zdravotně postižená osoba.
Při povodních v minulém roce jsme hned po opadnutí vody rozdělovali humanitární pomoc v 16 obcích
na roudnicku a mělnicku. Na základě sociálního šetření v domácnostech jsme koncem roku vyplatili
130 rodinám finanční pomoc v celkové výši 4,2 mil. Kč.
Pomáháme lidem v nouzi, bez ohledu na rasu, národnost, náboženské či politické smýšlení. Snažíme
se zmírnit nebo eliminovat bolest či utrpení, do života lidí navracet smysl, pokoj, úsměv a radost.
Nebojte se přijít, nebo zavolat, budeme se snažit pomoci a poradit.
Marcela Lysáčková, FCH Roudnice n.L.
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.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

2. novodobý masopustní průvod
V sobotu 8. března se v dopoledních hodinách kolem hasičárny začaly hemžit masky. Postupně
se sjížděli muzikanti a lidé nejen z Bechlína, ale i z blízkého okolí. Počasí bylo více než dobré, vlastně
jsme si lepší ani nemohli přát. Krátce po jedenácté hodině spustila hudba, kapela vyrazila a za ní celý
průvod v čele s Laufrem, medvědářem a medvědem.
První zastávkou byl samozřejmě obecní úřad, kde nás už vyhlížel
pan starosta. Medvídě mu řeklo básničku, ve které ho za celý
průvod žádalo o povolení k průchodu obcí a uspořádání
masopustní zábavy. Povolení nám bylo samozřejmě uděleno
a navíc jsme dostali něco dobrého na cestu. Pak se průvod vydal
k „Dílně lidové tradice“ paní Šustrové. Ta nás stejně jako loni
přivítala v krásném kroji. Zatančila si s medvědem a roj rodinných
příslušníků a známých mezitím nabízel něco „na zahřátí“
a samozřejmě i spoustu dobrot, ať už sladkých nebo slaných.
Nakonec se připojili k průvodu a vyrazili jsme směrem k nádržce a scénář se opakoval 
Jako další nás přivítali Barcalovi a Suchých. Zabloudili jsme
i do „kulindy“, kde nás pohostili Cedrychovi a Čvančarovi. Cestou
zpět jsme dostali malou šanci na to, aby nám slehlo v žaludcích,
ovšem ne na dlouho. Pohostili nás i Lvovi. Tady už se musel medvěd
chladit. Přeci jen, bylo opravdu teplo a v kožichu mu nebylo zrovna
hej  Poslední zastávkou před návratem do hasičárny byli
Cedrychovi ml. a Čelišovi ml.
S nacpanými pupíky a čímsi v každé noze jsme se vrátili k hasičárně.
Jelikož jsme obec prošli celkem rychle, zbyl kapele čas a zahrála nám ještě pár písniček. Bylo to skvělé
zakončení průvodu. Štafetu od kapely převzal DJ MK. Po společném focení všech masek se už každý
bavil podle svého. Sluníčko hřálo, takže se dalo sedět venku až do pozdního odpoledne. Večery jsou ale
pořád studené, takže jsme masopust před 19 hodinou ukončili.
Na závěr bych chtěla jménem SDH Bechlín mnohokrát poděkovat kapele „Pozdní sběr“. Určitě
podtrhuje atmosféru průvodu a bez ní by to zkrátka nebylo ono. Děkujeme také všem, kteří se jakkoliv
účastnili na přípravách celého dne, ať už tím, že nám napekli dobroty do hasičárny, pohostili průvod
nebo jinak pomáhali. Děkujeme.

Michala Korpalová
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ZE SPORTU ..........

Kolotoč mistrovských soutěží se roztáčí...

Jaro převzalo vládu v přírodě a s ním také začíná svou nadvládu ve sportu fotbal. Minulý týden byly
zahájeny odvety mistrovských soutěží pro sezónu 2013/2014. My se ještě vrátíme o kousíček dozadu,
abychom Vás v krátkosti informovali o dokončení přípravy na jarní mistrovské boje.
Stačilo se zmínit, že se scházíme k utkáním v dostatečném počtu, aby opět hráči přidali starosti.
Tím, že solidní účast omezili.
Sobota 1. března 2014
SOŠ a VOŠ „17“ – Předonín
1 : 3 (1 : 1)
- náš poslední turnajový zápas přinesl pohledný fotbal pod taktovkou výborného rozhodčího Laika.
Našemu družstvu se dařilo a navíc neproměnilo několik dalších pěkných šancí. Toto vítězství pro nás
znamenalo 4. místo se ziskem 7 bodů v turnaji, který vyhrálo Štětí „B“ se ziskem 13 bodů.
Sobota 8. března 2014
Černuc – Předonín
4 : 3 (1 : 3)
- v tvrdě hraném utkání jsme rychle (během 20 minut) získali vedení 3 : 0, abychom vzápětí povolili
a v druhé části zaostali fyzicky za domácími.
Sobota 15. března 2014
Předonín – Brňany
5 : 3 (4 : 1)
- zápas se podobal zážitku z minulého týdne. V posledním přípravném vystoupení jsme získali
čtyřgólový náskok, ten jsme postupem doby ztráceli až na stav 4 : 3, ale konečné slovo patřilo našemu
družstvu.
Celkovou jarní přípravu lze hodnotit kladně. Bylo odehráno 7 zápasů „A“ s bilancí 3 vítězství,
1
nerozhodně, 3 porážky.
Neděle 16. března 2014
Předonín – Botafogo Mělník
5 : 0 (2 : 0)
- příprava pro „B“ celek, který v kombinované sestavě gólově vyjádřil svoji herní převahu proti
účastníku III. třídy mělnického okresu.
A nyní k prvním dílům mistrovského jara.
Sobota 22. března 2014
Viktorie Kleneč – Předonín „B“
2 : 4 (1 : 0)
- kdo neviděl, neuvěří. Z počátku naše bezvýsledná, plná převaha, první akce domácích znamenala gól
v naší síti. V nástupu do druhého poločasu jsme opět lovili v naší síti. Potom neslaná, nemastná hra.
Osmnáct minut před koncem zavelel k obratu gólem T. Dvořák a dokonce jsme přidali další tři góly.
Šťastné vítězství po výborném závěru. K dispozici bylo pouze jedenáct hráčů.
Neděle 23. března 2014
Předonín – Dynamo Podlusky
3 : 0 (1 : 0)
- zápas, který po delší době uspokojil všechny domácí příznivce a přesvědčil, že fotbal hrát umíme
a navíc jsme vydrželi v tempu téměř celé utkání. V závěrečné části rychle hrající hosté chtěli zvrátit
výsledek, ale náš celek odpověděl po rychlém brejku třetím gólem a pojistil tak tříbodový, tolik
potřebný, zisk.
Další informace:
- Z okresního přeboru odstoupil z 1. místa celek Travčice „B“ a stal se tak prvním sestupujícím.
- Již brzy se můžeme vydat na derby utkání Bechlín – Předonín „B“ – sobota 5. dubna v 16:30.
- Změna v programu mladších přípravek – družstvo Třebenic si netrouflo na finálovou skupinu
a nahradilo Pokratice. Navíc OFS Litoměřice nehleděl na celookresní společenskou událost
„Řípskou pouť“ a svým rozhodnutím odehrát jeden turnaj, a to právě v Třebenicích dne
27. dubna 2014 o Řípskou pouť, ukázal jaký má zájem o rozvoj mládežnické kopané. Nově bude
mladší přípravka hrát takto:
neděle 27. dubna 2014
10:00
Třebenice
sobota 3. května 2014
10:00
Předonín
neděle 11. května 2014
10:00
Štětí
neděle 18. května 2014
10:00
Libochovice
A na úplný závěr zmínka o požárním sportu. Členové tohoto oddílu mají zájem o vylepšení svého
soutěžního místa a pro své závodní zázemí budují betonovou plochu. Pří této příležitosti děkujeme
všem sponzorům za významnou pomoc při realizaci tohoto záměru.
Další o činnosti fotbalu a požárního sportu příště.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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………. ZAMYŠLENÍ

Obecní kolorit
Téměř každá nemovitost v naší obci má dvoreček nebo zahrádku. Na těchto dvorcích a zahrádkách
pobíhá další čtyřnohý člen té které rodiny a sdílí pohodlí své lokality. Tak, jako každý z nás, i tento náš
společník a kamarád vykonává své potřeby. Žádný z nás, lidského rodu, nevystrčí pozadí v obecní
zeleni nebo na hřišti a neučiní hromádku. Proč tedy jako páníčci našich miláčků
neuklidíme to, co nám náš společník nadělil na veřejném prostranství. Naším
záměrem není jmenovat spoluobčany, kteří považují exkrementy za obecní kolorit,
každý určitě pochopí, o kom je řeč. Nebo snad nepochopí a ani doma svoji
hromádku nespláchne?
Pracovníci obce - údržba

………. INZERCE

Nabídka kominických prací
Kominictví KISS Vám nabízí veškeré služby v oboru:
 Revize, kontroly a čištění spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
 Montáž kouřovodů
 Opravy nebo demolice nevyhovujících komínů
 Stavba systémových a fasádních komínů
 Frézování a vložkování komínů
 Poradenství
V případě zájmu či dotazu volejte anebo pište na tyto kontakty:
Antonín Kiss
Jan Kiss
608 572 924
731 234 894
antoninkiss@seznam.cz
jenda.kiss@seznam.cz
Těší se na Vás vyučení kominíci a členové společenstva kominíků ČR Antonín a Jan Kissovi.

………. SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM

Je hodně stará, ale stále ve formě
Jedná se o letitou rekordmanku, která si stále drží svá prvenství. I když se jí mnozí pokusili zlikvidovat
nebo alespoň vydatně zesměšnit, má stále obrovský celosvětový vliv na všechny generace a rozličné kultury.
Její jméno je Bible – nejčtenější, nejprodávanější a nejvíce překládaná kniha světa. Vycházejí z ní dnes
všeobecně uznávané hodnoty, na kterých stojí demokratická společenství. Byla základním zdrojem poznání
pro mnohé velikány a průkopníky dějin. V čem je tak jedinečná a dá se jí vůbec věřit? O tom bude hovořit
certifikovaný lektor a spolupřekladatel České studijní bible Mgr. Michal Krchňák. Na téma Evoluce bude
mluvit pan Pavel Kábrt, který více jak 20 let koná přednášky pro střední, vysoké školy a širokou veřejnost.
Besedy jsou formou videoprezentace s množstvím zajímavých odhalení. :)

10. dubna
17. dubna
24. dubna

Klub Bechlín, vždy ve čtvrtek od 19:00 do 20:30 hodin. Vstup volný.
Dá se tomu vůbec věřit? (historie, hodnověrnost, vliv)
Pevný základ – o čem Bible je?
Evoluce – fakta nebo fikce?

Jiří Rauchfuss
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….
Pokud chcete zažít jedinečný kulturní zážitek, jste srdečně zváni na koncert

Společná věc

16. dubna 2014 od 18:30 hod.
Kulturní středisko Štětí, Mírové náměstí – Velký sál
vstupné 130,- Kč (110,- Kč důchodci, děti, studenti, ZTP)
předprodej vstupenek: e-shop www.dub.cz, Informační centrum Štětí (416 812 715)
Koncert Tomáše Pfeiffera na Vodnářský zvon je jedinečným souzněním hráče a nástroje, tvořící
neopakovatelný umělecký zážitek. Můžete vidět neobvyklý multimediální projekt spojující historický nástroj
Vodnářský zvon s unikátní parabolickou projekcí. Nástroje se lze i zlehka dotknout a vnímat jeho vibrace
přímo.
Věra Hamplová, organizátor Koncertů Společná věc

Město Roudnice nad Labem a Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
si Vás dovolují pozvat na prezentaci zasvěcenou obnově barokního pivovaru a jeho využití.

Nenechme to spadnout!

čtvrtek 17. dubna 2014 od 16:00 hodin
v Galerii moderního umění Roudnice nad Labem

Z knihy Rok na vsi
Tetka mi dala velký kus mazance, koutní hrnec čerstvě nadojeného mléka a flaštičku kořalky,
abych to donesla chlapům na posilnění. Jakub na mě mrknul a pošeptal: „Dorko, však já tě přeci
přijdu vyšlehat, třebas večer!“ A opravdu, bylo po osmé, po vsi se rozcházeli unavení a zablácení
sousedé, když z nejhoršího pomohli těm ubožákům u vody, a u nás někdo zaklepal na vrata.
Běžela jsem otevřít a už jsem dostávala opentlenou pomlázkou. Jakub, ještě celý umazaný,
mě přišel pomladit, abych mu do roka neuschla. Honem jsem mu donesla tu malovnu v šátku
a do košíku přidala kraslice pro mladší hochy u nich doma. Copak s tím, letos už po koledě nic
nebude a jim to udělá radost...

přeje všem čtenářům Redakční rada
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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