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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
v současné době, kdy celá naše společnost prochází neskutečně těžkým obdobím, je potřeba hlavně
odpovědnost každého jednotlivce. Někteří z nás ještě pamatují okupaci našeho státu,
kdy vzájemná pomoc a solidarita občanů pomohly překonat nelehké časy. Současný stav lze
považovat za zkoušku nás všech. Je jenom na nás, jakým způsobem a za jakých podmínek, se nám
podaří tento stav zvládnout. Spousta informací v tisku, rozhlase i televizi nám přibližuje celý svět.
Krizové situace žádají krizová rozhodnutí. Uzavření škol a školek, omezení veřejného stravování,
zavírání provozů a omezení pracovní činnosti, zákaz pořádání sportovních a kulturních akcí
a mnohé další omezují náš život. Domnívám se, že vše, co pomůže zvítězit nad nebezpečnou
nákazou, je nezbytně nutné. Každého jednotlivce se současný stav dotýká, proto je v této nelehké
době zapotřebí vzájemného pochopení, tolerance a hlavně lidskosti. Nestěžujme si vzájemně život
tím, že nebudeme dodržovat alespoň základní pravidla.
Stejná doba byla, byť v omezené podobě, v roce 2002, kdy naši zemi zasáhla povodeň. Jenom díky
ochotě lidí pomáhat se zasažené oblasti podařilo znovu obnovit a navrátit do běžného života.
Optimismus člověka je neomezený. Věřím, že se nám všem podaří nad nákazou zvítězit a vrátit
vše do normálu. K tomu všemu však potřebujeme hlavně pochopení a lidskost. Svoji lidskost
najdeme každý ve svém srdci, a tím prokážeme svou lásku ke svému bližnímu. Probuďme v sobě
znovu pokoru, vděčnost a laskavost, s tím dokážeme vše, co si přejeme.
Žádám všechny občany naší obce o dodržování stanovených nařízení a ochranu jak sebe, tak
i ostatních a přeji klidné prožití Velikonoc.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Úřední hodiny OÚ Bechlín
Provoz Obecního úřadu Bechlín je do odvolání omezen na tyto úřední hodiny:
Pondělí
8:00–10:00
15:00-16:00
Středa
8:00-10:00
15:00-16:00
V případě nutnosti volejte: OÚ Bechlín 416 844 000, starosta 607 618 023, místostarosta 723 174 947

Pomoc seniorům
Pokud potřebujete nakoupit, zajistit léky či jakoukoliv jinou pomoc volejte na tel. 416 844 000.
Neostýchejte se službu využít. Zavolejte, rádi Vám pomůžeme!

Autobusová doprava
Autobusové linky DÚK jsou v režimu prázdninového provozu (jedou prázdninové spoje).
Nástup jen druhými dveřmi, bez kontaktu s řidičem.

Pošta Bechlín
Otevírací doba pošty Bechlín: pondělí – pátek

8:00-10:00 (do 9:00 pouze pro seniory)

14:30-16:00

Důchody, které si vyzvedáváte na poště, Vám pošta doručí domů. Pokud nebudete zastiženi, důchod
bude uložen na poště. Můžete zavolat (tel. 416 844 013) a domluvit si termín doručení důchodu domů.

MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že do odvolání ošetřuje jen akutní pacienty po předchozí telefonické
domluvě (tel. 416 830 134) v pracovní dny v čase 7:00-11:00. Pokud se Vám nepodaří opakovaně
dovolat, napište na adresu: mnpraktik@gmail.com.
Recepty, pracovní neschopnost i její ukončení lze vystavit na dálku bez Vaší přítomnosti, ta je nutná
jen v případě zhoršení zdravotního stavu nebo delšího přetrvávání obtíží.
Osoby, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky nemoci COVID-19, nechť
z domova kontaktují přímo hygienickou stanici, tel.: 477 755 560, 477 755 561 nebo 477 755 562 nebo
linku 112.
Důležité kontakty
Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Litoměřice: 477 755 560, 477 755 561, 477 755 562
Příjmová ambulance infekčního oddělení Masarykovy nemocnice Ústí n.L.: 477 112 621

MUDr. Zámečníková oznamuje
MUDr. Zámečníková oznamuje, že do odvolání ošetřuje jen akutní pacienty po předchozí telefonické
domluvě (tel. 416 814 148 – Hoštka, 416 821 475 - Čepro) v pracovní dny v čase 8:00-12:00 (Po, St, Čt –
Hoštka, Út, Pá – Čepro). Pondělní odpolední ordinace se do odvolání ruší. Do čekárny budou pacienti
vpouštěni jednotlivě, a to pouze po předchozí telefonické domluvě s lékařkou.
Chroničtí pacienti (diabetici, hypertonici apod.) budou dostávat pouze e-recepty, volejte si o ně.
Veškeré léky budou rozesílány pouze elektronicky, bezkontaktně. Odběry krve se provádějí pouze
v neodkladných stavech, warfarinizovaní pacienti volejte, domluvíme se na přesném času kontroly.
Pacientům v karanténě vystavíme pouze e-PN a to pouze na základě telefonické konzultace, stejně tak
všem pacientům, kde je to z medicínského hlediska možné.
Práceneschopní, pokud máte kontrolu, zavolejte, domluvíme se!
S okamžitou platností pozastavujeme veškerou posudkovou činnost (řidičské, zdravotní, zbrojní
průkazy, výpisy z dokumentace) a pracovnělékařské služby.
Volejte, o všem se domluvíme po telefonu.
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Roušky
Paní Šustrová oznamuje, že bavlněné roušky jsou k dispozici po telefonické domluvě. Pro objednávky
volejte tel. 607 437 050. Od 23. 3. šije paní Šustrová roušky, které budou vhodné i pro vložení nanofiltru,
pokud si ho seženete. Rezervní gumičky k rouškám lze vyzvednout také u paní Šustrové.
Roušky je nutné po denním nošení vyvařit (nejlépe v „papiňáku“) a vyžehlit. Nesterilizujte
v mikrovlnné troubě – hrozí vznícení.
Paní Šustrová děkuje občanům za projevenou solidaritu (látky, nitě, čokoládu, bábovku...).

Platnost občanských a řidičských průkazů
Občané, kterým skončila platnost občanského průkazu nebo cestovního pasu po dni 1. března 2020,
mohou na území ČR prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.
Občané, kterým skončila platnost řidičského průkazu po dni 1. března 2020, mohou na území ČR řídit
motorové vozidlo.
Tato opatření platí pouze po dobu trvání nouzového stavu.

Nakládání s odpadem v době epidemie
Domácnosti v karanténě nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním by měly svůj veškerý odpad
včetně použitých roušek a kapesníků ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně
do směsného komunálního odpadu.
Svoz komunálního odpadu probíhá jako obvykle, tedy každý pátek.

Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2020/2021
S ohledem na doporučení MŠMT se zápis do 1. třídy základní školy bude konat v pondělí 27. 4. 2020
od 14:00 hodin. Již nyní si můžete rezervovat čas zápisu na tel. 720 027 037. Míst pro prvňáčky máme
dost, nemusíte se obávat. O tom, jestli bude zápis s dětmi nebo bez dětí, Vás budeme včas informovat.
Vše závisí na aktuálních pokynech ministerstva školství.

Celé Česko šije roušky a pomáhá
V době nouzového stavu, kdy Česká republika
bojuje s epidemií způsobenou koronavirem,
se ukázala přátelská povaha Čechů, kteří
si začali vzájemně pomáhat. Dobrovolníci
po celé zemi začali nabízet vzájemnou pomoc
a šít roušky pro zdravotníky, seniory a další
potřebné. Je tomu tak i v Bechlíně a Předoníně.
Zdejší dobrovolnice pomohly zásobit rouškami
např. obyvatele obce, domovy seniorů
v okolí a zdravotnickou záchrannou službu
v Roudnici n.L. Od zdravotníků se jim dostalo
milého poděkování.
Děkujeme za projevenou solidaritu, ať už jde
o poskytnuté roušky, nabídky k rozvozu
nákupu seniorům nebo jinou pomoc.

Foto: facebook
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Pozitiva koronaviru
Svět je vzhůru nohama, minimálně Evropa a dost radikálně i Česká republika. Zavřené školy, zrušené
akce, zákaz shromažďování. Co nám to má říct? Navzdory všem negativům má koronavirus totiž také
svá pozitiva, jaká?
Možná, že máme zpomalit, zakořenit, zklidnit se. Nenapadlo vás, že se svět
třeba potřebuje trochu otřást, aby lidé opustili marnost a našli v sobě opět
pokoru? Hektický styl života založený na vydělávání peněz na něco,
na co si ve výsledku ani nejsme schopni najít čas... V tempu samozřejmosti
úkonů, které si žádá současná doba, nemáme ani prostor se zastavit
a zamyslet se nad tím, zda je vlastně to, co děláme a jak žijeme ve skutečnosti
to, co vlastně chceme a co jsme si od života přáli. Není to tak?
Pokud něco nedokážeme sami, stane se tak z vyšší moci. Stejně tak jako když manažeři pracují
do roztrhání těla, až jim ho nakonec nečekaně roztrhne infarkt. Žijeme ve společnosti, která si neumí
říct sama od sebe „dost“, naopak! Čím víc máme, tím víc chceme, čím fungujeme rychleji, tím jsme
pod ještě větším tlakem na zrychlení. Původní hodnoty jsou popřeny, protože je lidstvo masírováno
svými absurdními a uměle vytvořenými pravidly mířícími na dokonalost, maximální výkon
a hromadění statků.
Tak dlouho jsme – mezi řečí – volali po udržitelnosti, lokálnosti a návratu k původním hodnotám
rodiny a principům přírody, až přišlo něco, co nám vytvořilo prostor k tomu to udělat. Jen jsme možná
nečekali, že to bude tak netradiční a radikální cestou.
Rušení akcí znamená být víc doma, mít víc času pro sebe a aktivity,
na které jsme si jej dosud nebyli schopni najít. Konečně vzniká prostor
pro to si pořádně uklidit - v bytě i v sobě. Konečně je příležitost začít
si víc číst, běhat, vytáhnout štětec a barvy a začít malovat, po dlouhé
době oprášit kytaru a pustit se do hraní, konečně máme prostor
na studium toho, oč se zajímáme. Internet je nekonečným informačním
zdrojem ve svém dobrém i špatném slova smyslu. Přestaňte tolik číst
o koronaviru a pusťte si místo toho dobrý film.
Co je na tom všem také příjemné je fakt, že vlastně docela ušetříme. Akce a obchodní domy, které
strategicky ztenčují naše peněženky, vyměníme za procházky v lese a společenské hry s rodinou
či v malém kruhu přátel, na které jsme si dlouho nenašli čas. Začneme si doma víc vařit a jaro volá
po přípravě půdy na zahrádce, abychom mohli sklízet své vlastní plody. Konečně mají rodiče čas
na své děti, protože jim vlastně ani nic jiného nezbývá. Nezní vám to jako návrat k původnímu smyslu
života? K nezávislé samostatnosti, k rodině, k přírodě? Mně tedy ano. Zkusme tolik nepodléhat
negativní mediální masáži a využít této situace k malé či větší osobní transformaci!
Zdroj: text - Noviny&Novinky; obrázky - pixabay

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,
nabídky a pozvánky zasílejte
přímo na e-mail ou.bechlin@tiscali.cz,
případně je předejte v kanceláři OÚ
nebo místostarostovi panu Vocáskovi
v Předoníně.

periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník – vydáno 28. 2. 2020, uzávěrka příštího čísla – 25. 3. 2020
vydává Obec Bechlín, se sídlem Bechlín čp. 85, IČ 00263346, pro své místní části Bechlín, Předonín a Benzinov
Šéfredaktorka: Mgr. Zdeňka Fillerová Studená, grafické zpracování: Kateřina Fuksová
Redakční rada: Miluše Dvořáková, Mgr. Zdeňka Fillerová Studená, Kateřina Fuksová, Michala Korpalová, Ing. Lucie Lísková
© Obec Bechlín, registrováno MK ČR E 19350

