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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
rok 2016 je u svého konce a nastává čas hodnocení. Náročné úkoly letošního hospodaření se podařilo
splnit beze zbytku. Opravy komunikací, obnova autobusové zastávky, získání dotačních prostředků
na hasičské dopravní automobily, projednání trasy obchvatu místní části Předonín a mnoho
drobnějších, ale stejně důležitých záležitostí – to je jenom krátký výčet.
Velmi důležitým krokem bylo jmenování nového ředitele příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Bechlín a nástup nové posily pedagogického sboru - třídní učitelky žáků prvního
ročníku. Zachování řádného provozu školských zařízení je důležitým krokem do dalších let.
Opravy dalších komunikací jsou také pozitivním počinem v životě našich občanů pro pohodlnější
a příjemnější bydlení v obci. Stejně tak i opravená zastávka ve spodní části Bechlína přispívá
ke zlepšení kultury cestování a tvoří příjemné prostředí.
Aktivní sbory dobrovolných hasičů se dočkaly tolik potřebných dopravních automobilů pro rozvoj své
záslužné práce při výchově mladých hasičů i při ochraně majetku.
Velmi důležité je schválení změny územně plánovací dokumentace pro dopravní stavbu obchvatu
Předonína. Tímto schválením byl učiněn potřebný krok k dalšímu projednávání ochrany obyvatel
před narůstající dopravou.
Velmi potěšujícím výsledkem skončila naše obec v soutěži „Odpadový Oskar“. V kategorii obcí
Ústeckého kraje od 1001 do 5000 obyvatel získala naše obec velmi ceněné první místo za nejnižší
produkci směsného odpadu. Znamená to jediné – dobře třídíme a naši občané se chovají ekologicky,
za což jim velmi děkujeme.
Běžná činnost a správa obce probíhá bez větších problémů a doufám, že ke spokojenosti obyvatel. Vím,
že z úst některých občanů zaznívá i kritika. Nelze vyhovět všem, realizovat všechny myšlenky.
Důležitá pro nás všechny je dobrá správa věcí veřejných - správné hospodaření s finančními
prostředky, postupný rozvoj všech částí obce a hlavně trpělivost a ochrana před lidskou malostí
a někdy i hloupostí.
Rozpočet obce pro rok 2017 je schválen a každý z občanů má možnost do něj nahlédnout a získat
přesné informace o plánovaných záměrech. Samozřejmostí jsou další opravy komunikací, rekonstrukce
fotbalového zázemí, údržba a zlepšování stavu obecního majetku. Naším přáním je udržení
bezdlužnosti a další potřebný rozvoj všech částí obce.

Závěrem mi dovolte Vám všem popřát krásné
prožití vánočních svátků, hodně pohody, pevné
zdraví a šťastné vykročení do roku 2017.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 15. prosince od 18 hodin se konalo v Klubu Bechlín zasedání zastupitelstva obce. Přítomno
bylo deset zastupitelů a čtyři hosté z řad občanů, projednán byl devítibodový program.
Rozpočet obce pro rok 2017 – v úvodu jednání byl schválen rozpočet obce pro následující rok.
Ten je navržen jako vyrovnaný. Obec bude podle něj hospodařit s částkou 14,7 milionu Kč. Mezi
plánované akce pro příští rok patří opravy silnic (1 mil. Kč), oprava kabin na fotbalovém hřišti
v Bechlíně (1,58 mil. Kč) a nákup techniky na údržbu veřejné zeleně (0,5 mil. Kč). Rozpočet byl schválen
devíti zastupiteli, jeden se zdržel.
Rozpočtové opatření – jednohlasně bylo schváleno navržené rozpočtové opatření, kterým se přesunuly
prostředky ušetřené na mzdách (nemoc starosty) na likvidaci odpadu a opravy silnic.
Nájemní smlouva s myslivci – dodatkem ke smlouvě byl prodloužen nájem klubovny Mysliveckému
spolku Podřipsko Bechlín, a to do roku 2026. Souhlasili všichni přítomní zastupitelé.
Smlouva o administraci dotace – hasičské automobily – zastupitelé schválili rovněž smlouvu
s Agenturou Prome, s.r.o. o technické pomoci a administraci závěrečného vyhodnocení nákupu
dopravních automobilů pro jednotky dobrovolných hasičů. Firma připraví podklady pro úspěšné
čerpání dotací, a to za cenu 18 150 Kč. Návrh byl schválen sedmi zastupiteli, dva byli proti a jeden
se zdržel.
Smlouva o administraci dotace – rekonstrukce komunikací – schválena byla i obdobná smlouva
se stejnou agenturou na kompletní zpracování podkladů, žádosti o dotace, výběru zhotovitele
a závěrečného vyúčtování investiční akce na rekonstrukci komunikací v roce 2017. Obec by chtěla
opravit komunikace v Bechlíně a v Předoníně. Na rekonstrukci může získat až 1 mil. Kč. Cena
administrace je 49 610 Kč + 3 % z přiznané dotace. Návrh byl chválen sedmi zastupiteli, tři byli proti.
Změna územního plánu – obchvat Předonína – zastupitelstvo po dlouhých přípravách a opětovné
rozpravě schválilo změnu územního plánu, kterou je převedena z územní rezervy plocha pro možnou
výstavbu obchvatu místní části Předonín. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje následně vytvoří
zástavbovou studii, ve které bude navržena trasa obchvatu a ke které se bude obec dále vyjadřovat.
Obchvat by měl vést plánovanou jižní trasou, tj. mezi Předonínem a Vinicí. Změna územního plánu
byla schválena sedmi hlasy, dva zastupitelé byli proti a jeden se zdržel.
Zrušení pohledávek – jednohlasně bylo rozhodnuto o zrušení pohledávek v celkové výši 3 500 Kč.
Jde o nevymahatelné pokuty uložené přestupkovou komisí.
Kontrola hospodaření obce – zastupitelé vzali na vědomí výsledky dílčí kontroly hospodaření obce
ze strany Krajského úřadu Ústeckého kraje. Kontrola neshledala žádné nedostatky.
Diskuse – v diskusi se přítomní zabývali otázkou nevhodnosti zpevňování polních cest stavebním
odpadem, žádostí o včasné vyvěšení poptávky na rekonstrukci komunikací, zrušenými autobusovými
spoji mělnického dopravce mezi Bechlínem a Předonínem a úpravou rychlosti v některých ulicích obce.
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. Jana Zámečníková oznamuje
Ve dnech 23.-27. prosince 2016 čerpá dovolenou.
V pátek 30. prosince 2016 budou ordinační hodiny do 12:00 hod.
V ostatních pracovních dnech se ordinační doba nemění.
Ve dnech 2.-6. ledna 2017 bude ordinace uzavřena z důvodu odborného studia lékařky. V těchto dnech
bude přítomna pouze sestra, a to od 7:30 do 11:00 hod.
Zastupující lékařka: MUDr. Eva Ševčíková, Štětí, Obchodní 686 – tel. 416 812 533
Pohotovostní služba: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L.
Příjemné prožití vánočních svátků!
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Změna jízdních řádů
Od úterý 3. ledna 2017 dochází ke změně jízdních řádů autobusové dopravy.
Spoje na trase Mělník–Bechlín–Předonín–Roudnice n.L. a zpět budou zrušeny.
Spojení na trase Bechlín - Mělník
Přestupní místo na spoj 475 Horní Počaply–EMĚ–Dolní Beřkovice–Mělník a zpět bude v Horních
Počaplech, spoje budou navazovat na linku 635 Roudnice n.L.–Bechlín–Štětí a zpět. Jízdní doklady
budou na těchto linkách vzájemně uznávány.
Spojení na trase Předonín - Mělník
Přestupní místo na spoj 369 Štětí–Liběchov–Mělník–Praha, Ládví a zpět bude ve Štětí, přestupní místo
na spoj 467 Roudnice n.L.–Cítov–Mělník a zpět bude v Roudnici n.L., spoje budou navazovat na linku
672 Roudnice n.L.–Předonín–Štětí a zpět. Autobusové spojení z Předonína na EMĚ bohužel není
zajištěno.
Spojení na trase Bechlín – Předonín
Zrušením „mělnických“ autobusů bohužel dochází ke snížení počtu spojů na trase Bechlín–Předonín.
Ve směru Bechlín–Předonín pojedou autobusy v 8:37, 13:23 a 15:14, v opačném směru Předonín–
Bechlín v 7:27 (nejede v době prázdnin) a v 19:35. O víkendech je spojení mezi Bechlínem
a Předonínem zajištěno jako dosud. Obec bude v nejbližší době žádat Ústecký kraj o doplnění spojů
mezi Bechlínem a Předonínem, doufáme, že úspěšně.
Více informací o nových jízdních řádech naleznete v letácích doručených společně s Bechlínskými listy
a na webových stránkách www.ropid.cz a www.dopravauk.cz.
Přehled jízdních řádů platných od 3. ledna 2017 včetně přestupů v Horních Počaplech na trasu EMĚMělník a včetně přestupů ve Štětí a v Roudnici n.L. ve směru Mělník Vám poskytneme v kanceláři
OÚ Bechlín.

Úřední hodiny OÚ Bechlín v období vánočních svátků
pátek 23. 12. 2016

8:00-12:00

pondělí 26. 12. 2016
úterý 27. 12. 2016
středa 28. 12. 2016
čtvrtek 29. 12. 2016
pátek 30. 12. 2016

svátek
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno

pondělí 2. 1. 2017

8:00-12:00

12:30-17:00

.......... AKCE KULTURNÍ KOMISE

Předvánoční setkání seniorů
V pátek 2. prosince, jako každým rokem, se konalo tradiční setkání „dříve narozených“. Od 15 hodin
v kulturním domě v Bechlíně a od 17 hodin v příjemném prostředí Klubu v Předoníně. Vánoční
výzdoba navodila slavnostní atmosféru a v obou obcích se po roce opět mohli sejít přátelé, známí,
sousedé z řad našich seniorů.
Na začátku obou setkání všechny přítomné přivítal starosta obce, popřál všem pohodu u dobré sklenky
vína a malého občerstvení, pevné zdraví v dalším roce, lásku, mnoho štěstí nejen na Vánoce.
Následovalo vystoupení našich dětí a pak již volná zábava. Celým odpolednem, ale i večerem, hudbou
a zpěvem provázeli v Bechlíně pan Jiří Mandys a v Předoníně paní Lenka Ducháčková.
Věřte, že snaha všech, kteří toto setkání připravují, je vždy taková, abyste se cítili dobře, spokojeně,
aby Vám nic nechybělo a abyste odcházeli s příjemnou náladou do svých domovů. Víme i to,
že každému se bohužel zavděčit nemůžeme, ale snažíme se...
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AKCE KUTURNÍ KOMISE ..........
V dnešní uspěchané době není jednoduché organizovat různé akce, ať už kulturní, sportovní
či vzdělávací. Na prvním místě jsou vždy obětaví lidé, kteří přiloží ruku k dílu bez ohledu na čas
a honorář, podpoří dobrý nápad, dobrou věc. Obětují tomu mnoho svého volného času, který by mohli
jinak trávit se svou rodinou, se svými blízkými. Bez takových lidí by to opravdu nešlo. Dále je třeba
přihlížet na finance, kterých je stále málo a víme, že to dnes není jednoduché. O to víc si Vás všech
vážíme, že dokážete i s takovými problémy uspořádat během roku řadu akcí pro naše občany.
Dovolte mi, abych Vám, organizátorům těchto akcí, jménem mým i celé kulturní komise za tuto
obětavou práci poděkovala a popřála spousty dalších nápadů ve Vaší dosavadní činnosti.
...a Vám, našim občanům, jménem svým i celé kulturní komise přeji pevné zdraví v novém roce
a ať je máte opravdu „šťastné a veselé“!

...slyšíte? Už zvoní a jehličí voní,
nesu vám noviny, z bechlínské krajiny...
Zdravím Vás páni, dámy, překvapení nesu z dáli.
Zprávy z nebeského ráje nesu do Vašeho kraje.
Co se dělo v tomto roce, před čekáním na Vánoce,
v roce plném všeho dění, kultury a veselení.
Připomenu jenom krátce, jaké jste tu měli akce,
poučné i zábavné, bez rozdílu o koho jde.
Vždyť nám všem jde o jedno, pobýt spolu, kde je příjemno.
Začátek roku je plesů ráj, myslivců, obecní, sportovní, toť na okraj.
Následně Čáry v dubnu jsou záhy a potom Máje, hudba všude hraje.
Sportem žije Vaše obec, bez rozdílu, že je mezi Vámi kopec.
Děti Vaše chlouba jsou, vítání do života mají s plnou parádou.
Zdatnost svou pak předvádí malí hasiči, když na hřišti dovádí.
V létě tedy hřiště, co byste chtěli příště?
V září Václava slavíte, pouť v Bechlíně držíte, na seniory koncem roku myslíte.
Stezku odvahy pak máte, všechny nástrahy zdoláte.
Musím Vás proto pochválit, nejste až tak krutý lid.
Však lépe by bylo v krajině vezdejší, kdyby lidé byli trochu moudřejší.
Proto Vám přidám něco rad, přeberte si je každý snad.
Především má hlavní rada, nepodrážejte kamaráda.
A když přes ulici kráčíte, pozor dejte, rozhlédněte se, co stačíte.
Být hodný není nesnadné, jste přece lidé, nebo ne?
Tak ať Vás láska k bližnímu těší, to ze srdce Vám přeji Já i zastupitelé zdejší.
Dost bylo rad a poučení, vždyť Vy sami víte, že se rádi přátelíte.
Teď ještě něco pro děti, než Vám zas na rok odletím.
Byli jste hodné většinou, dárečky ať Vás tedy neminou.
Proto nebojte se čertích hádek, ty patří jen do pohádek.
Hezky mě tu bylo s Vámi, dětičky, pánové i dámy.
Věřte, že každého bych objal rád, další cestou se však musím brát.
Radost z Vás všech nyní mám, mějte se rádi...
...odlétám.
Vladimíra Műllerová, předsedkyně kulturní komise
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.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Rozsvícení vánočního stromu
Letošní první adventní neděle připadla na 27. listopad. Právě v tento den Sbor dobrovolných hasičů
Bechlín společně s obecním úřadem uspořádal v Bechlíně vánoční trhy. Každý si mohl nakoupit
adventní zboží a dekorace, domácí med, ochutnat vína z Jeviněvského vinařství, koblížky nebo nějaké
ty zabijačkové dobroty. Nechyběly ani stánky ZŠ a MŠ Bechlín, kde pracovníci této organizace
prodávali výrobky žáků.
Ve čtyři hodiny děti všem přednesly pár básniček a zazpívaly koledy.
Tím navodily tu pravou vánoční atmosféru. Po vystoupení
společným křikem z plných plic zavolaly Mikuláše a jeho pomocníky
– čerta a anděla. Vypadá to, že v našich obcích jsou jen hodné děti,
protože i když občas ukápla nějaká ta slzička, všechny do jednoho
odešly s balíčkem plným dobrot.
Po setmění se rozsvítil vánoční stromek. Volnou chvilku většina
přítomných využila k povídání se sousedy a něčím – jak se říká –
na zahřátí. V pět hodin jsme program ukončili ohňostrojem, který byl
letos opravdu nádherný. Skvělá tečka za skvělým dnem.

Během této akce se konala také adventní sbírka plyšových hraček. Přestože byla uspořádána celkem
narychlo, vybralo se jich opravdu hodně. V tuto chvíli jsou již předány na místo určení, tedy na úřad
v Praze 7. Ten je postupně bude rozdělovat státním i dobrovolným hasičům a záchranné službě.
Hračky budou využívány při dopravních nehodách a v jiných krizových situacích, aby pomohly
zmírnit dopady na dětskou psychiku. Všem, kteří hračky přinesli, moc děkujeme!
Za sebe i za SDH Bechlín Vám všem přeji krásné Vánoce plné radosti a v novém roce hlavně hodně
štěstí a zdraví!!!
Michala Korpalová

Ráda bych poděkovala všem členům SDH v Bechlíně, kteří se celý rok podílejí na chodu našeho
sboru, za pomoc při pořádání soutěží, kulturních akcí a dalších činnostech, které mnohdy nejsou
na první pohled vidět a v neposlední řadě za vzornou reprezentaci na soutěžích, ať už dospělých
nebo dětských.
Děkuji našim příznivcům, kteří nám účastí na našich akcích vyjadřují svou podporu.
Vám všem i Vašim rodinám přeji krásné Vánoce a šťastný rok 2017.
Jana Macková, starostka SDH Bechlín
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SDH Předonín: Rozsvícení vánočního stromu,
výroční valná hromada
Členové našeho sboru se letos shodli, že bychom mohli změnit průběh naší Mikulášské besídky. Jelikož
nám u rybníka vznikl prostor, jemuž dominuje velký strom, přesunuli jsme besídku tam. Na strom
jsme navěsili vánoční světýlka a pod něj umístili přístřešek s lavičkami. Návštěvníci se zde mohli
občerstvit čajem a svařeným vínem. K poslechu hrály vánoční koledy. Děti si zkrátily čas čekání na
Mikuláše tím, že si zopakovaly básničky a vánoční zvyky. Když se konečně setmělo, děti se seřadily
pod stromem a s prskavkami v ruce společně zazpívaly několik koled. Poté už se rozsvítil strom
a přišel Mikuláš s čertem a andělem. Věřím, že se tato akce dětem líbila, i když ti méně oblečení
odcházeli promrzlí.

Po ukončení Mikulášské besídky jsme se přesunuli na sál, kde probíhala výroční valná hromada.
Jednotliví zástupci přednesli své zprávy, poté několik členů obdrželo čestné uznání sboru, okresu
či kraje. Na závěr jsme schválili plán činnosti na další rok.
14. ledna – Hasičský ples
11. února – Masopust
6. května – Pohár mládeže (400m + PU)
17. června – Dětský den

6. srpna – Krušnohorská liga
12. srpna – Podřipská hasičská liga
21. listopadu – Stezka odvahy a posezení v hasičské zbrojnici
2. prosince – Mikulášská nadílka, rozsvícení vánočního
stromu, výroční valná hromada
Lucie Vocásková, SDH Předonín

ŠKOLA A ŠKOLKA..........

Novinky ze ZŠ a MŠ

Vážení čtenáři, je tu prosinec a tudíž i poslední letošní výtisk Bechlínských listů. I když se prosinec line
v atmosféře adventu a klidu, ve školkách i ve škole to hučí jako v úlu.
Významnou událostí pro naši organizaci je uzavření smlouvy o spolupráci mezi Pedagogickou
fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a naší školou. Tento čin ukazuje jeden ze směrů, kam
v oblasti vzdělávání směřujeme. PF je jedna z nejvýznamnějších pedagogických fakult v ČR a největší
fakultou v rámci celé univerzity. Spolupráce byla vymezena především v oblastech týkajících se:
 společných vzdělávacích a odborných projektů;
 vzdělávání pedagogických pracovníků;
 realizace pedagogických praxí.
Smlouva je významná především z důvodu deklarace chuti spolupracovat a rozvíjet dobré vztahy mezi
oběma institucemi.
Pokud jste se podívali na webové stránky naší instituce, zjistili jste, že obdržely nový kabát. Myslím si,
že nyní jsou naše stránky vizuálně hezčí, přehlednější a intuitivněji se v nich budete pohybovat. Jsou
uzpůsobené i pro mobilní zařízení, takže si je můžete bez problémů zobrazit i na přenosných zařízeních
(tablet, mobil).
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………. ŠKOLA A ŠKOLKA
Nyní již k událostem ze školek. Mateřská škola
Předonín se vydala na tematický výlet
do Polabského muzea v Přerově u Prahy
na Vánoční výstavu betlémů v místním
skanzenu. Při prohlídce roubených domků,
hospodářských budov i zemědělských nástrojů,
si děti udělaly představu o běžném životě
našich předků. Nejvíce se jim ale líbily betlémy
vyrobené z nejrůznějších materiálů, svědčících
o veliké zručnosti a lidové tvořivosti tehdejších
lidí. Při nahlédnutí do roubenky s postavami
čerta, Mikuláše a anděla se dětem tajil dech,
ale nakonec se shodly, že kdo nezlobí, nemusí se čerta bát. Z výletu se všichni vrátili nadšení.
To v bechlínské školce se pustili do pečení. Děti vykrajovaly
perníčky, vybíraly si různé tvary, které se jim líbily a naše milé
a ochotné kuchařky poté tyto perníčky upekly. Následovala akce
Zdobení perníčků s rodiči. Děti přišly odpoledne do školky
se svými maminkami, tetičkami, babičkami a dokonce dorazil
jeden tatínek, který nikdy při zdobení perníčků nechybí. Lidí
se ve školce sešel hojný počet a panovala skvělá nálada. Srdečně
bychom chtěli pozvat i další tatínky, dědečky či strýčky k účasti
na našich akcích. Jste srdečně vítáni.
Naši nejmenší se také naučili nové básničky a písničky pro Mikuláše. Mikuláš, anděl i čert děti
ve školce skutečně navštívili. Děti jim darovaly obrázky, které pro ně nakreslily, zazpívaly jim
čertovskou písničku a na oplátku dostaly krásný adventní kalendář.
Společnou akcí základní školy a mateřské školy bylo Rozsvěcení vánočního stromku. Děti zazpívaly
několik koled, dokonce i společně. Ve školce se zastavil i Klaun TúTú, který všechny poučil o bezpečné
dopravě. Celé osazenstvo mateřské školky Bechlín by chtělo poděkovat panu Milanu Fialovi, který dal
před školku krásný „rozsvícený“ vánoční stromeček, díky kterému se dětem rozzářily oči. Ve školce
panuje předvánoční atmosféra, děti se učí nové vánoční koledy, vyrábí předměty s vánoční tématikou
a těší se na Ježíška.
Chtěl bych využít této příležitosti a za celou organizaci popřát vedoucí mateřské školky Libuši
Rauchové k životnímu jubileu. Velmi děkujeme za kvalitní práci, kterou odvádí a přejeme jí mnoho
dalších krásných let.
Ani základní škola však nezahálí. Od začátku prosince nám děti jezdí do mělnického bazénu
na plavání, kde zdokonalují své plavecké schopnosti. Sladkou odměnou za tuto dřinu jim byla exkurze
do čokoládovny v Šestajovicích. Děti si zde zkoušely ručně malovat čokoládová srdíčka, vytvořily
si vlastní čokoládu s ovocem a ořechy a samozřejmě se ochutnávalo a ochutnávalo. Naše školní děti
se také zapojily do programu v kulturním domě, který byl uspořádán pro naše starší spoluobčany.
Kromě běžné výuky se žáci dozvěděli i něco o bezpečnosti na silnicích a pohybu po městě. Této
přednášky se ujala dopravní policie. Tři státní policisté zábavnou formou děti poučili, jak by se měly
při pohybu mimo domov chovat.
Pomyslnou tečkou za kalendářním rokem byla Vánoční besídka. Na svá vystoupení se děti pečlivě
připravovaly a nacvičovaly pro rodiče a všechny diváky, kteří se přišli do kulturního domu na jejich
program podívat. Celý podvečer byl velmi pěkný a myslím si, že dětem a i těm, kteří s nimi
nacvičovali, patří velké poděkování.
Tímto bych rád zakončil i náš poslední letošní článek. Všem čtenářům bych chtěl popřát krásné Vánoce,
hezké prožití vánočních svátků a co nejlepší vstup do nového roku, který snad bude plný štěstí
a pohody pro nás všechny.
Mgr. Pavel Adámek, ředitel
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VOLNOČÁSEK ..........

Jak šel čas ve Volnočásku
V lednu 2015 jsme začínali korálkováním v Bechlíně. Pod vedením J. Šustrové jsme vytvářeli
náhrdelníky, náramky a náušnice. Sešly se tu všechny generace a stejně jako později v Předoníně
přinášela všem tato tvořivá práce radost a potěšení. Od března jsme tvořili velikonoční dekorace
z vyfouklých vajíček. Každý věnec byl originál, a každý byl krásný. Po Velikonocích jsme se vrátili
ke korálkování, avšak jiné technice. Po prázdninách jsme přešli k práci z kukuřičného šustí. Nejvíce nás
zaujala výroba figurek čertů, andílků a panenek. Před Vánoci jsme modelovali z vizovického těsta.
Je příjemné dělat radost vlastnoručně vyrobenými dárky. Scházeli jsme se po celý rok. Vytvořili jsme
spoustu krásných věcí a vždy jsme se při nich všichni dobře pobavili. Významným vyvrcholením
Volnočásku byla instalace obecního betlému ze šustí ve výloze v klubu v Předoníně.
V letošním roce jsme opět začínali korálkováním s poznáváním jiných technik. Začali jsme
s paličkováním a kurz v současné době úspěšně pokračuje každý týden ve středu. Tvořili jsme ze slámy
a vrátili jsme se k šustí. Jelikož se kukuřici dařilo, narostlo šustí, které umožňovalo tvoření velkých
postav. Jiřina Šustrová je při této tvořivé práci
naprosto obdivuhodná a předává své zkušenosti
všem, co mají zájem. Věřím, že její nádherní andělé
přinesou do Bechlína naději a lásku. Velký ohlas
mělo v tomto roce vytváření modrotisku. Každý
si mohl připravit originální dárek pro své blízké.
A opět byl vyvrcholením roku betlém ze šustí.
Tentokrát to byla instalace pohyblivého betléma
pro Bechlín. Jiřina Šustrová a výtvarnice Kateřina
Hejdová vytvořily skutečné umělecké dílo. Všichni
se o tom můžete přesvědčit v prodejně lidové
tradice. A když tam budete, nezapomeňte si pročíst
moudrosti našich babiček na závěsu z modrotisku.
Vždyť je vždy krásné, vrátit se na chvíli do dětství.

Milá Jiřinko, velké díky a těšíme se, čím nás překvapíš v roce 2017.
Za Volnočásek Ivona Vodičková
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.......... Z HISTORIE VÁNOC

Vánoční zvyky a tradice
Vánoce jsou považovány za nejvýznamnější svátek v roce i pro nekřesťany, kteří
je spojují se zakončením roku a trávením času v rodinném kruhu. S vánočním
slavením je spojeno velké množství místních či národních zvyklostí a tradic.
Neodmyslitelný vánoční stromeček je u nás tradicí poměrně mladou, poprvé
ho připravil pro své přátele v roce 1812 ředitel Stavovského divadla J. K. Liebich
na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se poté začal prosazovat v bohatých
pražských měšťanských rodinách a teprve později i ve venkovských staveních.
Rovněž bývá zvykem na Vánoce stavět jesličky neboli betlém. V Čechách se tento
zvyk objevuje roku 1560 v kostele sv. Klimenta v Praze. Počátkem 19. století
se součástí vánoční dekorace stalo i osvětlení.
Pro Vánoce jsou charakteristické koledy. Česká tradice koled je zvlášť bohatá a sahá až do středověku.
Koledníci obcházeli v období mezi Štědrým dnem a svátkem Tří králů stavení, zpívali písně
a od hospodářů dostávali výslužku. Koledy se většinou nezúčastňovaly děti z bohatých rodin, protože
jejich rodiče jim nedovolovali žebrotu. K Vánocům se vztahují i některé pranostiky, například „zelené
Vánoce, bílé Velikonoce“.
Štědrý den je považován lidmi odedávna za zvláštní dobu, kdy působí silněji kouzla a proto je spojen
s mnoha pověrami, tradicemi a zvyky. Při zadělávání kynutého těsta měla hospodyně na zahradě
rukama hladit ovocné stromy a volat „stromečku obroď, obroď“, aby byly plodné. Hospodář měl mít
kapsy otevřené, aby do nich napadalo štěstí. Nesměly se čistit chlévy a stáje, pak by dobytek kulhal.
Nesmělo se zametat, aby z domu nebyli vymeteni duchové mrtvých, kteří v tyto dny přišli navštívit
živé a aby nebylo vymeteno štěstí. Svobodné dívky házely střevícem, dopadl-li špičkou ke dveřím,
čekala dotyčnou svatba. Prát prádlo na Štědrý den přináší smůlu a nesmí se rozhodně věšet, protože
by se během roku mohl někdo oběsit. Častou tradicí je procházka před večeří, která někdy bývá
spojena s moderním zvykem pustit vánočního kapra zpět do řeky. To je považováno za záchranu
nešťastné ryby, podle odborníků je to však pro ni rozsudek smrti.
Během štědrovečerní večeře se připravuje o talíř více pro nečekaného hosta. V mnoha domácnostech
se pod talíř vkládá mince či šupina, aby se udržely peníze. Součástí večeře by měly být luštěniny,
nejčastěji lžíce vařené čočky, aby byla příští rok dobrá úroda a spousta peněz. Po večeři se dodnes
rozkrajuje jablíčko, z něhož se věští zdraví či nemoc a smrt. Dalším zvykem je lití olova a pouštění
skořápkových lodiček.
Dárky se staly součástí Vánoc až v 19. století. Bylo zvykem obdarovávat členy rodiny,
ale i služebnictvo, žebráky nebo tuláky bez domova, kteří v době křesťanských svátků zaklepali
na dveře bohatších domácností. Na počátku 20. století, v dobách hospodářské prosperity,
se pod vánočním stromkem vyjma potřebných věcí stále častěji objevovaly drobnosti a hračky jen
pro radost. Kdo na Štědrý den nedá nikomu dar, do roka prý skončí v bídě.
Jednou z novodobých vánočních tradic je betlémské světlo, které rozvážejí skauti. Světlo se každoročně
zapaluje v Betlémě a putuje napříč Evropou. Do Česka Betlémské světlo putuje z Vídně, kde jej rakouští
skauti předávají o třetí adventní neděli delegacím z celé Evropy. Pro české země jej přebírají brněnští
skauti, kteří jej rozvážejí v sobotu před čtvrtou adventní nedělí. Pak je betlémské světlo k dispozici
v kostelech, na náměstích, vánočních trzích, knihovnách apod.
Vánoce se slaví na mnoha místech po celém světě, a to i tam, kde křesťanství nemá silnou tradici
či stoupence. Slaví se zvláště v Evropě, Americe, Austrálii, Africe a částečně i Asii. Samotná oslava
Vánoc se však značně liší s ohledem na historické tradice či víru obyvatel. Pro nás jsou ale nejkrásnější
Vánoce ty naše, s koledami, pohádkami, Ježíškem, vánočním cukrovím a hlavně se setkáváním
s rodinou, přáteli a vánoční pohodou.
Zítra už budeme sedět u zářícího vánočního stromečku. Přeji všem spoluobčanům hodně štěstí,
vánoční pohody a radostný vstup do nového roku 2017.
Miluše Dvořáková
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ZE SPORTU ..........

Káru táhnem dál
Po různých hráčských překvapeních na účet našeho oddílu, kdy naše řady opustilo hodně hráčů
a hlavně těch nejzkušenějších, se vzniklé mezery nepodařilo zacelit. Většina vesnických klubů
se potýká s nedostatkem hráčů, ať již z důvodu nezájmu mládeže a nebo z důvodu přetažení jinými
oddíly s různými sliby. V tu chvíli jde klubismus stranou a starejte se, jak nás nahradíte. To potkalo náš
oddíl a bude trvat delší dobu, než se podaří zacelit mezery, a to nejen početně, ale i kvalitou. Tolik
situace v klubu, který v současnosti v souladu s novým obchodním zákoníkem zažádal o nutnou
změnu názvu na spolek, a sice „SK Předonín z.s.“. Současně byly zpracovány nové stanovy a zvolen
nový výkonný výbor ve složení: Balšánek Pavel – předseda, Soušek Ladislav – jednatel, Vrána Karel –
administrátor, Dvořák Tomáš – člen, Šorm Martin – člen. Na těchto členech leží odpovědnost za řádné
dohrání letošního mistrovského ročníku a pokračování v následujícím. To vše ovšem za výrazného
přispění hráčů, ať již řádným přístupem k přípravě, ale především k mistrovským zápasům. O přípravě
a případném doplnění družstva Vás budeme informovat příště, kdy také přineseme rozpis
mistrovských zápasů jara 2017. Informativně uvádíme, že se zahajuje v sobotu 25. března 2017.
Při příležitosti tohoto sdělení nám dovolte, abychom všem občanům popřáli radostné prožití svátků
vánočních s bohatou nadílkou a do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí a úspěšné osobní i pracovní
počínání. Pro sportovní fandy radost z úspěchů svého oblíbeného družstva. Současně děkuji
pracovníkům obecního úřadu a redakční radě za pokračující dobrou spolupráci. Nesmíme zapomenout
na věrné fanoušky, spolehlivé sponzory a samozřejmě hráče, kteří nám pomohli zakončit sportovní
rok 2016. Přejme si příznivější zprávy z dění SK Předonín z.s. v roce 2017.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Sdružení pro obec Bechlín-Předonín si Vás dovoluje pozvat na

VÁNOČNÍ KONCERT

Kdy: v pondělí 26. prosince 2016 od 15:00 hod.
Kde: kostel sv. Václava v Bechlíně
Přijďte si poslechnout vánoční melodie a společně si zazpívat vánoční koledy.
Účinkují: Barbora Hanslianová soprán, Kateřina Bryndová violoncello a Miroslav Navrátil varhany.
Prodejní dílna lidové tradice v Bechlíně zahájila celoroční provoz nového

BETLÉMA Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ

Jeho tvůrci se pokusili oživit děj a dali některé figurky „daráčky“ do pohybu.
23. a 24. prosince 2016 si budete moci odnést z prodejny BETLÉMSKÉ SVĚTLO,
které každoročně přivážejí skauti přímo z Izraele z Betléma.

FK Bechlín Vás zve na tradiční

SILVESTROVSKÝ SRANDAKOP
sraz 31. prosince 2016 ve 13:30 hod.
na fotbalovém hřišti v Bechlíně
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………. SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM
SDH Bechlín zve všechny na

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VÝSTUP NA HORU ŘÍP
sraz účastníků je 1. ledna 2017 v 8:00 hod. u obecního úřadu
Po návratu bude pro zájemce připraveno občerstvení v hasičské zbrojnici.

SDH Bechlín zve své členy na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
v sobotu 14. ledna 2017 od 14:00 hod.
v Klubu Bechlín

SDH Předonín Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES

v sobotu 14. ledna 2017 od 20:00 hod., Kulturní dům Bechlín
hraje skupina ŠARM
vstupné 150,- Kč
Lístky jsou v předprodeji na tel. 728 552 627 nebo 723 174 947,
k vyzvednutí u Václava Kouřila, Předonín 186 nebo Jaroslava Vocáska, Předonín 185.
Myslivecký spolek Podřipsko Bechlín Vás zve na

MYSLIVECKÝ PLES

v pátek 27. ledna 2017 od 20:00 hod., Kulturní dům Bechlín
hraje skupina PEPETO
vstupné 120,- Kč, předprodej vstupenek na tel. 722 510 877

BŘIŠNÍ PEKÁČ POKRAČUJE!

Patentovaný fitness program cvičitelky Hanky Kynychové je zaměřený
na posílení hlubokého svalstva, na přímé i šikmé břišní svalstvo a svaly pánevního dna.
Trénink je určen pro ženy i muže každého věku. Přijďte shodit povánoční kila!
Každé úterý od 19:00 hod. v tělocvičně ZŠ Bechlín, začínáme 3. ledna 2017.
S sebou: sportovní oblečení a obuv, ručník, podložku, pití a dobrou náladu
Počet míst je omezen, proto je nutné hodinu vždy rezervovat.
Rezervace: sms: 739 529 215; e-mail: tpospisilova92@seznam.cz
Těší se na Vás Tereza Pospíšilová

VOLNOČÁSEK V LEDNU 2017
Téma: výroba holubiček z kukuřičného šustí
Kde: Bechlín, pozor změna, ve čtvrtek 19. ledna 2017 v 15:00 hod. v dílně u Šustrů
Předonín, ve čtvrtek 26. ledna 2017 v 15:00 hod. v klubovně obce
Pomůcky: nůžky, pevná lněná nit
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VAŠE PŘÍSPĚVKY ..........

Zamyšlení
A je tu opět – roku konec
a nového pak – začátek.
Nad čím vším „zazní zvonec“,
čemu bude učiněna přítrž – konec od čeho vrátíme se nazpátek?...
Čas slibů a předsevzetí které rok co rok si dáváme.
Bláhové vize nás či našich dětí aby pak čas rozvál je jako smetí
přesto, že ve splnění jejich doufáme...
Nutno je vrátit se na zem,
přání svá prostě „krotit“.
Nemůže být vše přímo rázem,
všechno chce čas svůj
a jenom „blázen“
může vize – „hned a zcela vyplnit“...

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

Blázen – či ĎAS sám –
ale co za to asi bude chtít?
Ruku do ohně klidně dám –
věřím ve vítězství – neprohrám –
ale vše musí se nějak zaplatit!
Opravdu nejvyšší je již čas –
zamyslet se nad tím vším
a nenechat ZLO, aby ovládlo nás –
místo BOHA bděl nad námi ĎAS
a jen chechtal se –
nad svým vítězstvím...

Jaroslav Kolář
18. 12. 2016

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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