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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
odpadové hospodářství České republiky stojí na prahu nové legislativy. Nově schválený odpadový
zákon přináší nové povinnosti jak pro obec, tak i pro každého jednotlivce. V současné době probíhají
různá školení a porady, jakým způsobem postupovat pro spokojenost všech zúčastněných stran. Náš
způsob lístkového systému je pro mnohé občany velmi přijatelný, pro mnohé zatěžující. Z pohledu
obce veskrze pozitivní. Malá administrace, celkový přehled množství odpadu a v neposlední řadě
i jednoduchá kontrola v podstatě každé nemovitosti při nakládání s komunálním odpadem.
Naše obec dlouhodobě spolupracuje se sdružením
Arnika. Toto sdružení se zabývá odpadovou
problematikou v rámci celé republiky. Pro letošní rok
naše obec získala odpadového oskara za nejmenší
množství v produkci směsného komunálního odpadu
v kategorii obcí Ústeckého kraje od 1001 do 5000
obyvatel. Letošní ročník znovu potvrdil to, že naše obec
v tomto smyslu hospodaří dobře.
Ještě lepších výsledků lze dosáhnout, pokud každý
z nás své chování k životnímu prostředí ještě zlepší.
Možnosti zbavit se veškerého odpadu zcela legální
cestou máme nastaveny dobře. Separovaný odpad,
velkoobjemný odpad, biologicky rozložitelný a elektro
odpad, nebezpečný a železný odpad, to vše má náš
občan přímo pod nosem. Je potřeba jenom trochu
odpovědnosti a chuti pomoci třeba jen výchovou
vlastních dětí.
Je mnohé co zlepšovat. Nevhazovat do kontejnerů věci,
které tam nepatří, rovnat velkoobjemný odpad, chovat
se na bioskládce rozumně, nezneužívat obecní
zaměstnance
velkým
množstvím
bioodpadu,
nezahazovat odpadky na ulici apod. Myšlenka,
že někdo uklidí, naloží to, co jednotlivec vytrousí, je velmi zcestná. Na mé vlastnictví mi nesahej
a společné mě nezajímá. To je bohužel ještě myšlení některých z nás ve všech částech obce.
Množství odpadu v celém světě je jeden velký problém, který se ale dotýká nás všech. Výdobytky
moderní doby vyžaduje každý jednotlivec. Mnozí ale ještě nechápou, že je potřeba chránit naši modrou
planetu před tím, aby se z ní nestala jedna velká skládka odpadů.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se chovají odpovědně a třeba jen maličkostí zlepšují naše
společné prostředí.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 23. září 2021 se konalo v Kulturním domě v Bechlíně zasedání zastupitelstva obce. Přítomno
bylo sedm zastupitelů obce a hosté.
Finanční záležitosti – v úvodu jednání bylo jednohlasně schváleno rozpočtové opatření obce, které
umožnilo přesuny v rámci rozpočtu.
Oprava komunikace „Špagátovka“ v Předoníně – jednohlasně byla schválena smlouva o dílo
na opravu komunikací ppč. 792/1 a 864 v Předoníně.
Diskuse – v rámci diskuse byly řešeny otázky dopravy v obci a informace o potvrzení objednávky
na výsadbu stromů.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Kateřina Fuksová

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bechlín
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bechlín se koná ve středu 3. listopadu 2021 od 18:00 hodin
v Kulturním domě Bechlín s tímto programem:
1/ Rozpočtové opatření č. 5/2021
2/ Zpráva o hospodaření obce za období 1-9/2021
3/ Inventarizace majetku a závazků 2021
4/ Záměr prodeje pozemku – k.ú. Bechlín
5/ Návrh na pořízení změny územní plánu – k.ú. Bechlín
6/ Návrh na pořízení změny územního plánu – k.ú. Předonín
7/ Žádost o změnu územní studie – k.ú. Předonín
8/ Kupní smlouva – k.ú. Předonín
9/ Kupní smlouva – k.ú. Bechlín
10/ Smlouva o zřízení věcného břemene – k.ú. Bechlín
11/ Diskuse

Sběr drobných nebezpečných odpadů
Sdružení obcí pro nakládání s odpady SONO oznamuje, že v sobotu 30. října 2021 bude provádět sběr
drobných nebezpečných odpadů
Bechlín – parkoviště u ZDV
8:45 – 9:00 hod.
Bechlín – u požární nádrže
9:05 – 9:20 hod.
Předonín – u pomníku
9:30 – 9:45 hod.
Přijímány budou následující druhy odpadů: motorové oleje, olejové filtry, zbytky barev, obaly od barev,
zbytky domácí chemie, obaly od domácí chemie, rozpouštědla a ředidla, pesticidy a hnojiva, fritovací oleje,
rtuťové teploměry, staré léky, fotochemikálie, akumulátory, monočlánky, zářivky, výbojky.
Nebudou přijímány: televizory, monitory, lednice, mrazáky, domácí spotřebiče a ostatní elektrozařízení.

Sběr tohoto elektroodpadu provádí SDH Předonín (kontaktní osoba: Jaroslav Vocásek, tel. 723 174 947).

Velkoobjemové kontejnery
Budou přistaveny na obvyklých místech

Bechlín
5.-7. listopadu 2021
Předonín
12.-14. listopadu 2021
Do kontejnerů neukládejte nebezpečný odpad (t.j. pneumatiky, akumulátory, elektroniku, televizory,
barvy, oleje, léky...)
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Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 6. října 2021 (40. týden) začal zimní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1 x týdně.
Svozový den – STŘEDA

Omezení úředních hodin OÚ Bechlín
Obecní úřad Bechlín oznamuje, že v pátek 29. října 2021 bude z provozních důvodů zavřeno.

MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že v pátek 29. října 2021 neordinuje.
Zástup MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu probíhá každé pondělí a úterý. Odpad připravte v nádobách nebo pytlích před Vaší
nemovitostí.
Poslední svoz proběhne v úterý 30. listopadu 2021.

Mobilní aplikace V Obraze
Představujeme naši novou službu pro občany a návštěvníky naší obce. Chcete být informováni
o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité informace z obce ve vašem chytrém
telefonu? Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace V OBRAZE. Aplikace vám přináší
přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných
akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. Do aplikace
se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data.
Jaké informace v aplikaci najdete?
• pozvánky na kulturní a sportovní akce
• fotogalerie
• aktuality
• záznamy z úřední desky
Co k aktivaci aplikace potřebujete?
• mít chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android či iOS
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Jak si aplikaci stáhnout z Google Play nebo z App Store?
• ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Obchod Play nebo App Store
• do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“
• klikněte na Instalovat
• po nainstalování klikněte na položku Otevřít (povolit oznámení)
• po otevření přidejte vaši obec, lze sledovat i více obcí a měst
• po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace
Více informací najdete na www.aplikacevobraze.cz.
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SDH Bechlín
Dne 4. září jsme se s dětmi zúčastnili předposledního závodu Podřipské hasičské ligy v Brozanech.
Při sestavování družstva se zadařilo a dala se dohromady hned tři družstva. Dvě družstva mladších
žáků a jedno starších žáků. Počasí nám přálo a všichni jsme se těšili, jak si to užijeme. Prvnímu
družstvu se tentokrát dařilo, čtvrté a páté místo bylo nečekaným úspěchem. Druhému družstvu první
pokus nevyšel, byl neplatný, ale druhý pokus byl senzačně pátý. Starším žákům se příliš nedařilo,
ale s pozměněnou sestavou (ani na jednom závodu nebyla sestava stejná) dělali, co mohli. Deváté
a desáté místo, na první pohled nic moc, ale děti bojovaly ze všech sil. Nesehranost je v této kategorii
hodně znát. Po soutěži došlo i na „uvítání“ nových členů (byli hozeni do kádě) Robina v kategorii
mladších žáků a Elišky H. ve starších žácích. Děti ukázaly, že jsou skvělý tým a drží za jeden provaz.
V kádi skončili všichni. Sestava: Róza, Nikča, Máťa, Eliška H., Terka, Valča, Barča S., Venda, Max,
Anežka, Stázka, Natka, Honzík, Rozárka, Robina, Janička.
V sobotu 11. září jsme se zúčastnili posledního závodu Podřipské hasičské ligy v Brocně. Tentokrát
jsme jeli „jen“ se dvěma družstvy. Po jednom mladší a starší žáci. Počasí nám tentokrát nepřálo.
Od rána pršelo, ale na závod, jako když to bylo domluvené, přestalo. Mladším se zadařilo a zopakovali
umístění z minulého závodu – čtvrté a páté místo. Starším první pokus nevyšel. Po chybě na proudu
zaviněné lehkým zraněním, byl pokus neplatný. Druhý vyšel o dost líp, ale i tak bylo družstvo bohužel
poslední. Sestava: Barča M., Venda, Nikča, Eliška H., Terka, Valča, Stázka, Honzík, Rozárka, Max a
Janička.

Mladší žáci v sezóně ukázali, že se dokáží neustále zlepšovat a celkově v lize obsadili krásné sedmé
místo s 18 body. Pro starší žáky byla tato sezóna spíše sbíráním zkušeností. Většina z nich v této
kategorii závodila poprvé. Celkově zakončili ligu s pěti body na jedenáctém místě. všichni jsme
si závody užili, i když někdy ukápla slza. Ale každá chyba je zkušenost, na čem ještě zapracovat.
Všichni si zaslouží velkou pochvalu a rodiče velký dík za pomoc a podporu po celou sezónu.
Doufejme, že příští sezóna bude na soutěže štědřejší a pro nás úspěšnější.
Za Bechlínské komando Michal Laurich
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SDH Předonín
Jelikož nám letos vládní nařízení zabránila v normálním fungování sboru, naše činnost začala až v létě.
Bohužel již v požárním sportu nemáme zastoupení ve všech věkových kategoriích. Máme družstvo
přípravky a žáků. V kategorii dospělých nás letos reprezentují jen muži.
Družstvo muži Předonín B se zúčastnilo všech závodů Podřipské ligy a vyhrálo kategorii TOP i Říp.
Družstvo mužů se letos poprvé zúčastnilo závodů zařazených do seriálu Tohatsu Fire Cup. Soutěží
se zde v disciplíně požární útok, klasickým způsobem, ne roztahováním hadic, ale rozvinováním
z kotouče. Další změnou oproti jiným ligám je jednotné čerpadlo TOHATSU a široké hadice. Soutěží
se zde ve dvou kategoriích. V I. kategorii jsou soutěžící starší 35 let, v II. kategorii starší 15 let. Náš sbor
byl ve II. kategorii. V této kategorii bylo celkem 16 družstev a my se umístili na pěkném 6. místě.
Petr Vocásek reprezentoval náš sbor v TFA liga severu. Zde se soutěží ve třech kategoriích. Muži nad
35 let, muži do 35 let a ženy. Jedná se o silový víceboj, kde závodník běží oblečen jako při zásahu včetně
přilby, rukavic a dýchacího přístroje. Každý pořadatel trať sestavuje sám dle svých nápadů a možností.
V rámci ligy je tak každý závod svým způsobem unikátní. Celkově se Petr umístil na čtvrtém místě.
Dětská družstva pravidelně trénovala celé léto, ale z důvodu prázdninových dovolených neměla dost
členů, aby mohla soutěžit. Mladší žáci se 11. září zúčastnili závodů Podřipské hasičské ligy ve Štětí.
Družstvo Plamínku (přípravky) soutěžilo 5. září ve Štrbicích. Umístili se na krásném třetím místě.
předběhla je jen družstva, kde dětem pomáhaly maminky.
V sobotu 2. října se uskutečnilo II. setkání hasičů pod Řípem. Naše přípravka tu předvedla ukázku
požárního útoku.

Plánované akce
V pátek 29. října bude náš sbor pořádat Turnaj v šipkách. Je to náhrada za Velikonoční turnaj, který
měl být již v loňském roce, ale bohužel se musel několikrát přesunout a následně rušit. Uskuteční
se v Klubu Předonín od 19 hodin.
V neděli 31. října bude v Předoníně za hřištěm stezka odvahy. Od 17 hodin si děti budou moct
vydlabat dýni, kterou si přinesou. Od 18 hodin budou vyrážet první odvážlivci do lesa. Zde
na ně budou čekat strašidla a jiné pohádkové postavy.
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V sobotu 13. listopadu budeme v Předoníně a na Benzinově vybírat železo, měď a jiné kovy. Pokud
budete chtít, připravte kovový odpad před dům a my ho odvezeme do sběru.
V sobotu 4. prosince budeme pořádat od 16 hodin Mikulášskou besídku na sále Klubu Předonín.
Následně bude od 19 hodin Výroční valná hromada.
V sobotu 15. ledna bude náš sbor pořádat Hasičský ples. Budeme rádi, když někdo nabídne
sponzorský dar do tomboly.
Lucie Lísková, SDH Předonín

ŠKOLA A ŠKOLKA ..........

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Vážení čtenáři Bechlínských listů, i v měsíci říjnu bychom Vás rádi seznámili s novinkami z našich
mateřských škol a základní školy.
V předonínské MŠ se děti učily poznat a pojmenovat některé druhy stromů a jejich plodů i hub.
V kuchyňce vařily kaštany, žaludy, šípky a ořechy, nakládaly je na auta, sypaly do vagónů a vážily.
Při didaktické hře Červík v houbě prolézaly strachovým pytlem, foukaly do bublifuku, přírodniny
počítaly a třídily dle počtu úderů do bubínku. Zvedaly zalisované obrázky
hub aj. přírodnin dle pokynů, přiřazovaly do mřížky vlevo nahoru, vpravo
dolu apod. Sestavovaly dřevěné stromy a houby do lesa a hrály hru Hrajeme
si v lesíčku. Rozlišovaly přírodniny hmatem při hledání hub v krabici
s kaštany, žaludy. Naučili jsme se písničku Podzimní nebe a říkanku Kdo má
malou zahrádku. V tělocvičně jsme si protáhli tělo na hudbu z CD Les.
Při vycházkách jsme sbírali žaludy, mochyně, houby a vyráběli domečky
pro zvířátka. Rozlišovali jsme listnaté a jehličnaté stromy, povídali si o jejich
významu pro život na Zemi.
Do bechlínské MŠ a následně i do předonínské MŠ zavítala paní knihovnice
Anežka Grimová s tématem S knížkami za zvířátky. Děti se seznamovaly
s knihami, podle knih cvičily, kreslily, paní knihovnice přečetla různé úryvky
a děti následně plnily kvízy. Dále jsme si zkusili vyrobit křížaly z jablek
a hrušek, poté následovala ochutnávka ovoce a zeleniny sklizené
v podzimních měsících. Při ochutnávce se zavázanýma očima jsme si užili
mnoho legrace. Společně se základní školou jsme pořádali Drakiádu,
kde si děti zacvičily při hudbě, opekly si vuřtíky, proběhly se s draky
a s větrníčky. V průběhu celého měsíce chodíme na tematicky zaměřené
vycházky, pozorujeme proměny podzimní přírody a sbíráme přírodniny na následné tvoření.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám dodali dýně, které využijeme při dýňování.
I žáci základní školy si na fotbalovém hřišti užili Drakiádu, počasí nám
přálo a draci se vznesli do oblak. Paní kuchařky nám připravily vuřtíky
na opékání a pan hospodář nám zajistil ohníček a hudbu. Další
zajímavou akcí nás obohatil pan Hudeček, který do školy přijel se svými
fyzikálními a chemickými pokusy. Poutavé předvedení a vlastní možnost
si pokusy vyzkoušet děti uchvátily. Ke dni stromů si paní učitelky
připravily projektový den, kde se děti seznámily s významem stromů,
společně si zazpívaly naučené písně a ke kulturnímu domu zasadily symbolicky strom vzrostlého
hlohu. Sponzorským darem na nákup stromu se podílel pan Ondřej Němec ze Zahradnictví Vědomice,
tomu děkujeme. V závěru měsíce jsme se věnovali preventivnímu programu Zdravá pětka. Již nyní
se těšíme na další nové objevy a akce v příštím měsíci.
Vám přejeme poklidné podzimní dny plné krásných barev.
Mgr. Sandra Černá, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Bechlín
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Tak jsme se dočkali
To, o čem je řeč, až v závěru měsíčního přehledu. Nejprve opravíme zbývající část rozpisu
mistrovských utkání.
kolo
10.
11.
12.
13.

den
neděle
neděle
sobota
sobota

datum
31. října 2021
7. listopadu 2021
13. listopadu 2021
20. listopadu 2021

výkop
14:30
14:00
14:00
14:00

soupeři
Polepy – Předonín
Předonín – Bříza
Předonín – Rovné B
Kleneč – Předonín

V krátkosti k odehraným zápasům.
Sobota 18. září 2021
Bechlín – Předonín
9:1 (3:0)
- v derby zápase bylo vše jasné. Domácí kandidát na boj o postup nenechal nikoho na pochybách,
kdo je pánem na hřišti. My jsme navíc tradičně ve druhé části odešli fyzicky, o čemž svědčí šest gólů
za poločas. Hrálo se oboustranně tvrdě.
Neděle 26. září 2021
Předonín – Lounky
2:3 (2:2)
- soupeř získal dvougólové vedení, které jsme stačili do poločasu zlikvidovat. Druhá část probíhala
vcelku vyrovnaně, až rozhodla 81. minuta, po naší chybě v obraně po předchozím trestném kopu.
Neděle 3. října 2021
Liběšice B – Předonín
6:3 (4:2)
- soupeři jsme tradičně v úvodu poskytli vedení, tentokrát v první minutě. Během čtrnácti minut jsme
otočili, ale po dvou minutách bylo srovnáno, navíc domácí získali do poločasu dvoubrankový náskok,
který udrželi až do konce celkem jednoduše, neboť opět fyzička a potíže se sestavou nás odsoudily
do role poraženého.
Sobota 16. října 2021
Mšené Lázně – Předonín
7:0 (1:0)
- po prvním poločase to nevypadalo na další debakl. Příčinou jsou stále stejné problémy: fyzička a účast
všech hráčů na utkáních. V nepříjemném prostředí jsme utržili nepříjemný výsledek, k němuž přispělo
pět gólů během posledních osmnácti minut zápasu.
Neděle 24. října 2021
Předonín – Račice
5:0 (3:0)
- tak jsme se dočkali. Až v devátém kole soutěže jsme dosáhli vítězství a doufejme, že nebude poslední.
Stalo se poprvé na podzim, že jsme soupeře přehráli a to jsme i využili. První část byla v naší režii,
druhá již tak jednoznačná nebyla. Celý zápas nás podržel gólman, někdy i se štěstím. To nemohou říci
hosté. Věřme, že toto vítězství bude povzbuzením do zbývajících podzimních utkání.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

Poděkování trenérům FK Bechlín - žáci
Touto cestou bychom rádi poděkovali našim skvělým trenérům, Tomáši Cedrychovi – Céďovi, Mirku
Suchému – Koldovi a také asistentovi trenérů Josefu Vachouškovi – Vachymu.
Děkujeme za Váš čas a obětavost, také za neskutečně pevné nervy a ochotu nás naučit nejen fotbalu,
ale i týmovému chování. Jste nám vzorem, a díky tomu se z nás všech stávají skvělí spoluhráči a hlavně
kamarádi, kteří se setkávají nejen na hřišti s míčem, ale také mimo něj, kdy proháníme kola nebo
chytáme ryby.
Slibujeme, že budeme i nadále bojovat, nahrávat, střílet na bránu a řídit se Vašimi radami.
Velké poděkování patří též i našim rodičům, bez jejichž podpory a velkého fandění by to ani nešlo.
Děkujeme, jsme Váš tým – Vaše děti – jsme Vaši žáci FK Bechlín
Za tým žáků FK Bechlín Iva Cedrychová
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Výsadba stromořadí ovocných stromů - pozvánka
Obec Bechlín pokračuje s výsadbou stromů. Letošní etapa proběhne v oblasti Polanka.
Dovoluji si Vás srdečně pozvat na dobrovolnické sázení stromů v sobotu 30. 10. 2021.
V místech, kde naši předci dříve pěstovali ovocné sady, založíme ovocné stromořadí –
budeme sázet celkem 39 stromů (jabloně, hrušně, dříny) a 12 keřů (trnky, lísky).
Zájemci o aktivní účast na výsadbě vyplňte prosím formulář na tomto odkazu
https://forms.gle/8oicEyztVzvuYgoQ8 případně mě kontaktujte zprávou zaslanou
na: jan.drobny@centrum.cz. S ohledem na stále trvající vládní opatření (proti šíření
nemoci Covid-19) a s tím spojená omezení (pro akce nad 30 osob), bude vhodné,
aby se účastníci při sázení postupně vystřídali.
Sázení proběhne od 9 hodin, sraz na cestě vedoucí z Vinice k obecnímu kompostu.
Nářadí potřebné pro výsadbu a upevnění opory sazenic (rýč, lopata, kladivo, kleště)
si vezměte s sebou. Jámy pro sazenice budou připraveny.
Jan Drobný, zastupitel obce Bechlín

Hospoda U Petráčků v Libkovicích Vás zve na

POSEZENÍ S KYTARAMI
v sobotu 30. října 2021 od 19:00 hodin
a potom
v sobotu 27. listopadu od 19:00 hodin
hrají: Václav Mazák, Jiří Aust, Pavel Klíž, Petr Petráček

JINÁ SDĚLENÍ ..........
Malíř v důchodovém věku hledá bydlení v Předoníně a okolí. Stačí jedna místnost.
Tel. 721 416 847

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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