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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
po delší časové prodlevě, která byla zaviněna pandemií zákeřného viru, Vám znovu budeme, snad
pravidelně, přinášet postřehy a informace o dění v obci. Covid omezil život nás všech. Každý
má dozajista dostatek informací, kolik našich spoluobčanů prošlo touto zákeřnou nemocí, kolik našich
občanů už bohužel není mezi námi.
Omezení každodenního života, absence kulturních, společenských i sportovních akcí se dotkla
jak dospělých, tak hlavně dětí. Jejich dlouhodobá nepřítomnost ve školách, nemožnost setkání
kamarádů, dálkové vyučování a v neposlední řadě rodinná ponorka. To vše doufám na našich dětech
nezanechá dlouhodobé následky. Postupné rozvolňování různých zákazů přináší pozitivní myšlení
a snad i návrat do normálního života. Všem nám přeji do budoucích týdnů a měsíců prožívání běžného
života bez žádného omezení.
V průběhu pandemie byl omezen i provoz obecního úřadu. Byly zapezpečeny alespoň nejnutnější
služby a potřebná agenda. Stejně tak i služby venkovního kolektivu obecního úřadu zajišťovaly
to nejnutnější. Velmi rád jsem přivítal aktivitu občanů při úklidu okolí obce, kdy jak organizace,
tak i jednotlivci pomohli zkrášlit naše životní prostředí. Dalším dobrým počinem je pokračování
příprav výsadby stromořadí na obecních pozemcích obou katastrů.
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele školy druhého stupně z č.p. 58 v Bechlíně.
Je též schválen dodatek ke smlouvě na zhotovení chodníku ke hřbitovu. Na jeho dokončení se můžeme
těšit v průběhu června. Mimo jiné je požádáno o dotační tituly na opravu ulice „Špagátovka“
v Předoníně a na přestavbu budovy na druhý stupeň základní školy. Dá se říci, že i přes obtíže spojené
s nouzovým stavem, se život v naší obci nezastavil. Žáci se vrací do školních lavic, dochází
k uvolňování, probíhá jaro. Je pravděpodobně jenom otázka času, kdy na toto období budeme
vzpomínat.
Do dalších dnů Vám všem přeji hodně optimismu s důvěrou, že bude lépe.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V úterý 30. března se od 18 hodin v kulturním domě v Bechlíně konalo veřejné zasedání zastupitelstva
obce. Přítomno bylo deset zastupitelů a hosté.
Rozpočtové opatření – zastupitelé jednohlasně schválili první rozpočtové opatření tohoto roku.
Finanční kontroly a zpráva kontrolního výboru – všichni zastupitelé souhlasili s roční zprávou
o výsledcích finančních kontrol, schválena byla zpráva o činnosti kontrolního výboru, pro hlasovalo
šest zastupitelů, tři se zdrželi hlasování.
Prodej pozemků – šesti hlasy byl schválen záměr prodeje části pozemku v k.ú. Předonín, tři zastupitelé
se zdrželi. Záměr prodeje pozemku v k.ú. Bechlín nebyl schválen, šest zastupitelů bylo proti,
tři se zdrželi. Dále byl jednohlasně schválen záměr prodeje pozemku v k.ú. Bechlín, kde se jedná
o narovnání majetkových vztahů.
Smlouvy o zřízení věcného břemene – všichni zastupitelé souhlasili s uzavřením tří smluv o zřízení
věcného břemene týkajících se přípojek NN v Bechlíně a Předoníně.
Smlouva o připojení odběrného místa NN – jednohlasně bylo schváleno též uzavření smlouvy
o připojení odběrného zařízení č.p. 58 v Bechlíně k distribuční soustavě.
ZŠ a MŠ Bechlín – deseti hlasy zastupitelé souhlasili s přesunem hospodářského výsledku roku 2020
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bechlín do jejího rezervního fondu a dále byl této organizaci udělen
souhlas s podáním žádosti o dotaci.
Dodatek k nájemní smlouvě bytu – jednohlasně bylo dále schváleno uzavření dodatku k nájemní
smlouvě bytu, kterým byl nájemní vztah prodloužen o dva roky.
Kontrola OSSZ – starosta obce dal zastupitelstvu na vědomí výsledek kontroly provedené Okresní
správou sociálního zabezpečení, nedostatky nebyly zjištěny.
Diskuse – v rámci diskuse byla podána informace o přípravách výsadby aleje ovocných stromů a dále
proběhla rozprava o úklidu odpadu v obci a okolí.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Kateřina Fuksová

Kominictví Apeltauer Roudnice n.L. oznamuje
Kominické služby budou poskytovány na základě přihlášek, které bude přijímat do 10. května 2021
Obecní úřad v Bechlíně a místostarosta p. Vocásek v Předoníně.
Čištění komína + vystavení revizní zprávy: 450,- Kč
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Činnost

Čištění spalinové
cesty
Kontrola spalinové
cesty
Čištění a kontrola
spalinové cesty

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Celoroční
Sezónní
Celoroční
Sezónní
provoz
provoz
provoz
provoz
3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

Plynné

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Fyzické osobě, která neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způsobem může být
uložena pokuta do výše 50 000,- Kč. Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje
spalinovou cestu v rozporu se zákonem, může být uložena pokuta do výše 100 000,- Kč.
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Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 4. května 2021 (18. týden) začíná letní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1 x za 14 dní.
Svozový den – SUDÉ ÚTERÝ
První vývoz – 4. května 2021

Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu probíhá každé pondělí a úterý. Odpad připravte v nádobách nebo pytlích před Vaší
nemovitostí.

MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že v pátek 30. dubna 2021 neordinuje.
Zástup MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

.......... ŠKOLA A ŠKOLKA

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Vážení čtenáři Bechlínských listů, uplynuly čtyři měsíce nového roku 2021 a my Vám přinášíme
souborné zprávy z našich mateřských školek a základní školy.
V předonínské školce se děti seznámily s životem za polárním kruhem, kde žijí Eskymáci. Učili jsme
se chápat rozdíly života v různých kulturách a obohacovat slovní zásobu o nová slova jako např. kánoe,
iglú, Eskymák, psí spřežení aj. S dětmi jsme hráli hru Eskymácká výprava, při které jsme postavili
kánoi z polikarpovy stavebnice. Během plavby na lov velryb jsme zpívali různé písně – Grónská
písnička, Mrazíci aj. a překonávali překážky jako chůze po ledových krách nebo po medvědích stopách.
Na místě jsme si jako Eskymáci postavili iglú z kostek a lovili ryby na pruty. Po úspěšné výpravě jsme
se vrátili domů. K tématu patří také hra Arktika s barevnými Eskymáky a jejich iglú, hra Lego duplo –
Eskymáci nebo hlavolam Tučňáci. Děti si povídaly
prostřednictvím
telefonického
rozhovoru
mezi
Eskymákem a Čechem o jejich životě a trávení času. Také
jsme dramatizovali pohádku O třech Eskymácích jako
O třech medvědech, kdy děti rozlišovaly velký – malý –
střední a počítaly sněhové knedlíčky a zmrzlinové
kopečky v eskymáckých miskách. Nakonec jsme si prošli
polární krajinu mezi tyčemi, obručemi, skluzavkou
a překážkovou dráhu. Počasí nám přálo, takže jsme
si užívali i hry ve sněhu při vycházkách.
V Bechlíně si děti povídaly o tradici svátku Tří králů, vyrobily
si krále, kdy si procvičily jemnou motoriku. Dále si všichni
vystřihli a ozdobili korunu dle svých představ a fantazie. Děti
se naučily píseň My Tři králové. Poté jsme navázali tématem
Zimních sportů. K tomuto tématu nám vyšlo i počasí a my jsme
si mohli užít zimní Olympijské hry na sněhu. Nejprve jsme
se seznámili se zimní výbavou a jednotlivými disciplínami.
Zapálili jsme pomyslný olympijský oheň a hry mohly
odstartovat. Za splnění olympijských disciplín nás čekaly
medaile se sladkou odměnou a pexesa. Ve třídě jsme si povídali
o zimním počasí, o bezpečném pohybu na sněhu a ledě, naučili jsme se píseň Přišla zima. Venku jsme
si pak užili mnoho radovánek na sněhu, kdy jsme bobovali, stavěli sněhuláky a koulovali se. Dětem
se zimní činnosti moc líbily.
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ŠKOLA A ŠKOLKA ..........
V následujícím období byly bohužel obě mateřské školy uzavřeny z důvodu vládního nařízení.
Předškolákům poskytovaly paní učitelky distanční vzdělávání. Většina dětí se zapojila do plnění úkolů.
Po návratu předškoláků do mateřských škol dochází ke společnému opakování.
Do školních lavic se nám na počátku nového roku vrátili pouze žáci prvních a druhých tříd. Ostatní
žáci se vzdělávali pomocí online výuky. Žáci první a druhé třídy oblékli školu do zimního kabátu.
Při odpolední družině si užili mnoho zábavy na sněhu a tvořili zimní výrobky. Žáci plnící online výuku
nám zaslali krásné zimní fotografie, výtvory ze sněhu a precizně zpracované úkoly. S online výukou
se sžili učitelé i žáci.
Poté však následovalo uzavření školy z důvodu vládních nařízení a děti se vrátily až v polovině dubna
prostřednictvím rotační výuky. Žáci se do školy velmi těšili, měli radost, že vidí své spolužáky
a mohou si společně pohrát v družině a popovídat si během přestávek.
V měsíci dubnu proběhl zápis do budoucí 1. třídy základní školy. Zájem o naši základní školu předčil
naše očekávání a udělal nám velkou radost. Na počátku května proběhne zápis do mateřských škol.
Taktéž se těšíme na hojnou účast.
Mgr. Sandra Černá, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Bechlín

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........

Zimní příprava mladých hasičů
I přesto, že kvůli covidové pandemii není možné společně trénovat, mladší žáci „Bechlínské komando“
nezahálí. S dětmi procvičujeme své znalosti a schopnosti on-line. Děti dostávají úkoly z topografie,
základů první pomoci, technických prostředků a dalších. A aby tyto úkoly nemusely děti plnit
jen z domova, vymysleli jsme si s Miloslavem Kašičkou tzv. „Hasičskou stezku“ s osmi stanovišti.
Na každém stanovišti je schována schránka s úkolem a pokyny, jak pokračovat dál. Dětem, které
si stezku prošly, se stezka líbila a dané úkoly s větším či menším úspěchem plnily.
Aby se děti alespoň trochu hýbaly, v dnešní době pohybu a cvičení moc nemají, vyhlásil jsem začátkem
měsíce února tzv. „desetidenní výzvu“. Každé pondělí posílám pokyny a video s jedním cvikem, který
se během týdne děti naučí a pak pošlou jejich video s nejlepším provedením daného cviku. Tato výzva
se zatím zdá být úspěšná jak u dětí, tak i u některých rodičů, kteří s dětmi cvičí a tím jim jdou
příkladem. Všem, kteří se výzvy zúčastnili, patří velká pochvala a poděkování rodičům za podporu
dětí v jejich snažení.
Doufejme, že tato nepříjemná doba brzy skončí a budeme si moci znovu užívat společné tréninky
a závody.
Za Bechlínské komando Michal Laurich

VAŠE PŘÍSPĚVKY ..........

Ukliďme Česko – ukliďme si za humny
Letos více, než kdy jindy, jsem v naší obci zaznamenala zvýšenou aktivitu i ochotu lidí
pomáhat při jarním úklidu Česka. Několik desítek lidí, kterým patří poděkování všech
ostatních a snad i obdiv, se individuálně, či v malých skupinkách, vypravilo, v různé
dny i časy, vyzbrojeno pytlem a rukavicemi, ulevit přírodě v okolí Bechlína. Jmenovat
je nebudu, nedělají to kvůli popularitě a jistě bych na někoho i zapomněla.
Většinou jejich kroky směřovaly do okolních lesů nebo podél místních silnic vedoucích
do Krabčic, Horních Počapel či do Dobříně. Několik desítek naplněných pytlů bylo
pak po dohodě s vedením obce umístěno na určené místo k likvidaci. Další pytle s plastem byly
vhozeny do příslušného kontejneru.
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.......... VAŠE PŘÍSPĚVKY
Možná byste se divili, co všechno dokáže pán tvorstva, druh Homo sapiens, v přírodě odložit, zřejmě
v naději, že to „nějak zmizí“. Odpad je poměrně různorodý, pneumatikami počínaje, přes torza
domácích spotřebičů a běžný domácí odpad, konče plastovými pytli s mrtvolkami domácích mazlíčků.
Velký objem tvoří i tzv. „létající odpad“.
Představte si rodinu „inteligentů“ v autě, cigárko, kávička
v plastu,
energy
drink
v plechovce
a
hranolky
z nejmenovaného řetězce... snědeno, vypito, vykouřeno,
ale domů to přece nepovezeme. A frrrrr, už to letí
do příkopu u silnice. Táto zastav, ještě vyhodíme ty použité
roušky a respirátory, ať tu nemáme bordel! Co na to říct?!
Hlavně, že máme doma uklizeno. V lesích jsou k vidění
černé skládky a povalující se desítky letitých prorezlých
velkých plechovek od čehosi, ale tohle zlikvidovat je bohužel
pro jedince či malou skupinku už nad jejich síly. V tomto
případě hrozí i poranění lesní zvěře.
V obci registruji problém s likvidací odpadů už dlouho. Stačí se jen projít po vsi či blízkém okolí
a koukat. Místní hřbitov vypadá od hlavní silnice malebně a upraveně, ale viděli jste ho z druhé strany
od polí a lesa? Nechtějte! Hromady a hromady nepořádku, které časem možná zmizí na bioskládce
i se všemi nebio doplňky. Nebo se „ekologicky“ nějak zlikviduje? Dřív se přece pálilo všechno
u hřbitova. A mezi námi... má to být vůbec bioodpad? Vidím umělé květiny, plasty, plechová víčka
a sklo ze svíček, zbytky vosku, drátky, stuhy a staniol... minimum bioodpadu. Lidi to prostě nebudou
rozebírat, rozmotávat a montovat! A v tomhle případě se jim ani nedivím. Já bych řekla,
že je to všechno obyčejný směsný odpad, patřící do běžné popelnice. Nabízí se otázka, jak to likvidují
jinde? Úplně jednoduše. Vypíší výběrové řízení a najmou firmu, zaplatí a o víc se nemusí starat.
Dětské hřiště máme pěkné, ráda tam chodím. Co mě pokaždé ovšem rozčílí, je přeplněný koš a kolem
něj se válející odpadky. Určitě se přikláním k umístění i jednoho koše na plasty, nejlépe s víkem.
V dnešní době poměrně běžné vybavení takovýchto zařízení. A když už jsem zabrousila k tomuto
tématu... prosím návštěvníky a zároveň za to děkuji, zakrývejte při odchodu pískoviště a zavírejte
vrátka. Nikdo jiný to za vás neudělá. Určitě byste nechtěli, aby si vaše malé děti příště pohrály na písku
i s kočičími či psími exkrementy.
Další zádrhel vidím v děravém systému plateb za likvidaci domácího směsného odpadu. Proč stále
středověk? Proč lístky, které si musíme chodit kupovat na úřad? A proč si někteří nekupují?
A jak to tedy dělají? Proč já platím, jiní ne a nic se neděje? A co když zapomenu koupit? V dnešním
„rychlém životě“ nic neobvyklého. To je ale pech, na úřadě je zavřeno a nikdo ze známých navíc lístek
nemá. Řešení už je dávno vymyšleno! Stačí zabalit padesátikorunu do pytlíčku a ten pověsit
na popelnici! Popeláři mají na svačinu! Obec z toho sice nemá nic, ale účel splněný, popelnice
je prázdná! Toto již v Bechlínských listech kritizoval i pan starosta. Proč to tedy nezměnit?
Co už konečně opustit tento zastaralý a nespravedlivý systém a začít vybírat platby za odpady plošně
a na osobu tak, jako ve většině obcí a měst? Zaplatím jednou v roce, můžu i pololetně a mám vystaráno.
A nemusí to být nijak horentní suma... co říkáte jedné koruně české denně na osobu a rok... zdá se vám
to moc? A to bychom byli téměř nejlevnější! Zároveň by se vybralo víc peněz, než za lístky. Do služeb
týkajících se likvidace odpadu je nutno totiž zahrnou nejen vývoz popelnic, ale právě i ekologickou
likvidaci hřbitovního odpadu, svoz bioodpadu, službu bioskládky, vývoz obecních košů... co tu ovšem
chybí, je klasický sběrný dvůr. Jeho náhražkou má být zajištění velkoobjemových kontejnerů dvakrát
do roka. U této služby už máme ale bohužel roční skluz.
Likvidace odpadu opravdu nestojí málo. A bude stát rok od roku víc a víc. Nový zákon o odpadech
je jasný! Více tříděného odpadu, méně směsného! Za spalování směsného totiž půjdou ceny raketově
nahoru. Plošnému placení na osobu se brání pan starosta a ohání se argumentem, že by lidé přestali
třídit. Já si to nemyslím. Proč tedy třeba v Roudnici nad Labem, kde se vybírá částka téměř
dvojnásobná, se třídí stále? A hodně. Několik dobrých umístění v soutěži „Skleněná popelnice“ je toho
důkazem.
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Kdo totiž třídí teď, bude třídit i dál. Má to již automaticky zažité stejně tak, jako třeba čištění zubů.
A kdo netřídí, může se jen polepšit. Chce to jen větší osvětu mezi lidmi a důsledně k tomu vést děti
již od útlého věku. V dětech je budoucí potenciál naší Země. Ovšem, soudě podle stále přeplněných
kontejnerů na tříděný odpad a nepořádku kolem nich, se jeví jejich kapacita jako nedostatečná. Není
kam třídit. Co s tím? Další kontejnery se nevejdou. A to tu nemáme ani kontejner na textil (bude
povinný až od roku 2025), na kovy a na kartony od nápojů. Co tedy alespoň upravit periodu vývozu
těch nejfrekventovanějších? Jednou týdně by bylo asi optimální především u plastů a papíru.
Nápad na založení obecní bioskládky byl před pár lety jistě dobrý a vítaný počin. Ovšem
jen do té doby, než se z ní začala stávat úplně obyčejná směsná skládka, kam si každý odloží co chce.
Kromě ořezaných větví, vyhrabané a posekané trávy se tu povalují plasty, hadry, kusy nábytku, zbytky
malty, vápna, osekané obkady a suť... prostě věci a materiál, který má jen pramálo společného
s předponou BIO a s přírodou vůbec. Navíc na tomto místě řádí „neznámý žhář“, který zřejmě čas
od času uspokojuje svoje choutky a pálí zde právě věci, které se na bioskládku moc nehodí. Stromoví
kolem je opálené až po špičky a to nemluvím o možném riziku rozšíření ohně na okolní pole a les.
Zapálí totiž hromadu a záhadně zmizí. Jen vzpomeňme požár z roku 2014, kdy stačila jedna jediná
jiskra z kombajnu. Jistě nechceme tohle zažít znovu.

Závěrem bych ještě jednou chtěla, jménem přírody, poděkovat všem lidem, kterým tohle všechno není
lhostejné a chovají se k přírodě tak, jak si zaslouží. Odpady likvidují jak velí zákony a hlavně jejich
svědomí. A dokonce třeba i uklízí po ostatních, kteří si stále ještě neuvědomují vážnost situace. Vím,
že není lehké zajistit, aby všechno fungovalo tak, jak má. Důležité je se na to nevykašlat. Zákony
nás stejně doženou a celý systém bude muset dostát změn nejen v lidském myšlení a konání. Životní
prostor totiž nekončí tím, že zavřeme dveře od svých naklizených domovů.
Iveta Svobodová

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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