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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
myslet pozitivně, to je téma dnešních dnů. Je to sice velmi těžké v době, kdy v Evropě zuří válka,
kdy spousta nevinných lidí trpí a je na cestě záchrany alespoň života. Ztráta v podstatě všeho. Běžného
žití, domova, práce a hlavně svých blízkých. Nepředstavitelný stav, zaviněný agresorem, po kterém
zůstává spálená země. Je naší povinností pomoci všem, kteří ne vlastní vinou přišli o vše.
Naše obec se snaží alespoň malým dílem přispět k ulehčení tohoto stavu pro všechny, kteří se ujali
válečných uprchlíků. Program schválený zastupitelstvem obce dne 23. března 2022 stanovil pravidla
podpory pro poskytovatele ubytování uprchlíkům. Pro tuto pomoc byla z rozpočtu obce uvolněna
částka 250 tisíc Kč, dalších 250 tisíc Kč je připraveno na úhradu nákladů souvisejících s dalším
případným přílivem uprchlíků. Každý ze čtenářů může tato pravidla zhlédnout na webových
stránkách obce.
Humanitární sbírka vyhlášená Obcí Bechlín je dalším projevem solidarity našich občanů. Darů se sešlo
opravdu nevídané množství a všem, kteří přispěli, moc děkujeme. Sbírka bude pokračovat i v dalších
měsících, příjem i výdej darovaných věcí se uskuteční každou první neděli v měsíci v kulturním domě.
Válečné běsnění je ještě v paměti mnoha našich spoluobčanů. Druhá světová válka přinesla utrpení celé
Evropě. Nikdo z nás nevěřil, že v 21. století se bude opět válčit, budou umírat nevinní lidé a svět
se ocitne na prahu celosvětové války. Televizní záběry ze zničených měst, rozhovory s konkrétními
lidmi, osudy mnoha rodin. Jak neskutečná realita o pár stovek kilometrů dále. Vývoj tohoto konfliktu
je nepředvídatelný s dopadem na celý svět.
Snad pomůže jednota všech národů, snad se objeví cesta, která ukončí utrpení lidí, snad se svět opět
stane místem pro klidný a úspěšný život.
Přejeme Ukrajině a ukrajinskému národu jenom to nejlepší, ať mohou spokojeně žít ve vlastní svobodné
zemi.
Alexander Suchý, starosta obce
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Dne 24. února od 18 hodin se v Kulturním domě v Bechlíně konalo zasedání zastupitelstva obce.
Přítomno bylo deset zastupitelů, kteří projednali rozsáhlý program.
Elektřina pro stavbu – na úvod jednání byl přidán bod k uzavření smlouvy na odběrné místo
elektrického proudu pro stavbu budoucí školy. Dosavadní jistič byl slabý a bylo třeba jej posílit. Návrh
byl schválen jednohlasně.
Rozpočtová opatření – zastupitelé vzali na vědomí závěrečné rozpočtové opatření roku 2021.
Projednali první rozpočtové opatření letošní, které bylo schváleno šesti hlasy. Čtyři zastupitelé
se hlasování zdrželi.
Zpráva finančního výboru – osm zastupitelů souhlasilo se zněním roční zprávy o výsledcích
finančních kontrol. Dva zastupitelé se zdrželi. Podle zprávy nebyly shledány žádné nedostatky.
Zpráva kontrolního výboru – sedmi hlasy byla schválena zpráva o činnosti kontrolního výboru.
Tři zastupitelé se zdrželi.
Dotační program obce – zastupitelé projednali žádost o příspěvky obce a schválili příspěvek 5 tisíc Kč
pro Kočičí domov Sluníčko Dobříň. Pro hlasovalo sedm zastupitelů, jeden byl proti, dva se zdrželi.
Dalším žadatelem byla TJ Sokol Mnetěš. Navrhovaný příspěvek 5 tisíc Kč nebyl schválen. Pro hlasovali
čtyři zastupitelé, dva byli proti, čtyři se zdrželi hlasování. Jako obvykle byla schválena podpora ve výši
20 tisíc Kč pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích, kterou podpořilo všech deset přítomných zastupitelů.
Stavební dozor na stavbě ZŠ – devíti hlasy byla schválena smlouva s Ing. Markem na výkon
technického dozoru investora na akci stavebních úprav č.p. 58 na objekt základní školy. Jeden
zastupitel se zdržel hlasování. Stejným poměrem byla schválena též smlouva na autorský dozor této
stavby se společností ARCHMA, s.r.o.
Bezpečnost práce na stavbě ZŠ – devíti hlasy byla schválena rovněž smlouva na zajištění činnosti
koordinátora BOZP na staveništi č.p. 58 v Bechlíně. Jeden zastupitel se zdržel.
Žádost o změnu územní studie – zastupitelé znovu zamítli opakovanou žádost o změnu územní studie
ploch v Předoníně. Proti návrhu hlasovalo všech deset zastupitelů.
Žádost o změnu územního plánu – všichni zastupitelé si vyžádali stanovisko úřadu územního
plánování ve věci žádosti majitele pozemku v k.ú. Bechlín o změnu určení plochy.
Audit účetnictví školy – šesti hlasy byla schválena smlouva o provedení nepovinného auditu roční
závěrky za rok 2021 v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Bechlín. Jeden zastupitel byl proti a tři
se zdrželi. Schválena byla také smlouva na provedení daňového auditu a poradenství ve škole.
Pro hlasovalo sedm zastupitelů, tři se zdrželi.
Sponzorský dar škole – jednohlasně bylo schváleno podání žádosti ZŠ a MŠ Bechlín Nadaci ČEZ
na úhradu dopravy dětí na školu v přírodě.
Čerpání investičního fondu školy – šesti hlasy byl schválen souhlas s použitím investičního fondu
školy a jeho následné čerpání na výstavbu zahradní učebny. Čtyři zastupitelé se zdrželi hlasování.
Diskuse – v rámci diskuse se zastupitelé zabývali otázkami opravy autobusové zastávky na Benzinově,
pořízení kontejnerů na plechovky a textil, pořádání mototréninků v pískovně, dotací na výsadbu
zeleně, stavu chodníků a komunikací.
Ve středu 23. března od 18 hodin se konalo další zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo sedm
zastupitelů.
Příspěvek pro ubytovatele uprchlíků – zastupitelé jednohlasně schválili rozpočtové opatření č. 2/2022,
kterým jsou vyčleněny finanční prostředky pro případnou přímou pomoc uprchlíkům v obci
a pro občany obce poskytující ubytování uprchlíkům. Všemi hlasy byla dále schválena pravidla
poskytování daru majitelům nemovitostí v obci Bechlín poskytujícím ubytování občanům Ukrajiny
se statusem uprchlíka. Těmito pravidly jsou stanoveny podmínky a výše daru poskytovaného
za účelem pomoci s úhradou nákladů na bydlení.
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Kupní smlouva – jednohlasně bylo schváleno uzavření kupní smlouvy, kterou obec kupuje pozemek
v k.ú. Bechlín o výměře 73 m2.
Celé znění zápisu je k dispozici na www.bechlin.cz a včetně příloh v kanceláři obecního úřadu.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

Omezení úředních hodin OÚ Bechlín
Obecní úřad Bechlín oznamuje, že ve středu 13. dubna 2022 a ve čtvrtek 14. dubna 2022 bude
z provozních důvodů zavřeno.

Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu bude probíhat od 4. dubna 2022 každé pondělí. Odpad připravte v nádobách nebo
pytlích před Vaší nemovitostí.

Sběr drobných nebezpečných odpadů
Sdružení obcí pro nakládání s odpady SONO oznamuje, že v sobotu 30. dubna 2022 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).

Pomoc uprchlíkům
Humanitární sbírka pro uprchlíky z Ukrajiny stále pokračuje. Výdej i příjem oblečení, obuvi, lůžkovin,
drogistického zboží, domácích potřeb atd. bude probíhat v Kulturním domě Bechlín každou první
neděli v měsíci od 14:00 do 18:00 hodin.

Změna jízdních řádů
Od pátku 1. dubna 2022 dochází ke změně jízdních řádů autobusové dopravy. Přehled nových jízdních
řádů Vám poskytneme v kanceláři OÚ Bechlín.

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.
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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
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

ZE SPORTU ..........

Čeká nás boj o udržení
Po delší době a zimní přestávce se hlásí o své slovo fotbal a v našem případě bohužel opět s problémy
z hráčské strany. Zejména s účastí na přípravných zápasech a s přístupem k tréninkům. Je mrzuté,
že nepomáhají jakékoliv výzvy ke změně myšlení hráčů a k povinnostem vyplývajícím z členství
ve fotbalovém klubu. Nezlepší-li hráči svůj přístup, bude boj o udržení III. třídy v Předoníně velmi
těžký. Jistě bychom si nepřáli návrat do pralesní ligy.
A co nás tedy čeká. Dále uvádíme „jízdní řád“ našeho družstva ve III. třídě „B“ litoměřického okresu.
Pro fanoušky uvádíme, že mistrovské zápasy na domácím hřišti se budou hrát v neděli. A než
uvedeme rozpis, jednou větou z přípravy.
Odehrané přípravné zápasy:
Radovesice – Předonín
11:2
Rovné „B“ – Předonín
2:4
Račice – Předonín
4:5
Rozpis utkání SK Předonín ve III. třídě
kolo
termín
datum
14.
sobota
26. 3. 2022
15.
neděle
3. 4. 2022
16.
neděle
10. 4. 2022
17.
neděle
17. 4. 2022
18.
sobota
23. 4. 2022
19.
neděle
1. 5. 2022
20.
neděle
8. 5. 2022
21.
neděle
15. 5. 2022
22.
sobota
21. 5. 2022
23.
neděle
29. 5. 2022
24.
sobota
4. 6. 2022
25.
neděle
12. 6. 2022
26.
neděle
19. 6. 2022

výkop
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
10:30
17:00
17:00

soupeři
Vědomice – Předonín
Předonín – Hoštka
Straškov – Předonín
Předonín – Bechlín
Lounky – Předonín
Předonín – Liběšice „B“
VOLNÝ TERMÍN
Předonín – Mšené Lázně
Račice – Předonín
Předonín – Polepy
Bříza – Předonín
Rovné „B“ – Předonín
Předonín – Kleneč

Tolik nejnovější informace. Přejeme všem hodně klidu a příjemnou jarní pohodu.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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Rozpis zápasů FK Bechlín
Muži „A“ – III. třída dospělých sk. „B“ – jaro 2022
kolo den
datum
čas
soupeř
14.
sobota
26. 3. 2022 15:00 Bechlín – Mšené Lázně
15.
sobota
2. 4. 2022 16:30 Račice – Bechlín
16.
sobota
9. 4. 2022 16:30 Bechlín – Polepy
17.
neděle
17. 4. 2022 17:00 Předonín – Bechlín
18.
sobota
23. 4. 2022 17:00 Bechlín – Rovné „B“
19.
sobota
30. 4. 2022 17:00 Kleneč – Bechlín
20.
neděle
8. 5. 2022 14:00 Bechlín – Vědomice
21.
sobota
14. 5. 2022 17:00 Hoštka – Bechlín
22.
sobota
21. 5. 2022 17:00 Bechlín – Straškov
23.
neděle
28. 5. 2022 17:00 Bechlín – Bříza
24.
sobota
4. 6. 2022 17:00 Lounky/Chodouny – Bechlín
25.
sobota
11. 6. 2022 17:00 Bechlín – Liběšice
26.
sobota
18. 6. 2022 14:00 VOLNO – VOLNÝ LOS
Muži „B“ – IV. třída dospělých sk. „B“ – jaro 2022
kolo den
datum
čas
soupeř
12.
neděle
10. 4. 2022 16:30 Bechlín „B“ – Dušníky „B“
13.
neděle
17. 4. 2022 17:00 Přestavlky – Bechlín „B“
14.
neděle
24. 4. 2022 17:00 Bechlín „B“ – Kostomlaty
15.
neděle
1. 5. 2022 17:00 Vrbice/Vetlá – Bechlín „B“
16.
neděle
8. 5. 2022 17:00 Bechlín „B“ – Račiněves
17.
neděle
14. 5. 2022 17:00 Střížovice – Bechlín „B“
18.
neděle
22. 5. 2022 17:00 Bechlín „B“ – Ctiněves/Libkovice
19.
neděle
29. 5. 2022 17:00 VOLNO – VOLNÝ LOS
20.
sobota
4. 6. 2022 10:15 Židovice – Bechlín „B“
21.
neděle
12. 6. 2022 17:00 Bechlín „B“ – Mšené Lázně „B“
22.
neděle
19. 6. 2022 17:00 Podlusky – Bechlín „B“
Mladší žáci – II. třída mladších žáků – OP – jaro 2022
kolo den
datum
čas
soupeř
12.
sobota
9. 4. 2022 10:00 Bechlín – Litoměřice „B“
13.
sobota
16. 4. 2022 10:00 Libochovice – Bechlín
14.
sobota
23. 4. 2022 10:00 VOLNO – VOLNÝ LOS
15.
sobota
30. 4. 2022 10:00 Bohušovice n.O. – Bechlín
16.
neděle
8. 5. 2022 10:00 Bechlín - Vědomice
17.
sobota
14. 5. 2022 10:00 Hoštka – Bechlín
18.
sobota
21. 5. 2022 10:00 Bechlín - Štětí
19.
sobota
28. 5. 2022 10:00 Bechlín – Peruc
20.
sobota
5. 6. 2022 10:00 Čížkovice – Bechlín
21.
sobota
11. 6. 2022 10:00 Bechlín - Třebenice
22.
sobota
18. 6. 2022 10:00 Pokratice/Litoměřice – Bechlín

hřiště
Bechlín
Račice
Bechlín
Předonín
Bechlín
Kleneč
Bechlín
Hoštka
Bechlín
Bechlín
Lounky
Bechlín

hřiště
Bechlín
Přestavlky
Bechlín
Vrbice
Bechlín
Střížovice
Bechlín
Židovice
Bechlín
Podlusky

hřiště
Litoměřice
Libochovice
Bohušovice n.O.
Bechlín
Hoštka
Bechlín
Bechlín
Čížkovice
Bechlín
Pokratice
Pavel Carda, FK Bechlín
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Kynutý velikonoční beránek
120 ml polotučného mléka, 100 g zakysané smetany, 100 g másla, 500 g hladké mouky, 40 g droždí,
50 g krupicového cukru, 1 vanilkový cukr, špetka soli,3 žloutky, 1 vejce na potření
Mouku prosejeme do mísy a uprostřed uděláme důlek.
Rozdrobíme droždí, posypeme vanilkovým cukrem,
zalijeme polovinou vlažného mléka a necháme vzejít
kvásek. Potom přisypeme cukr, vlijeme zbylé mléko
s rozšlehanými žloutky, zakysanou smetanu, přidáme sůl
a rozpuštěné máslo. Vypracujeme hladké vláčné těsto
a necháme 30 minut kynout. Poté těsto rozválíme na plát,
rozdělíme na dva díly, každý stočíme do rolády
a nakrájíme. Z odkrojků těsta vytvarujeme hlavu a nohy.
Na plech vyložený pečícím papírem složíme beránka. Nejprve hlavu, pak nakrájené kousky rolády,
které tvoří tělo. Beránka necháme na teplém místě 20 minut kynout. Potřeme rozšlehaným vejcem
a pečeme 15 minut v troubě rozehřáté na 200 °C. Potom snížíme teplotu na 180 °C a dopečeme
dozlatova.
Všem přeji krásné a pokud možno klidné Velikonoce.
Dobrou chuť!
Miluše Dvořáková

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
T.J.Sokol Bechlín a Sdružení pro obec Bechlín-Předonín Vás srdečně zvou na

7. ROČNÍK NERUDOVÝCH PĚŠINEK
start v sobotu 9. dubna 2022 u Prodejní dílny lidové tradice v Bechlíně
Připraveny jsou dvě trasy 4 a 14 km.
Start na trase 4 km 8:00-10:00 hod., start na trase 14 km 8:00-9:00 hod.
Přijďte se projít jarní krajinou okolím naší obce.
Pro účastníky je připraveno malé občerstvení, diplom a dáreček.
Startovné pro starší 15 let je 20,- Kč.

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. 2022, uzávěrka příštího čísla – 25. 4. 2022
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

