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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
rok 2018 je u svého konce. Jaký byl? Jak se nám všem dařilo nebo nedařilo? Z pohledu hospodaření
obce můžeme konstatovat, že se dařilo. Povedlo se realizovat částečné opravy komunikací, dokončit
výstavbu sportovního zázemí na hřišti v Bechlíně a zahájit obdobnou výstavbu v Předoníně. Důležitým
faktem zůstává nezadluženost naší obce a uvážlivost hospodaření. Běžný standardní provoz nebyl
přerušen a zůstaly zachovány i všechny kulturní a sportovní akce obce. Z pohledu zabezpeční volby
prezidenta republiky i voleb do zastupitelstva obce proběhlo vše v pořádku. Dá se říci, že klidný
a spořádaný život naší obce se v letošním roce nezměnil a nebyl ani nijak výjimečný.
Za několik dnů přivítáme rok 2019 a budeme stát na prahu každodenních radostí, ale i starostí. Nově
zvolené zastupitelstvo obce již schválilo rozpočet, a tak každý z občanů může zjistit, co nás všechny
společně čeká. Náročných úkolů je jako každý rok hodně. Dokončit již rozdělané investice, připravit
projekty, realizovat drobnější záležitosti údržby budov, zabezpečit květnové volby a udržet nebo
popřípadě rozšířit kulturní, sportovní a společenské akce.
Hlavním přáním každého z nás je pevné zdraví, spokojenost v osobním i pracovním životě, spokojená
rodina. Nejinak je tomu i na straně obce. Přání bezproblémového chodu vesnice, spokojení občané,
hezká a přínosná práce při správě obce.
Vážení spoluobčané, na závěr tohoto článku přijměte upřímné přání všeho dobrého v životě každého
z Vás, Vašich rodin a přátel. Rok 2019 ať je pro Vás rokem radostným a šťastným a přináší jen samé
příjemné věci. Přeji Vám krásné vánoční svátky a dobré vykročení do nového roku.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V úterý 18. prosince od 17 hodin se sešli zastupitelé obce na svém veřejném zasedání. Zúčastnilo
se devět zastupitelů a hosté.
Rozpočtová opatření – předsedkyně finančního výboru dala zastupitelům na vědomí rozpočtové
opatření č. 5/2018, dále bylo osmi hlasy schváleno rozpočtové opatření č. 6/2018, jeden zastupitel
se zdržel. Sedmi hlasy bylo schváleno předběžné rozpočtové opatření č. 7/2018 ke dni 31. 12. 2018,
a to s vymezením rozpočtových změn, které mohou být provedeny. Dva zastupitelé se zdrželi.
Hospodaření obce – osmi hlasy byla schválena zpráva o hospodaření obce za období 1-9/2018, jeden
zastupitel se zdržel.
Dotační program obce – zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo dotační program obce na období
2019-2022 i jeho pravidla, která upravují postupy pro poskytování dotací obce a pro jejich kontrolu.
Rozpočet ZŠ a MŠ Bechlín – dále zastupitelé jednohlasně schválili rozpočet ZŠ a MŠ Bechlín
pro rok 2019 a střednědobý výhled této organizace na období 2020-2021.
Rozpočet obce – jednohlasně byl schválen i rozpočet obce pro rok 2019. Osmi hlasy zastupitelé schválili
střednědobý výhled obce na období 2020-2021, jeden zastupitel se zdržel.
Poskytnutí dotace z rozpočtu obce – sedmi hlasy byla schválena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích, dva zastupitelé se zdrželi.
Volba členů kontrolního výboru – starosta předložil zastupitelům vzdání se funkce dosavadních členů
kontrolního výboru. Šesti hlasy byli zvoleni dva noví členové tohoto výboru, tři zastupitelé se zdrželi.
Odměny neuvolněných zastupitelů – dále byly jednohlasně stanoveny měsíční odměny neuvolněných
členů zastupitelstva od 1. 1. 2019 podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Prodej pozemku – zastupitelé jednohlasně schválili uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku
v k.ú. Bechlín.
Poskytování knihovnických služeb – jednohlasně bylo schváleno i uzavření dodatku ke smlouvě
o poskytování odborných knihovnických služeb mezi obcí a Knihovnou K. H. Máchy Litoměřice.
Smlouvy k inženýrským sítím – všemi hlasy byly schváleny dvě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene týkající se přípojek elektrického vedení.
Ceník nájmu hrobových míst – jednohlasně byl schválen ceník hrobových míst pro rok 2019.
Autobusové zastávky a přechod na Benzinově – zastupitelé jednohlasně pověřili Ing. Medka
zajištěním veškerých podkladů pro případnou realizaci.
Popílek – dále bylo projednáno případné jednání s firmou Cemex s cílem neumožnit ukládání popílku
v katastru Předonína. Tento bod nebyl schválen, pro byli tři zastupitelé, šest se zdrželo hlasování.
Zřízení CzechPoint místa a sběrného dvora – nebylo schváleno ani zřízení CzechPointu na obecním
úřadě a zařazení zřízení sběrného dvora do strategického plánu obce.
Úprava cest na hřbitově – šesti hlasy byla zamítnuta úprava chodníků na hřbitově, tři zastupitelé
se zdrželi.
Radar na měření rychlosti v Předoníně – všemi devíti hlasy pověřilo zastupitelstvo místostarostu obce
prověřením možností umístění světelné signalizace pro zpomalení rychlosti dopravy v Předoníně.
Pomníček v Předoníně – jednohlasně byla schválena oprava pomníčku v Předoníně, kterou provede
SDH Předonín.
Cyklostezka, obchvat Předonína – zastupitelé neschválili zpevnění cest, které by byly využity jako
cyklostezky ani přidání trasy přes pískovnu jako třetí variantu obchvatu Předonína.
Podpora nemocnice v Roudnici n.L. – jednohlasně bylo schváleno zveřejnění podpory obce
pro zachování roudnické nemocnice a porodnice na webových stránkách obce.
Pevný rozvrh veřejných zasedání zastupitelstva – jako poslední bylo projednáno stanovení pevného
rozvrhu veřejných zasedání, a to vždy v úterý v 18:00 hod. Tento návrh zastupitelé neschválili, pro byli
dva zastupitelé, tři byli proti a čtyři se zdrželi.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
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Kateřina Fuksová

.......... INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Platnost lístků na svoz komunálního odpadu
Podnik technických služeb Lovosice oznamuje, že lístky na svoz komunálního odpadu pro rok 2018
budou platné pouze do 31. prosince 2018. Nepoužité lístky si můžete vyměnit v kanceláři Obecního
úřadu Bechlín do pátku 18. ledna 2019.

MUDr. Tylová oznamuje změnu ordinačních hodin
Pondělí
Středa
Čtvrtek

7:00-13:00
Úterý 7:00-12:00
10:00-13:00 13:00-18:00 – pouze objednaní (objednat se můžete na tel. 416 812 659)
7:00-13:00
Pátek 7:00-9:00 10:00-13:00 Bechlín

Úřední hodiny OÚ Bechlín v období vánočních svátků
pátek 21. 12. 2018

8:00-12:00

pondělí 24. 12. 2018
úterý 25. 12. 2018
středa 26. 12. 2018
čtvrtek 27. 12. 2018
pátek 28. 12. 2018

svátek
svátek
svátek
zavřeno
zavřeno

pondělí 31. 12. 2018
úterý 1. 1. 2019
středa 2. 1. 2019

zavřeno
svátek
8:00-12:00 12:30-17:00

Přerušení provozu mateřských škol
Mateřská škola Bechlín a Mateřská škola Předonín budou v době vánočních prázdnin uzavřeny
od 24. prosince 2018 do 2. ledna 2019.

Tříkrálová sbírka 2019
Farní charita Roudnice n.L. oznamuje, že ve dnech 4.-6. ledna 2019 bude probíhat tradiční Tříkrálová
sbírka. Sbírka bude prováděna přenosnými, zapečetěnými sbírkovými pokladničkami, opatřenými
logem Charity ČR.

Změna jízdních řádů
Od neděle 9. prosince 2018 došlo k celostátní změně jízdních řádů autobusové a vlakové dopravy.
Přehled nových jízdních řádů Vám poskytneme v kanceláři OÚ Bechlín.

Sběr elektroodpadu
Sběr elektroodpadu v Bechlíně je dočasně ukončen, pro Bechlín i Předonín zajišťuje sběr SDH Předonín.
V Předoníně je sběrné místo u hasičské zbrojnice.
Kontaktní osoba: Jaroslav Vocásek, tel. 723 174 947
Odevzdávat můžete jakékoliv elektrospotřebiče, malé i velké, které však musí být v nedemontovaném
stavu! Pokud nejste schopni spotřebič sami odvézt, stačí zavolat a hasiči odvoz zajistí.
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ŠKOLA A ŠKOLKA ..........

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Vítám všechny čtenáře u posledního vydání Bechlínských listů v tomto roce. Prosinec již „dorazil“,
blíží se čas odpočinku a děti i učitelé se připravují na vánoční pohodu. Abychom načerpali tu pravou
vánoční atmosféru, uspořádali jsme hned na začátku prosince vánoční jarmark. Zde nám nádherně
zazpívaly děti z MŠ i ZŠ a všichni jsme začali prožívat krásný čas adventu. Návštěvníci akce si také
mohli zakoupit výrobky dětí ze ZŠ i MŠ.
Pro upevnění slavnostní nálady proběhla ve školkách i škole
návštěva krásného anděla, zlého čerta i hodného
a spravedlivého Mikuláše. Jelikož máme ve školkách i škole
samé hodné děti, obdrželi všichni od Mikuláše sladké
odměny za celoroční snažení. Aby děti na čerta, Mikuláše
a anděla jen tak nezapomněly, vyráběly si i čerty z papíru.
Dále tvořily vánoční hvězdy a přáníčka pro rodiče.
V Předoníně malovaly čerty temperami a lepily jim kabát
z juty.
Poté už MŠ Předonín, MŠ Bechlín a první třída základní školy navštívily divadlo kouzel Pavla Kožíška.
Zde si užily představení s názvem Kouzelné Vánoce. Při představení se děti dobře bavily, nasmály
se. Líbilo se nám maximální zapojení všech dětí při kouzlení – podpora tleskáním, skandováním,
čarováním rukama, ale i vystupování vybraných dětí na pódiu s kouzelníkem. Také některé paní
učitelky v roli asistentek pana Kožíška se zapojily do kouzlení a pomohly tak dotvořit příjemnou
vánoční atmosféru celého představení. Nyní už děti ve školce očekávají vánoční nadílku.
Abychom žákům ze základní školy čekání na Ježíška trošku
ozvláštnili, připravili jsme pro ně „vystoupení“ vojáků, kteří nám
děti namaskovali vojenskými barvami, předvedli zbraně a podali
spoustu zajímavých informací. Ve škole jsme také připravili den
otevřených dveří pro předškoláky. Návštěva byla hojná, děti
skákaly, prolézaly, lepily, programovaly robovčelky atd.
Už se těšíme, až se na nás přijdou zase podívat. Celé osazenstvo
základní školy pilně nacvičovalo na vánoční besídku, která
se konala 17. prosince v Kulturním domě v Bechlíně. Myslíme,
že se vystoupení opravdu povedla. Však si na nich všichni dali velmi záležet. Vánoční prázdniny jsou
poměrně dlouhé. Copak během nich budou děti dělat? Pro inspiraci vyrazili druháčci do knihovny.
Zde viděli spousty zajímavých knih a načerpali spoustu nápadů pro volný čas.

Nyní mi již dovolte se s Vámi rozloučit a popřát Vám za celou organizaci krásné prožití Vánoc, plno
dárků pod stromečkem a klidný a pohodový vstup do nového roku 2019.
Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín
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………. Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Rozsvícení vánočního stromu v Bechlíně
Rok se s rokem sešel a o první adventní neděli, tedy 2. prosince, se konaly vánoční trhy spojené
s vystoupením ZŠ a MŠ Bechlín. Ani mírný déšť neodradil návštěvníky z Bechlína i okolních obcí
a hasičárna se zaplnila stánky s vánočním i nevánočním zbožím, povětšinou
vlastnoručně vyrobeným. K vidění a zakoupení byly různé svícny a jiné dekorace,
perníčky, malovaná trička, kabelky, háčkované ozdoby a mnoho jiného. Nechyběl
ani stánek Čelišových s výborným medem či horkou medovinou. Také ukázky
uměleckého kovářství jsou na našich trzích již tradicí. Samozřejmostí byl také
stánek školy, kde učitelé prodávali výrobky žáků. Děti jistě ocenily vozík
s cukrovou vatou, dospělí zase zabijačkové dobroty – jitrnice, jelítka a guláš.
V 16 hodin začal adventní program dětí ze školky a školy. Děti odříkaly básničky a zazpívaly vánoční
písně. Poté se rozsvítil vánoční stromeček. Nutno říct, že oproti loňskému roku se to povedlo hned
napoprvé! Tou dobou už do hasičárny kráčel Mikuláš a jeho družina – anděl a čerti, a všechny děti
dostaly balíček se sladkostmi. Tím se program vánočních trhů blížil ke svému konci. Zlatým hřebem
večera byl ze střechy odpálený ohňostroj, který byl letos opravdu velmi povedený.
Jménem SDH Bechlín Vám všem přeji krásné svátky a úspěšný rok 2019 plný lásky, radosti a zdraví!

Michala Korpalová, SDH Bechlín

Vážení členové SDH Bechlín,
děkuji všem, kteří se celý rok podílíte na činnosti našeho sboru, ať už je to jakoukoliv pomocí
při přípravě nebo samotném průběhu kulturních akcí pro veřejnost či účastí na hasičských soutěžích.
Velice si vážím i podpory starších členů, byť mnozí již fyzicky nemohou pomáhat, ale přesto se o sbor
zajímají a podporují nás.
Děkuji i všem příznivcům, kteří se našich akcí zúčastňují, těší se na ně a také nám chodí třeba fandit
na závody. Díky všem maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům našich malých hasičů, kteří nám
celý rok pomáhají vozit děti na závody a ještě nám pěkně podstrojují.
V neposlední řadě musím poděkovat i Obci Bechlín za nemalou finanční podporu našeho sboru a další
spolupráci při zajišťování našich akcí.
Vám všem i Vašim rodinám přeji krásné prožití Vánoc a šťastný rok 2019 a věřím, že se budeme
i nadále potkávat.
Jana Macková, SDH Bechlín

SDH Bechlín zve své členy na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
v sobotu 12. ledna 2019 od 14:00 hod. v Klubu Bechlín
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AKCE KULTURNÍ KOMISE ..........

Předvánoční setkání seniorů v kulturním domě
V pátek 30. listopadu se otevřely dveře kulturního domu v Bechlíně všem dříve narozeným na již
tradičním setkání seniorů v naší obci. Tak jako v minulém roce, i letošní předvánoční zábava byla
společná pro občany Bechlína i Předonína. Obec zajistila rozvoz přímo od domu a zase zpět,
z Předonína přesto dorazilo občanů o něco méně, než docházelo na tamní, komornější setkání.
Sál kulturního domu byl zcela plný, všichni, kteří se na odpolední zábavu přišli podívat, se dobře
bavili. Obec připravila jako vždy pohoštění zdarma, včetně vánočního řízku s bramborovým salátem.
K poslechu i tanci hrál seniory oblíbený pan Mandys a připraven byl i kulturní program.
Své dovednosti pro potěchu oka i srdce, ale i trochu adrenalinu,
vnesla do sálu vystoupení dětí nejen z naší obce. Seniorům přišly
předvést svou krásu mažoretky z roudnického domu dětí
a mládeže Trend, dále vystoupila skupina Break dance, opět
z Trendu, která převáděla v doprovodu moderní hudby
akrobatické kousky. Milým vystoupením potěšily své babičky
a dědy děti z naší základní školy a malí členové sboru
dobrovolných hasičů Předonín.
Většina hostů setrvala v kulturním domě do večerních hodin, sálem se nesl hovor starých dobrých
přátel, ale i taneční kroky manželských a kamarádských párů. Poslední hosté odcházeli až kolem desáté
hodiny večer.
Vše bylo zařízeno tak, jak má být, proto je v závěru na místě poděkovat všem, kdo přiložili ruku k dílu
a našim spoluobčanům setkání připravili. Snad se seniorům předvánoční posezení líbilo a sejdeme
se v tak krásném počtu i napřesrok.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

VÁNOČNÍ TRADICE ..........

Světlo z Betléma
Symbolický plamínek zapálil začátkem prosince v jeskyni Narození Ježíše Krista v Betlémě zástupce
všech skautů světa Niklas Lehner z Horního Rakouska. Jubilejní třicáté vítání Betlémského světla
v Evropě se letos neodehraje ve Vídni. Skauti ho převezmou a do svých zemí, krajů a měst rozvezou
ze starobylého Lince. Tam totiž celá novodobá tradice, spojená s hornorakouskou veřejnoprávní stanicí
ORF, v roce 1988 začala.
Slavnostní ekumenická bohoslužba proběhla 15. prosince v linecké katedrále – Mariendomu. Odtud
plamínek odvezli čeští skauti do Českých Budějovic, odkud pak zamířili skautští kurýři s Betlémským
světlem nejdříve do Prahy, pak do Olomouce a Brna. Skauti a skautky rozvezou světlo ve vlacích
do celé České republiky a další šíření z jednotlivých stanic pak záleží na místních podmínkách.
K Podřipskému betlému již třetím rokem vozím Betlémské světlo z roudnického kostela Narození
Panny Marie. Kdo budete chtít, můžete se u nás pro něj zastavit již od 20. 12. 2018. Na zazvonění
Vám rádi otevřeme.
Otevírací doba Podřipského betlému je celoročně od 11:00 do 18:00 hod. O Štědrý den je otevřeno
pouze do 16:00 hod.
Jiřina Šustrová

SDH Bechlín zve všechny na

TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VÝSTUP NA HORU ŘÍP
sraz účastníků je 1. ledna 2019 v 8:00 hod. u obecního úřadu
Po návratu bude pro zájemce připraveno občerstvení v hasičské zbrojnici.
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.......... ZE SPORTU

Prosinec 2018
Závěr roku byl měl být klidným obdobím, a to i v činnosti sportovních organizací. K tomu vybízejí
vánoční svátky. V našem klubu ovšem klid nepřinášejí. Po dalším roce nevydařených vystoupení
přibývají problémy. Co dál? Posílit hráčský kádr, ale i funkcionářský kolektiv. Pokusit se obnovit
dětský fotbal. To vše v návaznosti na budované zázemí a obnovu hrací plochy. To by mělo být
přínosem pro přinášení zábavy pro občany a sportovní vyžití pro aktivní fotbalisty.
Po tomto kratičkém zamyšlení opakujeme současný stav našeho družstva v soutěži III. B třídy.
11. Předonín - 3 výhry (1x na penalty) – 8 bodů. Celkový zisk 8 bodů z 39 možných je žalostný.
Podívejme se na jaro 2019. Zahajujeme v sobotu 23. března 2019 zápasem s Ploskovicemi a opět
pokračujeme na hřišti v Dobříni.
A na úplný závěr mi dovolte poděkovat za spolupráci pracovníkům OÚ Bechlín, zastupitelstvu
za poskytnutou finanční dotaci a věříme, že i nové zastupitelstvo bude příznivě nakloněno oběma
obecním fotbalovým klubům.
Děkujeme všem skalním příznivcům za to, že snášejí špatné výsledky a snad bude i lépe. Věříme
ve zdárné dokončení výstavby sociálního vybavení a v kvalitní hrací plochu. Na další zprávy
se podíváme s komentářem v lednu 2019.
Všem občanům klidné prožití vánočních svátků s bohatou nadílkou a do roku 2019 pevné zdraví,
úspěchy osobní i pracovní, hodně štěstí a celkové klidné a spokojené žití.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

.......... SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM
FK Bechlín Vás zve na tradiční

SILVESTROVSKÝ SRANDAKOP
sraz 31. prosince 2018 ve 13:00 hod.
na fotbalovém hřišti v Bechlíně

Sbor dobrovolných hasičů Předonín Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ PLES

v sobotu 12. ledna 2019 od 20:00 hodin
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 25. ledna 2019 od 20:00 hod., Kulturní dům Bechlín
hraje skupina „FANTASY music“
vstupné 170,- Kč, předprodej vstupenek na tel. 722 510 877
Doprava z Předonína zajištěna – odjezd v 19:30 hod. od rybníka.
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Sdružení pro obec Bechlín-Předonín si Vás dovoluje pozvat na

VÁNOČNÍ KONCERT

v sobotu 29. prosince 2018 od 15:00 hodin
Kostel sv. Václava v Bechlíně

Na programu budou:
České barokní koledy (Adam Václav Michna z Otradovic: Česká mariánská muzika,
Jaroslav Krček: Vánoční písně z barokních kancionálů)
Vánoční vytrubování (Girolamo Frescobaldi: Sonáta, Adeste fideles – latinská koleda)
Společný zpěv českých koled
Účinkující: Petr Janda (pozoun, zobcová flétna, zpěv), Zuzana Kacafírková (viola, zpěv),
Alena Kolaříková (varhany, klavír)
Vstupné dobrovolné.
Po skončení koncertu Vás před kostelem pohostíme svařákem a teplým čajem.

Hospoda U Petráčků v Libkovicích Vás srdečně zve na

SILVESTROVSKOU OSLAVU
v pondělí 31. prosince 2018 od 19:00 hod.
A jako generálku si můžete užít

PŘEDSILVESTROVSKÉ KYTARY
v sobotu 29. prosince 2018 od 19:00 hod.
hrají: Václav Mazák, Pavel Klíž, Jiří Aust, Petr Petráček

Vážení čtenáři, přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2019 hodně zdraví, štěstí a pohody.
Redakční rada Bechlínských listů

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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