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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
rok 2017 je u svého konce. Vánoce klepou na dveře a pomalu přichází rok 2018. Co říci, jak ohodnotit
ten rok letošní, co si přát nebo naplánovat, těšit se na nové věci nebo rozvíjet ty stávající?
Končící rok 2017 byl z pohledu chodu naší obce úspěšný. Podařilo se realizovat několik projektů
ke zlepšení našeho prostředí, zhodnotit majetek obce, udržet bezdlužnost a v plné míře zachovat vše
potřebné. Přichází čas závěrečného hodnocení celého roku a tím pádem spousta práce hlavně pracovnic
obecního úřadu. Účetní uzávěrka, inventury, kontrola všech položek činnosti. To je jen stručný výčet
náročných úkolů závěru každého roku.
Ale konec stýskání, vždyť v průběhu roku se událo mnoho radostného a někdy i úsměvného. Kulturní
a společenský život byl poměrně bohatý. S přispěním sborů dobrovolných hasičů, sportovců a dalších
zájmových skupin si každý z občanů, včetně dětí, mohl nalézt to svoje, to co ho zajímá nebo baví.
Všem, kteří se podíleli na kulturních a společenských akcích, patří velký dík.
Dnešní doba je uspěchaná a časově náročná pro každého z nás. Někam spěcháme, stále něco chybí,
máme své resty. Jsem rád, že opět přichází čas vánočního klidu. Zastavit se, posedět s rodinou a přáteli,
těšit se z dětí a vnoučat. To je to pravé, co přináší uspokojení a radost každému. Je potřeba z tohoto
vánočního času čerpat i do všedních dnů. Vždyť vzájemná tolerance, úsměv nebo přátelské slovo
je to, co by mělo provázet člověka jeho životem. Bohužel ne vždy se předcházející věta povede naplnit.
Každý z nás by měl věnovat chvilku času sám sobě. Položit si otázku, jak prožil minulé dny
a vyhodnotit vše, co se podařilo či nikoli.

Vážení občané, dovolte mi popřát všem krásnou vánoční pohodu, pevné zdraví, šťastný vstup
do roku 2018 a vše dobré v osobním i pracovním životě.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 30. listopadu od 18:00 hodin proběhlo v Klubu Bechlín zasedání zastupitelstva obce.
Přítomno bylo devět, později deset zastupitelů obce a hosté.
Rozpočtové opatření – v úvodu jednání zastupitelé odsouhlasili rozpočtová opatření č. 9 a 10. Jednalo
se zejména o finanční prostředky ministerstva školství na činnost ZŠ a MŠ Bechlín, dále náklady
na náhradu rozbitého kotle ve škole, stavební dozor ke kabinám na hřišti v Bechlíně, zvýšené náklady
na odpad a další, menší položky. Rozpočtové opatření bylo schváleno sedmi hlasy, dva zastupitelé
se zdrželi hlasování.
Zdražení lístků na popelnice – zastupitelé odsouhlasili zvýšení ceny za svoz odpadu. Protože svozová
firma zdražila cenu za dopravu a skládkování odpadu, vyjde nyní lístek na 52 Kč. Nově budou stát
lístky 55 Kč na jednu popelnici, zbylé 3 Kč budou využity na další druhy odpadu – velkoobjemový,
nebezpečný, tříděný. Návrh byl schválen osmi zastupiteli, jeden byl proti a jeden se zdržel.
Podpora z dotačního programu obce – zastupitelé schválili tři smlouvy na poskytnutí příspěvku.
Pro FK Bechlín na pronájem hřiště v Dobříni, SDH Bechlín na drobný majetek pro děti a Hospicu
sv. Štěpána v Litoměřicích na poskytování paliativní péče. Pro příspěvek FK Bechlín hlasovalo osm
zastupitelů, jeden se zdržel. Pro další dvě dotace zastupitelé hlasovali jednotně.
Dary občanům k životnímu jubileu – na návrh kulturní komise obce zastupitelé rozhodli o změně
formy darů pro občany slavící významné životní jubileum. Doposud obec darovala těmto občanům
dárkové balíčky, ty však nebyly vždy vhodné svým složením, zejména pro diabetiky. Komise
doporučila předávání poukázek na nákup do supermarketu Kufland. Tyto poukázky mají čtyřletou
platnost a lidé si vyberou, co chtějí. Návrh byl schválen devíti přítomnými zastupiteli.
Diskuse – v diskusi byl zmíněn požadavek na umísťování velkoobjemových kontejnerů v odpoledních
hodinách.
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

Platnost lístků na svoz komunálního odpadu
Podnik technických služeb Lovosice oznamuje, že lístky na svoz komunálního odpadu pro rok 2017
budou platné do 31. ledna 2018. Nové lístky pro rok 2018 jsou v prodeji od prosince 2017 za 55,- Kč.

MUDr. Tylová oznamuje
V pátek 22. prosince 2017 ordinuje pouze v Roudnici n.L.
27. a 28. prosince 2017 ordinuje v Roudnici n.L. pouze do 12:00 hod.
V pátek 29. prosince ordinuje v Roudnici n.L. i v Bechlíně.

Úřední hodiny OÚ Bechlín v období vánočních svátků
pátek 22. 12. 2017

8:00-12:00

pondělí 25. 12. 2017
úterý 26. 12. 2017
středa 27. 12. 2017
čtvrtek 28. 12. 2017
pátek 29. 12. 2017

svátek
svátek
zavřeno
zavřeno
zavřeno

pondělí 1. 1. 2018
úterý 2. 1. 2018

svátek
8:00-12:00 12:30-15:00
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Informace o volbě prezidenta ČR
volba se uskuteční

v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hod.
v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hod.

případné druhé kolo

v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hod.
v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hod.

místo konání volby
 ve volebním okrsku č. 1, pro voliče s trvalým pobytem v místní části Bechlín, je volební
místnost v budově Klubu Bechlín čp. 162
 ve volebním okrsku č. 2, pro voliče s trvalým pobytem v místní části Předonín, je volební
místnost v budově Klubu Předonín čp. 39
hlasovací lístky
Nejpozději 3 dny přede dnem volby budou voličům distribuovány hlasovací lístky, v případě ztráty
či poškození obdrží volič kompletní sadu hlasovacích lístků ve volební místnosti.
Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola obdrží volič ve volební místnosti.
hlasování
Volič – státní občan ČR, který dosáhl nejpozději druhý den volby věku nejméně 18 let (pro druhé kolo
nejpozději druhý den druhého kola volby), prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování
umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky opatřené úředním
razítkem obecního úřadu jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené, nejsou vloženy
do úřední obálky nebo je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací
lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacího lístku přítomen jiný volič (nikoli však člen okrskové volební komise) a hlasovací lístek
za něj upravit a vložit do úřední obálky, případně i vložit do volební schránky.
V případě závažných, zejména zdravotních, důvodů lze požádat obecní úřad nebo okrskovou volební
komisi o hlasování mimo volební místnost, k voliči pak budou vysláni dva členové okrskové volební
komise s přenosnou hlasovací schránkou.
druhé kolo volby prezidenta
V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů, koná
se druhé kolo volby, do kterého postupují dva kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce
odevzdaných platných hlasů.
hlasování na voličský průkaz
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
(případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat
na voličský průkaz v jakémkoli stálém volebním okrsku na území ČR nebo zvláštním volebním okrsku
v zahraničí. Volič je povinen odevzdat voličský průkaz okrskové volební komisi.
O voličský průkaz lze požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu, a to:
 Osobně – písemná žádost není požadována, obecní úřad o žádosti učiní úřední záznam. Touto
formou lze žádat do 10. ledna 2018 do 16:00 hodin.
 Písemným podáním doručeným nejpozději do 5. ledna 2018. Podání může být učiněno:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče,
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 28. prosince 2017 předá osobně voliči nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem žádajícího voliče nebo jej voliči zašle na jím
uvedenou adresu, a to i do zahraničí.
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V případě, že volič nepožádá o voličský průkaz pouze na některé kolo volby, obecní úřad mu vydá
voličské průkazy pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým
kolem volby. Obecní úřad v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději do 24. ledna 2018
do 16:00 hodin.

Tříkrálová sbírka 2018
Farní charita Roudnice n.L. oznamuje, že ve dnech 4.-7. ledna 2018 bude probíhat tradiční Tříkrálová
sbírka. Sbírka bude prováděna přenosnými, zapečetěnými sbírkovými pokladničkami, opatřenými
logem Charity ČR.

Přerušení provozu mateřských škol
Mateřská škola Bechlín a Mateřská škola Předonín budou v době vánočních prázdnin uzavřeny
od 23. prosince 2017 do 2. ledna 2018.

AKCE KULTURNÍ KOMISE ..........

Kulturní dům opět ožil...
Rok s rokem se sešel a my, zástupci kulturní komise v čele se starostou obce, jsme měli milou povinnost
přivítat v sále kulturního domu v Bechlíně „dříve narozené“.
Setkání seniorů proběhlo v pátek 24. listopadu od 15 hodin. Tentokrát jsme mohli mezi námi poprvé
přivítat i občany Předonína a Benzinova. Doprava přespolních „přímo od domu“ byla zajištěna novými
hasičskými auty a následně podle přání každého účastníka i rozvoz domů.
Po mém krátkém úvodu a přivítání přítomných starostou obce
vystoupily děti ze ZŠ Bechlín. Předvedly nám tentokrát kromě
přednesu i hudební vystoupení, hru na kytaru, překrásný sborový
a sólový zpěv. Z pohybových aktivit nám své vystoupení ukázaly
mažoretky. Děti z Předonína, především z řad hasičského sboru,
si také připravily pásmo básniček i písniček s vánoční tématikou.
Vystoupení všech dětí bylo v tomto předvánočním čase zvlášť
dojemné, až občas příjemně „zamrazilo“ svou bezprostředností
a originalitou. Dále následovala volná zábava za hudebního
doprovodu pana Jiřího Mandyse.
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………. AKCE KULTURNÍ KOMISE
Snahou celého realizačního týmu bylo vytvořit Vám co nejpříjemnější atmosféru. Vždyť samotné
setkání už je jen pomyslná tečka za všemi přípravami, které tomu předcházejí. Pak už je na každém,
s jakou náladou či dojmy odchází. Věřte, že jsme se snažili rozdat příjemnou náladu, ač víme, že všem
se zavděčit nelze.
Tak ještě jednou, ať je všichni máme ŠŤASTNÉ A VESELÉ v kruhu svých nejmilejších a aby tomu tak
mohlo být, všem přeji jménem kulturní komise i jménem svým pevné zdraví!
Vladimíra Müllerová, předsedkyně kulturní komise

.......... ŠKOLA A ŠKOLKA

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Krásné zimní dny přeji všem čtenářům a čtenářkám!
Čas nám rychle utekl, máme tu Vánoce a konec roku 2017. Tímto Vás tedy vítám u posledního článku
o naší organizaci v letošním roce.
Předškolákům i školákům začal plavecký výcvik. Děti jezdí do plaveckého bazénu Mělník,
kde se mohou řádně vydovádět ve vodním prostředí.
Společnou akcí školky a školy bylo rozsvěcení vánočního
stromku. O první adventní neděli jsme se sešli
u hasičárny v Bechlíně. Školkové i školní děti zazpívaly
krásné písně a hezky nás uvedly do předvánočního času.
Chtěli bychom poděkovat panu Šolcovi za pomoc
s ozvučením akce a paní Hájkové, která pomáhala
s prodejem výrobků ve stánku mateřské školky.
MŠ Bechlín i ZŠ Bechlín
navštívil
dobrotivý
Mikuláš, krásný anděl
a děsivý čert. Jelikož však máme hodné děti, čert si nikoho neodnesl
a naopak Mikuláš s andělem odměnili hodné děti, které byly ochotné
splnit úkol.
I v MŠ Předonín žili v prosinci tématem čert, Mikuláš, anděl a Vánoce.
V Předoníně si zahráli hru Na čertí ohniště. Každé dítě si postavilo
z kostek ohniště a přikládalo do něho pomyslné uhlíky, které si vytvořilo mačkáním a trháním papíru.
„Uhlíky“ si také děti přikládaly na části těla a psaly jimi sousedovi na záda dopis čertí babičce.
Nejoblíbenější hrou je hra Barvy. Děti se převléknou za čerta z pekla, Mikuláše a anděla z nebe a za
doprovodu hudebních nástrojů vybírají ostatní děti podle barvy jejich stuhy či pastelky. Dalšími hrami
jsou Čerte, proč jsi špinavý? nebo známá hra Chodí pešek – čertík okolo. Osazenstvo školky společně
ozdobilo vánoční stromeček a při tom se dítka naučila říkanku Vánoce a zazpívala si známé koledy.
Vyráběl se anděl ze zlatého papíru, vánoční přáníčko, lepily se řetězy a sypaly se třpytky na papírové
koule a hvězdy.
V obou školkách i škole proběhla vánoční nadílka. Malí i velcí se těšili na dárečky, Vánoce a s nimi
spojené prázdniny.
Kromě akcí, které jsem již výše zmínil, si žáci základní školy připravili pro rodiče vystoupení
na vánoční besídce. Představení bylo nádherné a děti si za pilný nácvik prázdniny rozhodně zasloužily.
Nyní bych Vám všem rád popřál krásné volné dny a co nejlepší vstup do nového roku 2018. Užívejte
si klidu, pohody a za celou organizaci Vám přeji, aby ten rok nový byl pro Vás přínosný a plnila
se všechna Vaše přání.
Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........

Vánoční trhy a Mikulášská nadílka
Letošní první adventní neděle připadla na 3. prosince. Nastal čas na chvíli zastavit, přijít si popovídat
se známými a nasát vánoční atmosféru. SDH Bechlín spolu s Obcí Bechlín opět uspořádali vánoční
trhy. Některé stánkaře můžeme vidět pravidelně. Patří mezi ně Čelišovi s výborným medem,
medovinou a dekoracemi ze včelího vosku, Jeviněvské vinařství s jejich ochutnávkou vín a Michal
Komárek s ukázkami uměleckého kovářství. Nechyběly stánky s perníčky
a mnoha druhy nejen adventních dekorací, včetně stánku s výrobky
MŠ a ZŠ Bechlín. Na mlsání se zde prodávala cukrová vata, popcorn
a pro ty, kteří raději maso, zabíjačkové dobroty – jitrnice, jelítka, polévky
a guláš.
V 16 hodin zahájily děti z mateřské školy své vystoupení, ihned poté
následovalo vystoupení žáků základní školy a očekávaná nadílka. Mikuláš
se svou družinou rozdal všem dětem balíčky se sladkostmi. Všechny
samozřejmě musely slíbit, že v následujícím roce budou jen hodné.
Slibovaly všechny do jednoho, ale myslím, že všichni víme, jak to dopadne.
Program byl ukončený nádherným, několikaminutovým ohňostrojem.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě celého programu a Vám všem
za přízeň. Přejeme Vám klidné prožití svátků s Vašimi nejbližšími a krásný
nový rok plný zdraví, radosti a lásky.
Michala Korpalová, SDH Bechlín

SDH Předonín: Rozsvícení vánočního stromu,
výroční valná hromada
Letos se členové našeho sboru opět rozhodli uspořádat Mikulášskou besídku pod stromem u rybníka.
Umístili jsme zde stánky a lavičky, na strom instalovali nové osvětlení. Na zahřátí tu byl čaj a svařák,
k zakousnutí napekla naše děvčata různé dobroty. K poslechu hrály vánoční koledy. Děti si zkrátily
čekání na Mikuláše připraveným kulturním pásmem. Poté přišli Mikuláš, čert a anděl a za básničku
dětem rozdali balíčky pod již rozsvíceným stromem.
Následoval přesun do klubu, kde proběhla Výroční valná hromada našeho SDH.
Jaroslav Vocásek, SDH Předonín

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

Prosinec 2017
Poslední komentář tohoto roku bude krátký, ale upřímný. SK Předonín přes neúspěšnou sezónu děkuje
všem svým aktivním hráčům, kteří dotáhli sportovní káru k polovičnímu cíli a věříme, že jaro 2018
bude úspěšnější. Dovolte mi poděkovat všem věrným příznivcům, kteří s námi sdíleli vše dobré,
ale hlavně špatné, a doufáme, že s námi vydrží i další rok. Dále děkuji za podporu Obci Bechlín
a Bechlínským listům za spolupráci.
Závěrem přejeme všem občanům radostné a klidné prožití vánočních svátků s bohatou nadílkou
a do nového roku 2018 pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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.......... SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM
Hospoda U Petráčků v Libkovicích Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ KYTARY

v sobotu 23. prosince 2017 od 19:00 hod.
hrají: Václav Mazák, Pavel Klíž, Jiří Aust, Petr Petráček
Sdružení pro obec Bechlín-Předonín
spolu s Římskokatolickou farností Bechlín si Vás dovolují pozvat na

VÁNOČNÍ KONCERT

Kdy: v sobotu 30. prosince 2017 od 15:00 hod.
Kde: kostel sv. Václava v Bechlíně
Přijďte si poslechnout vánoční melodie a společně s dětmi ze ZŠ Bechlín si zazpívat vánoční koledy.
FK Bechlín Vás zve na tradiční

SILVESTROVSKÝ SRANDAKOP
sraz 31. prosince 2017 ve 13:00 hod.
na fotbalovém hřišti v Bechlíně
SDH Bechlín zve všechny na

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VÝSTUP NA HORU ŘÍP
sraz účastníků je 1. ledna 2018 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 6. ledna 2018 od 14:00 hod.
v Klubu Bechlín
SDH Předonín Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES

v sobotu 13. ledna 2018 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 26. ledna 2018 od 20:00 hod., Kulturní dům Bechlín
hraje skupina ŠARM
vstupné 120,- Kč, předprodej vstupenek na tel. 722 510 877
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Prodejní dílna lidové tradice v Bechlíně Vás zve na návštěvu

PODŘIPSKÉHO BETLÉMA Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ
jeho tvůrci jej v letošním roce rozšířili o další 2 m

23. a 24. prosince 2017 si můžete odnést z prodejny

BETLÉMSKÉ SVĚTLO,
které každoročně přivážejí skauti přímo z Izraele z Betléma.

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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