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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
stojíme na prahu roku 2018. Rozpočet obce je schválen a veškeré náležitosti bezproblémového chodu
naší obce jsou po finanční stránce plně zabezpečeny. Každý z občanů může získat informace
o financování jak na webových stránkách obce, tak i na úřední desce obecního úřadu.
Hlavní investiční akcí je dobudování nového zázemí fotbalového hřiště Bechlín. Jak se každý může
přesvědčit, stavba úspěšně roste a můžeme se těšit na červenec letošního roku, kdy bude,
dle uzavřeného smluvního vztahu, vše hotovo. Náklady na stavbu byly zveřejněny a jsou plně
zohledněny v letošním rozpočtu.
Další stejně náročnou akcí bude zahájení stavby nového sportovního zázemí na druhém hřišti v místní
části Předonín. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace a čeká nás náročné kolečko
vyjádření dotčených orgánů. Pro zajímavost uvádím alespoň některé instituce, které v rámci žádosti
o stavební povolení vydávají stanovisko. Odbor životního prostředí, Hasičský záchranný sbor, Okresní
hygienická stanice, Svaz invalidů ČR a v neposlední řadě zpracovatel energetického průzkumu nové
budovy. Stavba je plánována stejným způsobem jako v Bechlíně, to znamená zahájení v červenci
až srpnu 2018 a dokončení celého díla ve stejných měsících roku 2019. Tímto způsobem dojde
k bezproblémovému financování bez nutnosti půjčky nebo úvěru.
Zásadní období letošního roku přijde v podzimních měsících. Čekají nás opět komunální volby, které
budou rozhodovat o dalším směřování naší obce. Práce v zastupitelstvech měst a obcí se stává stále
náročnější i díky novým zákonům a nařízením Evropské unie. Absence metodických manuálů, šití
horkou jehlou, nejednotnost právních názorů ze strany státu, to vše ztěžuje už tak náročnou práci
zaměstnanců obce i jejího vedení. Nepřeberné množství statistických údajů, různých dotazníků
a hlášení všeho možného i nemožného, to je běžná realita každého měsíce. V množství výše uvedeného
se zcela vytrácí hlavní smysl samosprávy každé obce. Prostě a jednoduše se nabízí otázka: „Kde jsou
občané obce, na které vlastně nezbývá čas?“
Přeji Vám všem úspěšný a příjemný rok 2018.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Rozpočet obce pro rok 2018
PŘÍJMY
ZÁVAZNÉ UKAZATELE
Daňové příjmy
Položka 1111-1511
Nedaňové příjmy
Odvětvové třídění (paragrafy)
Kapitálové příjmy
Odvětvové třídění (paragrafy)
Přijaté dotace
Položky

PŘÍJEM ROZPOČET 2018
Daňové příjmy
17 182 000,00
Nedaňové příjmy
876 865,60
Kapitálové příjmy
20 000,00
Přijaté dotace
491 134,40
z toho
Dotace ze SR 4112
249 600,00
Dotace z MŠMT 4116
241 534,40
Příjem celkem
18 570 000,00
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
0,00
PŘÍJEM PO KONSOLIDACI
18 570 000,00
Rozpočet obce schválen jako vyrovnaný

PŘÍJMY
Oddíl paragraf
1111-1511
4112
4116
2119
3392
3399
3612
3632
3639
3722
3725
6171
6310
6330

Popis

Rozpočet v Kč

Daňové příjmy
Dotace ze státního rozpočtu
Dotace z MŠMT - průtoková
Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a energetiky
Zájmová činnost v kultuře - kluby, kulturní dům
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. - dary dětské dny
Bytové hospodářství - nájem
Pohřebnictví – nájem
Komunální služby a úz. rozvoj obce - prodej nemovitého majetku
Sběr a svoz komunálních odpadů – příjem od občanů
Využívání a zneškodňování kom. Odpadů - příjem od EKO-KOM, a.s.
Činnost místní správy, dary, nájmy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Převody vlastním fondům, přebytek hospodaření
Příjmy celkem

17 182 000,00
249 600,00
241 534,40
75 000,00
50 000,00
35 000,00
88 000,00
30 000,00
38 000,00
300 000,00
250 000,00
28 100,00
2 765,60
0,00
18 570 000,00

VÝDAJE

Položky 5000–5999
Položky 6000–6999

ZÁVAZNÉ UKAZATELE
Běžné výdaje
Odvětvové třídění (paragrafy)
Kapitálové výdaje
Odvětvové třídění (paragrafy)

VÝDAJE ROZPOČET 2018
Běžné výdaje
13 278 671,00
Kapitálové výdaje
5 291 329,00
Výdej celkem
18 570 000,00
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
0,00
VÝDAJE PO KONSOLIDACI
18 570 000,00
Rozpočet obce schválen jako vyrovnaný
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.......... INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
VÝDAJE
Oddíl paragraf
1070
2212
2219
3113
3314
3319
3341
3349
3392
3399
3419
3421
3612
3631
3632
3639
3721
3722
3725
3745
5212
5512
6112
6171
6310
6320
6330
6399
6402
6409

Popis

Rozpočet v Kč

Myslivost - příspěvek
Silnice - údržba, opravy
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky, vjezdy
Základní škola a Mateřská škola Bechlín - neinvestiční transfer na činnost
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury - kroniky
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - noviny
Zájmová činnost v kultuře - kluby, kulturní dům
Ost. zál. kult., církví a sděl. prostř. - vítání občánků,srazy seniorů,kult. akce
Ostatní tělovýchovná činnost - sportovní kluby
Využití volného času dětí a mládeže - dětská hřiště
Bytové hospodářství - bytový fond obce
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj obce
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů - směsný odpad
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - využitelný odpad
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - poplatky bank
Pojištění funkčně nespecifikované - pojištění majetku
Převody vlastním fondům, přebytek hospodaření
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let - vratky dotací - volby
Ostatní činnosti j.n. - příspěvky neziskovým organizacím
Výdaje celkem

Z toho kapitálové výdaje - INVESTICE
Oddíl –
Popis
paragraf
3419
3639
3639
3745

0,00
25 000,00
40 000,00
4 433 534,40
42 800,00
7 000,00
20 000,00
70 000,00
428 000,00
205 000,00
4 941 329,00
80 000,00
55 000,00
350 000,00
22 600,00
107 000,00
5 000,00
377 400,00
660 000,00
1 841 900,00
20 000,00
267 200,00
1 687 600,00
2 364 300,00
12 379,60
90 000,00
0,00
25 000,00
25 988,00
365 969,00
18 570 000,00

Rozpočet v Kč

Ostatní tělovýchovná činnost – sportovní kluby - kabiny
Komunální služby a územní rozvoj obce – studna Předonín
Komunální služby a územní rozvoj obce - pozemky
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – žací traktůrek
Investice celkem

4 941 329,00
30 000,00
20 000,00
300 000,00
5 291 329,00

Rozpočet obce pro rok 2018 byl schválen Zastupitelstvem obce Bechlín dne 20. 12. 2017 jako vyrovnaný.
Schválený rozpočet je zveřejněn na webových stránkách obce www.bechlin.cz/uredni-deska/
a na úřední desce obecního úřadu, v listinné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři
Obecního úřadu Bechlín.
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V posledním měsíci uplynulého roku se uskutečnila dvě zasedání zastupitelstva obce Bechlín. První
z nich se konalo ve středu 20. prosince 2017 od 18 hodin v Klubu Bechlín. Přítomno bylo deset
zastupitelů obce a hosté.
Rozpočtové opatření – v úvodu jednání bylo jednohlasně schváleno rozpočtové opatření obce.
Rozpočet obce – v následujícím bodě zastupitelé projednali návrh rozpočtu pro rok 2018. Ten byl
navržen jako vyrovnaný, a to ve výši 18 570 000 Kč. I v záležitosti rozpočtu panovala u zastupitelů
závěrečná shoda a pro se vyslovilo všech deset přítomných. Největší položkou rozpočtu budou
v letošním roce sportovní kluby, kde se počítá s výstavbou kabin.
Odměny neuvolněných zastupitelů – dále byly odsouhlaseny odměny zastupitelům obce, vyplývající
z nařízení vlády. Pro hlasovalo všech deset zastupitelů.
Převod pozemku – jednohlasně zastupitelé schválili převod pozemku ze strany státu do vlastnictví
obce. Jedná se o pozemek pod veřejnou komunikací.
Zubní pohotovost Mělník – šesti hlasy byla schválena smlouva na podporu stomatologické
pohotovosti v Mělníku. Obec poskytne ročně příspěvek 25 Kč na jednoho občana, kterým stomatologie
podmínila bezplatné ošetření občanů obce. Čtyři zastupitelé se zdrželi.
Kabiny na hřišti v Předoníně – zastupitelé jednohlasně odsouhlasili podobu zástavbové studie
sportovního zázemí na hřišti v Předoníně.
Diskuse – v rámci diskuse byly řešeny záležitosti zpevnění krajnice na komunikaci v Předoníně,
zabezpečení nemovitosti č. p. 10 v Bechlíně a návrh na zakoupení přídavného žacího ústrojí na obecní
traktor k sekání příkopů a struh.
V pátek 29. prosince 2017 od 18 hodin proběhlo v Klubu Bechlín poslední veřejné zasedání uplynulého
roku. Dostavilo se devět členů zastupitelstva obce.
Rozpočtové opatření – nejprve zastupitelé schválili rozpočtové opatření pro vyrovnání účetního roku.
Návrh byl schválen bez výhrad.
Střednědobý výhled a rozpočet školy – jednohlasně byl přijat střednědobý výhled ZŠ a MŠ Bechlín
a její rozpočet pro rok 2018.
Diskuse – v rámci diskuse zastupitelé projednali vyřešení problému s nemovitostí č. p. 10 v Bechlíně,
kterou koupil nový vlastník, dále byly řešeny otázky opravy veřejného rozhlasu v Předoníně a úprava
krajnice u hřiště v Předoníně.
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. Tylová oznamuje
Ve dnech 26. února - 2. března 2018 neordinuje.
Zástup – MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

Výsledky volby prezidenta
Prezidentem republiky byl zvolen Ing. Miloš Zeman. Ve druhém kole volby získal 51,36 % platných
hlasů.

Bechlín
Předonín
celkem

počet voličů celkem
1. kolo
2. kolo
601
603
375
378
976
981

volební účast
1. kolo
2. kolo
363
378
265
272
628
650
4

volební účast v %
1. kolo
2. kolo
60,40 %
62,69 %
70,67 %
71,96 %
64,34 %
66,26 %

platné hlasy
1. kolo
2. kolo
360
377
263
271
623
648

………. INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
kandidát
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Topolánek Mirek Ing.
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
Fischer Pavel Mgr.
Hynek Jiří RNDr.
Hannig Petr Mgr.
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.
Zeman Miloš Ing.
Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.
Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

Bechlín
14
78
17
3
1
2
165
26
54

1. kolo
Předonín
8
71
6
3
0
3
107
26
39

celkem
22
149
23
6
1
5
272
52
93

Bechlín

2. kolo
Předonín

celkem

233

164

397

144

107

251

Poděkování za finanční příspěvky do Tříkrálové sbírky 2018
Farní charita Roudnice nad Labem děkuje všem občanům Bechlína a Předonína, kteří v uplynulých
dnech finančně přispěli do kasiček tříkrálových koledníků.
V Roudnici nad Labem, Budyni nad Ohří a 18 obcích Podřipska se letos podařilo vykoledovat opět
rekordní částku – 211 002,- Kč. Je to o 33 380,- Kč více než v minulém roce.
Opět jste patřili mezi obce, kde koledovaly skupinky dětských koledníků z Vašich obcí. Ve čtvrtek
4. ledna se koledovalo v Předoníně a přes víkend v Bechlíně. Do kasiček jste jim přispěli částkou
14 824,- Kč – v Předoníně 3 501,- Kč a v Bechlíně 11 323,- Kč.
Náš obrovský dík patří především místním kolednicím (Nikolce a Anežce Korpalovým, Adélce
Barcalové, Vanesce Volné, Terezce Mackové a Kateřině Čvančarové) a jejich vedoucí Janě
Korpalové, které se zúčastnily Tříkrálové sbírky a i díky nim se podařilo dosáhnout tak dobrého
výsledku nejen ve Vaší obci, ale i celkově na Podřipsku.
Z tohoto úspěchu máme všichni obrovskou radost. Opět se ukázalo, že mnoho lidí nemyslí pouze
na sebe, ale snaží se pomáhat potřebným, kterých je v poslední době čím dál více. Naším
prostřednictvím tak můžete pomáhat i konkrétním lidem z našeho regionu.
Vybranou částku použijeme na realizaci oprav azylového domu pro ženy a matky v Roudnici n.L.
a zajištění provozu charitního šatníku.
Ještě jednou všem dárcům z celého srdce děkujeme.
Vedení Farní charity Roudnice nad Labem

Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2018/2019
Zápis dětí do 1. třídy se uskuteční ve středu 4. dubna 2018 od 14:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ Bechlín
(nutno zarezervovat přesný čas na tel. čísle 416 844 023).
K zápisu s sebou:
- občanský průkaz,
- rodný list dítěte,
- kartičku pojišťovny dítěte.
Zápis se týká dětí narozených v období od 1. září 2011 do 31. srpna 2012 a dětí s odkladem povinné
školní docházky.
Základní škola Bechlín srdečně zve předškoláčky a jejich rodiče na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ... ANEB CESTU ZA ZVÍŘÁTKY
ve středu 7. března 2018 od 14:00 hod.
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ŠKOLA A ŠKOLKA ..........

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Krásné lednové dny přeji všem, kteří se chopili Bechlínských listů a zrak jim spočinul na článku
o naší organizaci. Začíná nám nový rok a s ním přichází i náš první článek v roce 2018.
I přes to, že venku není mnoho sněhu, děti v mateřské školce
rozhodně netrpí. V MŠ Bechlín se dítka zabývají tématem
Zima a zimní sporty. Děti vyráběly sněhuláka z papíru
a při tom si procvičily jemnou motoriku. Aby zahrada v zimě
nezahálela, vyrobili si naši nejmenší koule z papíru a šli
je hned využít k „zimním“ radovánkám. Děti se učí básničky,
spojují je s pohybem, zpívají písničky a chodí na procházky.
Při jedné z procházek potkaly dětičky dívky ze základní
školy, které se zapojily do charitativní akce Tříkrálová sbírka
a pořídily si společnou fotografii.
V MŠ Předonín se věnují tématu Znaky zimy a Eskymáci –
polární krajina. Děti se s učitelkami společně vydaly
na
eskymáckou
výpravu
„kánoí“,
kterou
postavily
z polykarpovy stavebnice. Chodily po ledových krách
a medvědích stopách, stavěly iglú z kostek, trhaly a mačkaly
papír do podoby sněhových koulí. Provádělo se i grafomotorické
cvičení Sněhové knedlíčky, překonávala polární krajina v podobě
překážkové dráhy. Při těchto sportovních a uměleckých
výkonech se naši nejmenší zvládli naučit říkanku Zima a píseň
Krtek v zimě. Završením tématu byla společná výtvarná práce Zima na vsi. Děti vystřihovaly papírové
domečky s okny a střechou z vatových koleček a lepily je na velký arch papíru.
Společnou akcí MŠ Předonín a MŠ Bechlín bylo vystoupení klauna, na kterém se předvedla i cvičitelka
psů. Všechny děti byly z tohoto povedeného představení nadšené.
V základní škole se žáci pátého ročníku pustili do školního kola matematické olympiády. Dva žáci
uspěli a splnili kritéria pro postup do okresního kola. V rámci preventivních aktivit jsme si do školy
pozvali odborníky, kteří dětem připravili program o bezpečnosti a zdraví v rámci projektu Hravě
o prevenci. Zapojili jsme se i do projektu Pro školy.cz. Získali jsme certifikát Aktivní škola a spolu s tím
i přístup do databáze, kde jsou pro žáky připravené testy, dotazníky a možnosti dalšího skupinového
i individuálního rozvoje každého dítěte. Jelikož se nám leden nachýlil ke konci, blíží se pololetní
vysvědčení. Děti jsou již nedočkavé a všichni doufáme, že výsledné známky budou co nejlepší.
Nyní bych již náš lednový článek uzavřel, přeji Vám krásný a klidný vstup do nového roku.
Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín

VOLNOČÁSEK ..........

Volnočásek informuje
Akce v únoru:
Každý týden se v úterý od 15:00 do 18:00 hod. schází Podřipské krajkářky v Prodejní dílně lidové
tradice v Bechlíně.
Na březen plánujeme další oblíbené kurzy výroby holubiček z kukuřičného šustí. V příštím čísle
zveřejníme podrobnosti.
Jiřina Šustrová
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.......... ZAKONČENÍ ROKU

Ohlédnutí za adventním a vánočním časem
Asi tou nejdůležitější událostí v loňském roce bylo dokončení Podřipského betlému ze šustí, který
je možno celoročně navštěvovat u Šustrů. Pohyblivý a osvětlený betlém budí úžas a často i dojetí
u všech, kteří ho navštíví. Bylo velice příjemné odnášet si od něho v čase vánočním Betlémské světlo,
pro které si letos přišla i řada návštěvníků z okolních obcí. S rozzářenýma očima sledovaly dění
v betlémě školní i předškolní děti.
Vánoční koncert v kostele sv. Václava v Bechlíně nám letos
připravili Mgr. Hana Berounská s Patrikem Černým. Kostel
se zcela zaplnil a všichni se zatajeným dechem vyslechli
skladby J. S. Bacha v podání Patrika Černého na varhany
a koledy zpívané Mgr. Hanou Berounskou a Klárkou
Prchlíkovou. Na housle některé skladby doprovázela
Markéta Denigrová z Předonína.
Většina přítomných se ke zpěvu ráda přidala. Není třeba zvát pražské umělce, když máme tuto skvělou
hudební dvojici, ke které se pomalu přidávají místní začínající hudebníci. Věřím, že i oni se stanou
bechlínskou vánoční tradicí, na kterou se budeme každoročně těšit. Vždyť oba mají dar pohladit
po duši, a to k Vánocům patří. Děkujeme, že o náš kostel nezištně pečují, a že díky nim ožívá i v dnešní
době těmi nejkrásnějšími melodiemi. Děkujeme, že se kostel sv. Václava stává místem setkávání
pro celou obec i přespolní.
Ivona Vodičková

.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Novoroční výstup na Říp a Hasičský ples SDH Předonín
Vstup do nového roku tradičně zahajujeme výstupem na horu Říp. Dne 1. ledna 2018 jsme se tedy
v 9:00 sešli u hasičské zbrojnice, odkud jsme se vydali přes Bechlín a Krabčice směrem k hoře. Za necelé
dvě hodinky jsme už byli u rotundy svatého Jiří. Po krátkém občerstvení a pořízení skupinové
fotografie jsme vyrazili zpátky domů, kam naše výprava dorazila okolo druhé hodiny. Stejně jako
každý rok, i letos jsme šli v poměrně hojném počtu a novoroční procházku si všichni moc užili.
O dva týdny později, tedy 13. ledna, pořádal náš sbor již druhý ročník Hasičského plesu, který
se, stejně jako loni, konal v kulturním domě v Bechlíně. Ples byl zahájen po osmé hodině, kdy starosta
sboru přivítal hosty a následně vystoupila skupina mažoretek z Roudnice nad Labem. K poslechu
a k tanci hrála skupina Šarm. Programem plesu byla i společenská hra, uskutečněná v přestávce kapely
a slosování o ceny. Celá akce se velmi vydařila a doufáme, že se ples všem zúčastněným líbil.

Bc. Jitka Kouřilová, SDH Předonín
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Obec Bechlín a SK Předonín Vás srdečně zvou na

4. OBECNÍ PLES

v pátek 23. února 2018 od 20:00 hodin v Kulturním domě Bechlín
k tanci a poslechu hraje COLOR Lovosice
v průběhu večera se můžete těšit na ukázky standardních a latinsko-amerických tanců
a na akrobatické taneční vystoupení break dance
vstupné 150,- Kč
předprodej vstupenek v kanceláři OÚ Bechlín od 5. 2. 2018
Bohaté občerstvení!

SDH Předonín Vás srdečně zve na

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
a MAŠKARNÍ KARNEVAL

v sobotu 24. února 2018 od 14:00 hodin v sále Klubu v Předoníně
Občerstvení a hudba zajištěny.

SDH Bechlín ve spolupráci s Dílnou lidové tradice Vás srdečně zve na

NOVODOBÝ MASOPUSTNÍ PRŮVOD

v sobotu 3. března 2018 od 13:00 hod.
Průvod vyjde od hasičské zbrojnice, maškary všech věkových kategorií srdečně vítány!!!

Hospoda U Petráčků v Libkovicích Vás zve na

MAŠKARNÍ DISCO

v sobotu 17. února 2018 od 20:00 hodin

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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