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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
rok 2022, co nového a zajímavého můžeme očekávat. Pevně věřím, že letošní rok bude pro celou zemi
veskrze lepší. Snad se podaří zkrotit virovou nálož, a tím se i navrátit k normálnímu životu. Snad
i nově zvolená vláda bude řídit naši zemi ku prospěchu všech. Snad překonáme energetickou krizi,
snad klesne inflace a konečně snad bude lépe.
I v roce letošním je před námi spousta úkolů při správě obce. Zachování běžného chodu, investice
do rekonstrukce č.p. 58, podpora sportovního a společenského života, to jen ve zkratce vše, čeho
je potřeba. Samozřejmostí je podpora příspěvkové organizace a zdárný rozvoj její školní a předškolní
agendy. Rozpočet pro letošní rok je schválen a všechny položky podrobně zpracovány. Každá
organizace či spolek může mít informace pro své plánování finančních toků ze strany obce. Jsem
si vědom, že ne všechny požadavky, které naše obyvatelstvo žádá, je možné splnit. Důležité záležitosti
chodu obce mají vždy přednost před ostatním.
Různé názory na sociálních sítích hovoří za vše. Co člověk, to rozdílný názor. Někteří chválí, někteří
pomlouvají. K tomuto tématu snad jediné. Ať ten či onen, každý má možnost přiložit ruce k dílu
a tvořit společné. To ale znamená počítat s kritikou ostatních a to je někdy velmi nepříjemné. Žádám
o jediné, chovejme se k sobě s úctou a pochopením, neubližujme si navzájem, vždyť je lepší být k sobě
ohleduplní.
Rok 2022 stojí na startovní čáře. Jaký bude, záleží hlavně na nás všech. Dovolte mi popřát vám všem
mnoho pracovních i osobních úspěchů, pevné zdraví a mnoho slunečných dnů v nelehké době.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 20. prosince 2021 se konalo v Kulturním domě v Bechlíně zasedání zastupitelstva obce.
Přítomno bylo devět zastupitelů obce (dva se dostavili v průběhu jednání) a hosté.
Rozpočtové opatření – v úvodu jednání bylo jednohlasně schváleno rozpočtové opatření č. 7/2021,
kterým byly provedeny změny financování rozpočtu.
Rozpočet a střednědobý výhled ZŠ a MŠ Bechlín – všemi hlasy byl schválen rozpočet ZŠ a MŠ Bechlín
na rok 2022. Dále byl schválen střednědobý výhled této organizace na období 2023-2024, sedm
zastupitelů bylo pro, jeden se zdržel.
Rozpočet a střednědobý výhled obce – střednědobý výhled obce na období 2023-2024 byl schválen
šesti hlasy, dva zastupitelé se zdrželi. Sedmi hlasy byl schválen rozpočet obce na rok 2022, jeden
zastupitel se zdržel.
Prodloužení nájmu bytu – jednohlasně byl schválen dodatek k nájemní smlouvě, kterým se prodlužuje
doba trvání nájmu obecního bytu o další tři roky.
Úprava cen za svoz komunálního odpadu – všichni zastupitelé souhlasili s uzavřením dodatku,
kterým Podnik Technických služeb Lovosice stanovuje cenu za sběr, svoz a odstranění směsného
komunálního odpadu. Od 1. 1. 2022 byla tímto dodatkem stanovena cena za jeden lístek na svoz
odpadu na 63,- Kč.
Revokace usnesení – zastupitelé dále revokovali svá usnesení, kterými byla schválena změna
územního plánu, a to z důvodu, že podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu to v těchto
případech není možné. Pro revokaci usnesení č. 61/2021 bylo sedm zastupitelů, dva se zdrželi,
pro revokaci usnesení č. 76/2020 bylo šest zastupitelů, tři byli proti.
Výroční zpráva o činnosti školy – všemi hlasy byla schválena výroční zpráva o činnosti školy za školní
rok 2020/2021.
Technický dozor – 2. stupeň ZŠ – zastupitelstvo pověřilo sedmi hlasy zastupitele obce Mgr. Ing. Jana
Drobného a Milana Fialu technickým dozorem rekonstrukce budovy č.p. 58 v Bechlíně na 2. stupeň ZŠ,
dva zastupitelé se zdrželi.
Celé znění zápisu je k dispozici na www.bechlin.cz a včetně příloh v kanceláři obecního úřadu.
Kateřina Fuksová

Humanitární sbírka
Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Bechlín pořádá humanitární sbírku
Věci, které můžete dát do sbírky:
• veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), obuv (nepoškozená a v párech)
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2)
• domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky), menší elektrospotřebiče
• vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky, peří, čisté koberce, předložky
• kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
• hygienické potřeby, drogistické zboží,
• hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové, dětské potřeby (lahvičky, dudlíky)
Věci, které vzít nemůžeme:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční
od pondělí 28. března 2022 do středy 30. března 2022
v přízemí budovy OÚ Bechlín – v úředních hodinách OÚ
v Klubu Předonín – vždy od 14:00 do 17:00 hod.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
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Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu bude probíhat od 4. dubna 2022 každé pondělí. Odpad připravte v nádobách nebo
pytlích před Vaší nemovitostí.

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.

Kominictví Apeltauer Roudnice n.L. oznamuje
Kominické služby budou poskytovány na základě přihlášek, které bude přijímat do 29. dubna 2022
Obecní úřad v Bechlíně a místostarosta p. Vocásek v Předoníně.
Čištění komína + vystavení revizní zprávy: 500,- Kč

Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2022/2023
Zápis dětí do 1. třídy se uskuteční ve středu 6. dubna 2022 od 14:00 hodin v budově ZŠ Bechlín (nutno
rezervovat přesný čas na tel. čísle 725 058 814).
K zápisu s sebou:
- občanský průkaz,
- rodný list dítěte,
- kartičku pojišťovny dítěte.
Zápis se týká dětí narozených v období od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 a dětí s odkladem povinné
školní docházky.

.......... Z KNIHOVNY

Knihovna v roce 2021
Rok 2021 patřil v historii naší knihovny k těm smutnějším. Otevřeli jsme až v červenci, protože covid
řádil stále v plné síle a pokračovalo omezení všech kulturních i ostatních zařízení.
Pro tento rok nám obec poskytla ze svého rozpočtu 10 000 Kč na nákup nových knih, tedy stejnou
částku jako v minulých letech. Snažili jsme se vybírat ze všech žánrů – knihy pro ženy, historické,
dobrodružné, pohádky, detektivky... Velkou radost máme z autobiografie Karla Gotta „Má cesta
za štěstím“, o kterou je stále velký zájem. Odebíráme také časopisy Čtyřlístek a ABC. V tomto roce nás
pravidelně navštěvovalo kvůli obavám z covidu pouze 23 čtenářů. Během 89 návštěv si vypůjčili
2 knihy naučné literatury, 241 knih krásné literatury pro dospělé, 19 knih dětských a 65 časopisů.
Kvůli covidovým opatřením se nemohly konat každoroční exkurze žáků místní školy a školky, nebylo
možné ani vyhlásit nejlepší čtenáře těchto škol za rok 2020. Pevně doufáme, že letošní jaro už bude
příznivé a nejlepší čtenáři za rok 2021 budou vyhlášeni. Těšíme se, že se nám opět vrátí naši stálí čtenáři
a že se k nám do knihovny přijdou nezávazně podívat i další spoluobčané a stanou se našimi novými
klienty. Nově Vám můžeme nabídnout i knihy, které nemáme v naší knihovně, a to v rámci
výměnných souborů, které nám bude poskytovat litoměřická Knihovna K. H. Máchy.
Závěrem mi dovolte srdečně poděkovat bývalé knihovnici paní Janě Pixové za dlouholetou práci
pro naši knihovnu.
Miluše Dvořáková, knihovnice
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Knihovna v Bechlíně nabízí nové služby
Knihovna v Bechlíně má dlouhodobou tradici. V posledních letech sídlí v hezké budově č.p. 162. Obec
Bechlín každoročně přispívá na nákup knih do vlastního fondu i na nákup knih do výměnných
souborů. Nyní se knihovna nově přihlásila do programu výměnných souborů, který již mnoho let
využívá dalších 75 malých místních knihoven litoměřického regionu. Co to pro čtenáře znamená?
Řidič Knihovny K. H. Máchy v Litoměřicích v pravidelných tříměsíčních intervalech (10. 3., 2. 6., 25. 8.,
16. 11. 2022) přiveze nové knihy z Litoměřic. Půjčujeme romány pro ženy, historické romány,
detektivky, hobby knihy, dětskou literaturu, cizojazyčnou literaturu, ale také časopisy, společenské hry,
mluvené slovo všem čtenářům bechlínské knihovny. Za tři měsíce se knihy vrátí a přijede další várka
novinek.
Další úžasnou zprávou je, že knihovna konečně získala připojení k internetu a byl zakoupen nový
počítač a tiskárna. Tím je naplněna jedna z podmínek Knihovního zákona č. 257/2001, který zaručuje
všem uživatelům knihovny rovný přístup k informacím na internetu. Počítač lze mimo jiné i využívat
k listování v online katalogu Knihovny K. H. Máchy, kde si čtenáři mohou najít oblíbené knihy
či autory. S vyhledáváním ochotně pomůže nová mladá knihovnice Bára Klemptová.
Přejeme všem čtenářům příjemné chvíle nad pěknou knihou a zveme i ostatní občany na návštěvu
knihovny v Bechlíně. Přijďte mezi nás, máme otevřeno vždy v úterý od 15.00 do 16.30 hodin.
Bc. Zuzana Kulichová, Knihovna K. H. Máchy Litoměřice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ..........

Poděkování občanům Bechlína a Předonína
za finanční dary do Tříkrálové sbírky 2022
Charita Roudnice nad Labem děkuje občanům, kteří v uplynulých dnech finančně přispěli do kasiček
tříkrálových koledníků. V Roudnici nad Labem, Budyni nad Ohří a 23 obcích Podřipska a Budyňska
v letošním roce, v době od 1. do 16. 1. 2022, proběhla tradiční tříkrálová sbírka. V tomto období
se do stacionárních kasiček a při koledování vybrala mimořádně vysoká částka – 301 066,- Kč (o deset
tisíc víc než v roce 2020).
Opět jste se zařadili mezi obce, které si vytvořily skupinky dětských koledníků a vedoucích z vlastní
obce. V obou obcích koledovalo osm dětí a dva vedoucí. Do stacionární kasičky umístěné na obecním
úřadu a do kasiček při koledování jste přispěli částkou 21 605,- Kč – z toho 14 741,- Kč se vybralo
v Bechlíně, 6 864,- Kč v Předoníně.
Náš obrovský dík patří místním koledníkům – Anežce a Pepince Korpalovým, Tomáši Cedrychovi,
Terezce Mackové, Kateřině Čvančarové, Petře Laurichové, Fanynce Fořtové, Nikolce Bouškové
a jejich vedoucím Janě a Michale Korpalovým. Již pravidelně se aktivně zúčastňují tříkrálové sbírky
a díky jejich zápalu a nadšení pro dobrou věc se podařilo dosáhnout tak výborného výsledku nejen
u vás v Bechlíně a v Předoníně, ale i na celém Podřipsku.
Výtěžek z 22. ročníku sbírky pomůže lidem v našem regionu. Vybranou částku použijeme na realizaci
potřebných úprav azylového domu pro matky s dětmi v Roudnici n.L., na zajištění provozu charitního
šatníku v Roudnici n.L. a na pořízení automobilu pro charitní pečovatelskou službu.
Ještě jednou děkujeme všem dárcům za štědrost a vstřícný přístup ke koledníkům a dobrovolníkům
za ochotu a nasazení. Věříme, že lidé budou milí, ohleduplní, všímaví a ochotni pomáhat nejenom
během tříkrálové sbírky, ale i po celý letošní rok. Čekají nás těžká období, ale společně to určitě
zvládneme.
Ing. Marcela Lysářková,Charita Roudnice nad Labem
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Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Vážení čtenáři Bechlínských listů, uplynuly dva měsíce nového roku 2022 a my Vám přinášíme
souborné zprávy z našich mateřských škol a základní školy.
Hlavním tématem v mateřské škole Předonín bylo lidské tělo
a návštěva lékaře. Děti si prohlížely obrázky a encyklopedie
o lidském těle, pojmenovaly jeho části, dále se seznámily s funkcí
některých orgánů i rozdíly mezi lidmi v pohlaví, barvě kůže, vlasů,
vzrůstu, váhy apod. Také jsme si povídali o nutnosti chránit
si své zdraví, pečovat o své zuby, zdravě jíst, sportovat. Poznávali
jsme se podle hmatu, vyjadřovali jsme své emoce při vyprávění
osobních zážitků i napodobování výrazů pocitů postav
na obrázku. Děti si vytvářejí postoj ke své vlastní osobě, uvědomují
si své vlastní „já“. Procvičovali jsme smysly ve hře zvukové
válečky, pexeso pro uši, Dubble, hra Nosíková s rozlišováním různých pachů nebo hmatové válečky
na prsty a disky na chodidla. Hráli jsme scénku U lékaře, při které se děti učily ošetřit kamarádovi
zranění a chápat nutnost pomáhat si, být empatický, tolerantní. K tomu nás vedla i dramatizace
pohádky Doktor Bolíto. Učili jsme se píseň Zdravý zajíček, temperami jsme malovali a zdobili rukavici,
vyslechli říkanku Polámal se mraveneček a zahráli si pohybovou hru Naše máma řekla.
V mateřské škole Bechlín jsme nahlédli do života dinosaurů.
Povídali jsme si o nich, malovali je, dělali jsme otisky dinosaurů
a jejich stop do kinetického písku, skládali kostru, puzzle... Děti
velice bavily pokusy, které si s nadšením společně vyzkoušely.
Dalším zajímavým tématem byla zvířátka v zimě. Prohlíželi jsme
si zvířecí stopy ve sněhu, snažili jsme se poznat, které zvířátko
otisk zanechalo. Vypravili jsme se ke krmítku pro ptáčky a řekli
si, jakou potravu jim můžeme v zimním období dopřát. Dále jsme
si povídali o dokrmování volně žijících živočichů v lese.
Nejdůležitějším tématem v tomto období byla doprava. Děti
si upevňovaly názvy dopravních prostředků, přiřazovaly dějová slovesa (pluje, jede...). Seznámili jsme
se s dopravními značkami. Zahráli si pohybové hry na auta, jak se chovat na silnici a na přechodu,
dávali si hádanky o dopravních prostředcích, cvičili orientaci v prostoru a pojmy: na, za, pod, vpravo,
vlevo, před. V MŠ probíhají Logohrátky pro předškoláky, snahou je pomoci dětem, které potřebují
posílit motoriku mluvidel.
V základní škole jsme zakončili lekce plavání, které jsou mezi
dětmi velmi oblíbené. Děti si zasoutěžily o nejlepšího plavce
třídy a dostaly výkonnostní diplomy. Ani v zimních měsících
se nám bohužel nevyhnula karanténa. Bez obtíží jsme ji zvládli
online výukou, která už naše pedagogy ani děti nezaskočí.
Žákům základní školy bylo předáno pololetní vysvědčení.
V měsíci únoru proběhly programy minimálního preventivního
programu na různá témata – Hravě o hygieně a Putování
za hravým pohybem. Do školy byla nainstalována nová
interaktivní tabule. Toto skvělé interaktivní zařízení máme již
ve čtyřech třídách z pěti. Na školní zahradě se nám podařilo vybudovat venkovní učebnu, kterou
budou moci žáci využívat za příznivého počasí k dopolední výuce a odpolední družině. Tato učebna
byla spolufinancována sponzorským darem od Mondi Štětí. V neposlední řadě bychom měli zmínit,
že započala rekonstrukce budovy druhého stupně základní školy. Druhý stupeň otevíráme již 1. 9. 2022
a naši žáci pátého ročníku tak mohou pokračovat ve svém studiu v naší organizaci.
Mgr. Sandra Černá, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Bechlín
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........

Masopustní průvod v Bechlíně
Nejprve to vypadalo, že kvůli Covidu-19 a s ním souvisejícími vládními nařízeními se ani letos
masopust konat nebude. Doslova pár dní před plánovaným termínem však přišla zpráva
o rozvolňování a zmírnění pravidel pro konání kulturních akcí. Po dohodě s kapelou a Dílnou lidových
tradic paní Šustrové jsme se nakonec dohodli, že ho uspořádáme.
A tak podle plánu 12. února ve 14 hodin vyrazil průvod plný maškarních kostýmů v čele s kapelou
Pozdní sběr od hasičské zbrojnice. První taneček byl tradičně před obecním úřadem. Poté průvod
zamířil k Šustrovým, kteří si i letos připravili vystoupení, tentokrát na hudbu Boney M. Kapela hrála,
maškary tančily a mezi občany se roznášelo občerstvení.
Podobně to pak probíhalo na každé zastávce u rodin, které průvod hostily. Medvěd si samozřejmě
pokaždé zatančil s hospodářkou. Trasa od „kina“, k nádržce, okolo bytovek až na konec Bechlína trvala
zhruba dvě hodiny. Pak se průvod vrátil
zpět do hasičárny. Někdo se vrátil už jen
na společné focení a pak odešel domů,
ale hodně lidí si nenechalo ujít poslední
tanečky a občerstvení, které tady bylo
připravené. V tu dobu už se schovalo
sluníčko, které jinak celý den krásně
hřálo, a trochu se ochladilo. Na nějaké
sezení pod širým nebem to přeci jen ještě
není. Chvíli po setmění se rozešli
i poslední účastníci.
Jménem všech pořadatelů bych ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na této akci, pomáhali
s pořádáním průvodu, přinesli občerstvení do hasičárny a samozřejmě těm, kteří přivítali průvod
ve svých domovech. Velmi si toho vážíme.
Michala Korpalová, SDH Bechlín

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
SDH Předonín Vás srdečně zve na

MASOPUSTNÍ PRŮVOD A MAŠKARNÍ KARNEVAL
Sraz masek je v sobotu 5. března 2022 ve 14:00 hodin před Klubem v Předoníně.
Po průvodu dětská diskotéka, maškarní pro dospělé od 20:00 hodin.
Během průvodu se budou prodávat tombolenky.
Pokud chcete přispět darem do tomboly, můžete ho donést v pátek 4. března v 18:00 hodin do Klubu
v Předoníně. Pokud chcete přispět nějakým občerstvením, doneste ho před zahájením průvodu.

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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