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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
velmi podivné jaro je ve svém rozpuku. Podivné ve smyslu velkého omezení, zákazů a složitého stavu
jak běžného života každého jednotlivce, tak celé společnosti. Jistě každý z nás sleduje, jak zákeřná
choroba postupuje celým světem, jak je najednou lidstvo zaskočeno a nepřipraveno. Každá země
má svůj plán, svá opatření. Někomu se nařízení nezamlouvají, někteří se smířili s omezením, některým
je vše naprosto jedno.
Jsem velmi rád, že občané naší obce dodržují nastavená pravidla a chovají se odpovědně. Omezený
provoz úřadu, pošty a v neposlední řadě školky a školy je nezbytnou podmínkou pro překonání tohoto
nedobrého stavu. Předpokládám, že nouzové období se blíží ke svému konci a nastanou normální dny
běžného života. Do té doby musíme všichni vydržet.
Hodnoty života každého z nás utrpěly těžkou ránu. Spotřební styl se najednou zhroutil a běžný život
má jiný smysl. Postarat se o děti, které jsou doma, uvařit a nakoupit, vymyslet program pro celou
rodinu, vykonat spoustu práce, na kterou nebyl dříve čas. Každé omezení má i své výhody. Lidé
se naučí trávit spolu čas, stmelit rodinu, mít společné aktivity. Ne všem se to sice daří, ale nic jiného
nám nezbývá. Je to velké ponaučení pro další budoucnost.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem našim občanům, kteří se aktivně zapojili do boje proti chorobě.
Ať již šitím roušek, starostí o své blízké a sousedy nebo starší spoluobčany. Vždyť jenom třeba nákup
běžných věcí nebo telefonát je pro mnohé vítanou pomocí.
Pevně věřím, že společnými silami se naše obec vrátí do běžného života bez ztráty kytičky.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bechlín
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bechlín se koná ve čtvrtek 30. dubna 2020 od 18:00 hodin
v Klubu Bechlín s tímto programem:
1/ Rozpočtové opatření č. 2/2020
2/ Zpráva o hospodaření obce za období 1-3/2020
3/ Dotační program obce – veřejnoprávní smlouvy
4/ Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019
5/ Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2019
6/ Žádost ZŠ a MŠ Bechlín o souhlas s čerpáním rezervního fondu
7/ Žádost ZŠ a MŠ Bechlín o převedení hospodářského výsledku roku 2019
8/ Kupní smlouva – k.ú. Bechlín
9/ Smlouva o zřízení věcného břemene – k.ú. Bechlín
10/ Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb
11/ Dosazení nových sloupků na hřbitovní rozvod vody
12/ Diskuse

Úřední hodiny OÚ Bechlín
Od pondělí 4. května budou úřední hodiny Obecního úřadu Bechlín v běžném rozsahu.
Pokud je to možné, prosíme o upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu.
e-mail: ou.bechlin@tiscali.cz; id datové schránky: zwfatth;
tel. kancelář: 416 844 000; tel. starosta: 607 618 023

Změna termínu svozu komunálního odpadu

OPRAVA

Dnem 5. května 2020 (19. týden) začíná letní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1 x za 14 dní.
Svozový den – LICHÉ ÚTERÝ
Termíny vývozů sběrných nádob na komunální odpad pro letní období 2020
týden
den
datum
týden
den
19
úterý
5. 5. 2020
31
úterý
21
úterý
19. 5. 2020
33
úterý
23
úterý
2. 6. 2020
35
úterý
25
úterý
16. 6. 2020
37
úterý
27
úterý
30. 6. 2020
39
úterý
29
úterý
14. 7. 2020
Omlouváme se za mylnou informaci uvedenou v informačním letáku.

datum
28. 7. 2020
11. 8. 2020
25. 8. 2020
8. 9. 2020
22. 9. 2020

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.

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!
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.......... VAŠE PŘÍSPĚVKY

Díky rouškám máme lavičky...
S rozhodnutím vlády nosit zakryté ústa a nos vznikl pro řadu občanů problém, jak si roušku zajistit.
Nejsem sice žádná zdatná švadlena, ale v těchto chvílích nešlo o preciznost. Měla jsem doma nové látky
kanafasu a tak jsem navrhla, že kdo bude chtít, může nám dobrovolně přispět na látku podle svých
možností. Zapojila jsem všechny členy rodiny a díky Pánu Bohu, podařilo se nám uspokojit nemálo
zájemců. Netušila jsem však, jaká se s tímto počinem rozpoutá úžasná síla solidarity... Všem Vám velké
díky!!! Sešly se drobné dárky, ale také nemalé finance.
Darované peníze jsem se rozhodla spolu s mojí rodinou věnovat
na nákup dvou laviček z recyklovaného plastu a na opravu křížku
u hřbitova v Bechlíně. První lavičku jsme před Velikonocemi osadili
pod lípou u křížku, kde v minulosti v těchto místech stála. Zub času
a zřejmě i vandalové zapracovaly a postupně zmizela... Po venkovních
úpravách druhou lavičku umístíme na zahrádce před naším domkem.
Jiřina Šustrová

Historie křížku u hřbitova a dalších křížků v našem okolí
Podle pamětníků se v 70. letech podařilo místnímu traktoristovi do křížku nacouvat s pluhem a zbořit
jej. Možná s úmyslem jej úplně sprovodit ze světa tak, jak to bylo v oblibě komunistů. Podobný osud
měly i další křížky v Předoníně a v našem okolí. Tento křížek u hřbitova měl štěstí. Bývalý duchovní
zdejší farnosti, monsignore Bohumil Kolář, se nevzdal a nechal postavit na stejném místě v roce 1975
křížek nový. Je asi v trochu jiné podobě, ale zaplať Pán Bůh za něj.
Mnozí z Vás při toulkách jinou krajinou míjí drobné sakrální památky. Boží muka, kapličky, staré
kamenné či litinové kříže na kopcích, u poutních míst, podél cest a na rozcestích. Jsou rozeseté
po krajině a vytvořily její paměť, jejíž význam nám dnes už často uniká. Natolik s ní splynuly,
že je téměř nevnímáme. Snad jen do chvíle, kdy zmizí, pak nám začnou chybět. Není tedy
překvapením, že po celé republice vznikly a vznikají spolky a občanská sdružení na záchranu křížů
a kapliček. Ještě naši dědové a jejich tátové neopomněli smeknout klobouk, když míjeli kříž nebo
kapličku anebo se pokřižovali na těle pravou rukou či zavzpomínali, jak se dřív u těchto kapliček
a křížů lidé modlívali. Často upozorňovali své potomky u těchto svědků minulosti, dnes
se už rozpadajících v polích, „a tady máte svůj kříž“, stejně tak, jak to oni sami kdysi slýchávali
od svých dědů a babiček. Je to způsob, jak zachránit a uctít památky, které jsou dokladem naprosto
spontánní, unikátní lidové tvořivosti obyčejných lidí. Dokonce se najdou lidé, kteří staví nové kříže
na místech, kde kdysi stávaly a byly zničeny nebo ukradeny kříže původní. Kříž byl a je symbolem
křesťanů, ti se původně označovali jako crucis religiosi, tedy uctívači kříže. Ten představuje zvěst
o novém životě, je symbolem Kristova vítězství nad smrtí. Kříž vyvolává v našem podvědomí událost,
která se k jeho vzniku váže. Lidé je stavěli z různých důvodů. Na místě tragické události, na oslavu
konce roboty, z hluboké víry nebo čistě z radosti ze života. Když si je prohlížíme, klademe si často
otázku, kdo, kdy a proč je na dané místo umístil. Takovou informaci může být problém dohledat.
Přitom se jedná o kulturní památky vysoké hodnoty, které jsou naprostým evropským unikátem.
I Napoleon se v předvečer bity u Slavkova ptal, „co ona boží muka znamenají a proč se staví jen u nás“.
Boží muka, kapličky a kříže se staly také důležité pro vojenské mapování. Dnešní turisté
při procházkách malebnou krajinou se opět mění v poutníky, míjejí tyto kříže a kapličky, jež jitří jejich
fantazii a ptají se sami sebe, co za poselství v nich bylo ukryto člověkem, který je vystavěl.
Jsou to připomínky minulosti, bolesti a radosti.
Ráda bych vyzvala Vás, místní pamětníky, zda nemáte ve svých archivech fotky křížků, které
se vyskytovaly v našem okolí. Mohli bychom společně zmapovat, kde se vyskytovaly. Napadá
mě myšlenka, postavit nový kříž, jež by byl symbolem solidarity a dění spojeného s dnešní dobou
ovlivněnou pandemií koronaviru...
Jiřina Šustrová
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Co vkládají myslivci do přírody našeho okolí a co si z ní berou?
Především se snaží vytvářet podmínky pro zachování flóry a fauny na našem teritoriu, přesněji řečeno
mysliveckém revíru. 25-ti členná základna obhospodařuje 30 krmelců pro zvěř srnčí a mufloní, 15 krmelečků
pro zajíce a 20 zásypů pro bažanty. Zásypy pro koroptvičky byly z revíru staženy, jelikož koroptvičky u nás
vymizely a jediné hejnko (asi 12 kusů) bylo pozorováno v rákosí za Předonínem. Proč? Predační tlak
především ze strany pernaté zvěře – káně, jestřáb, pochop – zvěř celoročně hájená.
Aby byly zachovány alespoň minimální stavy drobné zvěře, přistoupil myslivecký spolek Bechlín
k zazvěřování revíru z voliérových chovů, jak zajíců, tak bažantí zvěře. V roce 2019 bylo vypuštěno
30 ks zajíců, zakomorováno 200 ks bažantů, z toho 85 kohoutů bylo uloveno. Do volné přírody pak bylo
v jarních měsících vypuštěno 140 slepic a 15 kohoutů. Celkový finanční náklad činil 57 000,- Kč. Byly
zakoupeny klece na voliérový chov zajíců a v roce 2019 bylo do volné přírody vypuštěno 13 ks odchovaných
zajíců naším hospodářem Ing. Hasníkem.
Méně náročná je péče o spárkatou zvěř (pro laika srnčí a mufloní), a to díky mírným zimním měsícům
v posledních letech. Je samozřejmostí, že v zimních měsících pravidelně předkládáme do krmelců seno,
jadrné krmivo jako je oves nebo ječmen a do lizů pak kamennou sůl. Aby bylo zabráněno úhynům na našich
komunikacích, je každoročně aplikován Hagopur (stavební pěna podél silnic napuštěna pachem predátorů)
k odpuzování zvěře od silnic a k zabránění škodám jak na zvěři, tak na motorových vozidlech. Vzhledem
k tomu, že spárkatá zvěř je napadána nosohltanovým a podkožním střečkem, který dokáže tuto zvěř
i zahubit, znehodnotit zvěřinu nebo ji celoročně nepříjemně obtěžovat, každoročně nakupujeme
a v únorových dnech předkládáme do krmelců medikované krmivo za účelem odčervení této spárkaté
zvěře. Náklady na medikamenty a pachové ohradníky včetně odchovných klecí pro zajíce činily 20 941,- Kč.
Veškerá výše uváděná opatření by nebyla nic platná, kdyby této zvěři nebyl zajištěn přísun vody. Z tohoto
důvodu myslivecký spolek rozhodl o výstavbě napaječek. Napaječky vybudované před několika léty
s obsahem 20 litrů byly vyhodnoceny jako nevyhovující, neboť v teplých letních měsících musí být
minimálně dvakrát do týdne doplňovány a pokud ne, tak za tři dny jsou zvěří vypité a v teplých měsících
se voda rychle odpařila. Bylo zhotoveno 11 napaječek, každá o obsahu 5 000 až 10 000 litrů vody, které
budou pravidelně kontrolovány a doplňovány. Věříme, že tím snížíme vodní deficit, v revíru dojde
ke snížení migrace, a tím i ke zvýšení početních stavů, především drobné zvěře. Náklady na nákup
ochranných geotextílií a fólií činily celkem 19 550,- Kč, kromě výkopových prací.
Aby byla při velkoplošném hospodářství pro zvěř zajištěna různorodá strava, myslivecký spolek přistoupil
i k pronajímání zemědělských pozemků od soukromníků za účelem výsevu různorodých druhů travin,
bylin, luštěnin a obilnin, a ty pak ponechává nesklizené až do jarních měsíců za účelem zpestření jídelníčku
jak zvěři, tak i zpěvnému ptactvu.
Výčet těchto investic a činností spolku by nebyl možný bez finanční podpory Obcí Bechlín a Dobříň,
bez pomoci ZD Bechlín v podobě zlomkového krmení pro bažanty, zapůjčení zemědělské techniky
na obdělávání políček, bez ochoty soukromých zemědělců při obdělávání políček p. Miroslava Březiny
z Předonína, Františka Oplta z Bechlína a Antonína Alta z Kozlovic při zapůjčování techniky na zavážení
napáječek, chemickém ošetřování obilovin, zajištěním orby a sklizně.
Z výše uvedeného výčtu prací si každý umí představit, jaké stojí jednotlivé členy spolku úsilí a kolik času
na zabezpečení všech těchto úkolů musí obětovat. Bylo vykonáno x brigádnických hodin při celoročním
zabezpečení voliérových chovů zajíců a bažantů, výkopových prací napaječek, položení folií a zavezení
vodou, zimní péči o srnčí, zaječí a bažantí zásypy a krmelce. Za vykonanou práci si každý aktivní myslivec
odnese po společném honu jednoho bažanta a nejaktivnějším členům je vypsána povolenka na lov srnčete
pro vlastní potřebu. Další ulovená zvěřina je prodána. O věkovém průměru našeho mysliveckého spolku
se raději nebudu zmiňovat, ale i tak jsme schopni si vytyčené úkoly k ochraně naší přírody splnit. Bez lásky
k rodné hroudě by to asi nešlo.
Závěrem bych chtěl těm, kteří se na zabezpečování těchto úkolů podílejí, poděkovat a smeknout před jejich
snahou, přístupem a vyvinutým úsilí klobouk.
Myslivosti zdar!
JUDr. Václav Vízner, předseda Mysliveckého spolku Podřipsko Bechlín
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.......... ŠKOLA A ŠKOLKA

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Vážení čtenáři Bechlínských listů, zdravíme Vás do Vašich domovů. Tentokrát přicházíme
s informacemi za měsíc březen a duben. Nebude jich však tolik, jelikož již takřka měsíc a půl jsou
školky i škola uzavřeny.
V měsíci březnu se v MŠ Bechlín děti stihly seznámit s tématy
zvěř v zimě, doprava, časové pojmy a jaro. Naučily se nové písně
a básně například Vrabčák Eda, Budík. Vyráběly z papíru lišky,
hodiny a květy sněženek. Rozlišovaly časové pojmy, časovou
posloupnost, orientovaly se v prostoru. V MŠ proběhl i maškarní
karneval. Děti soutěžily v přenášení
vajec na lžíci, tančily a všichni
se výborně pobavili. Při zábavném
edukativním programu Z vlnky
ke klubíčku se naši nejmenší dozvěděli, jak probíhá zpracování syrové
ovčí vlny na klubíčko, seznámili se s kolovrátkem a vyčesali chomáčky
vlny, ze kterých lektorka upředla na kolovrátku nit. Tu poté děti smotaly
do klubíčka a na závěr si vyrobily ovečky.
To v MŠ Předonín byla tématem měsíce Doprava. Dítka si prohlížela novou knihu Historie auta,
poslechla si příběh O neposlušném jezevčíkovi v dopravním provozu, povídala si nad obrázky knihy
Jak se chovat na silnici a cestovala s krtkem v leporelu Krtek léčí myšku. Děti hrály didaktickou hru
s obrázky dopravních prostředků Co kde jezdí, Auta, lodě, letadla a při hře Bingo zvedaly zalisované
obrázky dopravních prostředků dle pokynů. Velmi se jim líbila hra Semafor, při které děti trhaly
a mačkaly papír a přikládaly ho do svého semaforu dle počtu
úderů do bubínku. Také určovaly první a poslední hlásku
ve slově při jazykové hře Vláček. Nejvíce se ale líbila hra
Křižovatka, při které jezdily po silnici z tělocvičného nářadí svým
autem, poznávaly některé dopravní značky, řídily se pokyny
dopravního policisty a poslouchaly píseň Panáčku, vrať se zpátky
na značku. Své poznatky si pak děti ověřovaly při vycházkách
obcí a sledováním dopravy na silnici i jako chodci.
V základní škole jsme prožili příjemný čas s pracovníky Severočeské vědecké knihovny. Žáci třetího
ročníku se seznámili se zajímavou knihou Příběhy v korunách stromů. Při plnění různých úkolů
se z nich na čas stali spisovatelé, ilustrátoři, ekologové, jazykovědci a literární badatelé. Pracovali
s knihami, ve kterých hledali informace. Plnění náročných úkolů s pomocí pana Starého zdárně zvládli.
Všechny skupiny žáků společně „vyšplhaly“ po rozložitém dubu až k orlímu hnízdu. Žáky prvního
a druhého ročníku paní Derkačová provedla příběhem dívky Kiko. Žáci pracovali s knihou Kiko
a tajemství papírového motýla. Práce s neobvyklým textem je upoutala. Společně četli, vyhledávali
informace v textu a luštili rébusy. Program se žákům moc líbil.
V prvním březnovém badatelském klubu žáci zkoumali, jak je to s táním
ledovců. Ačkoliv jsou moře a oceány plné slané vody, ledovce tvořící
Arktidu a příkrov Antarktidy jsou tvořeny vodou sladkou. Když tají, tato
voda zůstává u hladiny, jelikož má menší hustotu než voda slaná. Také
si vyzkoušeli zodpovědět otázky ekokvízu. V druhém březnovém klubu
zkoumali chování teplých a studených mořských proudů. Objevili, že teplé
proudy jsou spíše u hladiny, kdežto studené ve větších hloubkách.
Seznámili se s faktem, že teplému Golfskému proudu vděčí Evropa za mírné, příznivé klima.
Žáci 5. ročníku se vydováděli při práci s tablety. V rámci hodiny českého jazyka sestavovali pomocí
fotografií obrázkovou osnovu ke knize Harry Potter a kámen mudrců. Je vidět, že dnešní děti nemají
při práci s technikou naprosto žádné problémy.
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Poté již do naší práce zasáhlo uzavření celé organizace. Nikdo však nelení. Paní učitelky z MŠ si již
připravují nové aktivity, které budou s dětmi ve školce provozovat. Učitelé ze základní školy se zase
snaží, aby žákům žádné učivo neuniklo a mohli doma látku opakovat a dále se vzdělávat. Mezi dětmi,
rodiči i učiteli panuje čilá komunikace a všechny strany se snaží o co největší spolupráci. Základní škola
i na svých stránkách zveřejnila odkazy na webové stránky, na kterých mohou rodiče se svými dětmi
(případně starší děti samy) procvičovat již probranou látku anebo i získávat znalosti látky nové.
Pochopitelně to není takové, jako kdyby děti do školy docházely, ale v takovýchto podmínkách děláme
vše, co je v našich silách. I správní zaměstnanci čile pracují, uklízejí, desinfikují a připravují prostory
školy, školky a jídelny k návratu do normálního provozu.
Na konci měsíce dubna a začátku května nás čekají zápisy do základní školy i do mateřské školy.
Bohužel v tomto roce musíme z důvodu nařízení ministerstva školství udělat zápisy bez dětí. Velice
nás to mrzí, nicméně doufáme, že jakmile se škola opět otevře, budeme to moci našim budoucím
prvňáčkům vynahradit. Doufáme, že mimořádná opatření budou brzy zrušena a všichni se opět
setkáme při výuce ve škole. Přejeme všem pevné zdraví a pohodu v dnešní těžké době.
Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín

DĚTSKÝ KOUTEK ..........

Jablíčkové muffiny
1 vejce, 1 jablko, 1 vanilkový cukr, 1 hrnek cukru,1 hrnek mléka,
2 hrnky polohrubé mouky, ½ hrnku oleje, 1 prášek do pečiva
Předehřejeme si troubu na 150°C. Oloupeme si jablko
a nastrouháme ho na hrubém struhadle. Do mísy si dáme cukr,
vanilkový cukr a vejce a vyšleháme. Přilijeme olej a mléko a vše
promícháme.
Nakonec
přidáme
prosátou
mouku,
prášek
do pečiva a nastrouhané jablko a vše dobře zamícháme. Košíčky
plníme zhruba do tří čtvrtin, aby nám neutekly. Pečeme 25-30 minut.
Marika Jarošová

JINÁ SDĚLENÍ ..........
Pan Roček oznamuje:
Prodej sadby se uskuteční v pátek 8. května 2020 od 11:00 do 16:00 hodin.
Můžete objednávat i telefonicky na čísle 605 582 247.

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.
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