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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
jaro je každý rok obdobím, kdy lidé i příroda čerpají nové síly na celý rok. Vše je v rozkvětu, vše
se probouzí. Ani letošní jaro není výjimkou. Koloběh přírody je daný. Výjimečný v letošním roce
je ekonomický propad úplně všeho. Zdražování energií, pohonných hmot, služeb, potravin i sportu
a kultury. To je realita dnešních dnů. Každý z nás pocítí tento stav na vlastní peněžence. Ano, život
půjde dál, nic jiného nezbývá, než se smířit se skutečností drahého živobytí.
Tak jako každou rodinu, čeká nutnost hledání úspor i naši obec. Drahé energie vytváří problém hledání
potřebných finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu na letošní rok. V kapitolách rozpočtu
jsou vytvořeny rezervy, které nám snad pomohou v překlenutí těch nejhorších scénářů. Finanční výbor
odpovědně prověřuje vše potřebné pro zachování bezproblémového chodu obce.
Válka na Ukrajině způsobila ekonomickou nestabilitu v celé Evropě. Spousta prostředků směřuje
k podpoře proti agresivnímu chování okupační armády. Každý z nás pociťuje následky válečného
stavu tím, že život obyčejných lidí se stává stále dražším. Spirála, která se roztáčí, postihuje v podstatě
celý svět a konec je v nedohlednu. Časy nadbytku jsou pravděpodobně pryč a nezbývá než
se přizpůsobit.
Ale dost negativních myšlenek. Příroda se probouzí po zimním spánku a to je čas, který všichni vítáme.
Jaro má být, a já věřím, že je, obdobím elánu a pracovitosti, čerpání pozitivní energie a prostě
nejkrásnějším časem celého roku. Čeká nás spousta práce při údržbě nemovitostí, zahradničení
a polních pracích. Nejinak je to i v případě jarních prací na majetku obce. Povedlo se upravit nové
plochy parků, například podél pěší komunikace ke hřbitovu nebo nově upravenou plochu v Předoníně.
Náklady na tyto úpravy byly minimální. Zemina se vytěžila z vlastní skládky rostlinného odpadu,
objem potřebného materiálu dosáhl hodnoty 350 m3. Nákup travního semene a potřebný materiál
nepřekročil hranici 12 000 Kč. Tím se nám podařilo zlepšit další části naší obce a rozšířit je o parkovou
úpravu. V nejbližší době ještě dojde k osazení svítidel k novému chodníku ke hřbitovu i v osadě
Benzinov.
Závěrem mi dovolte popřát všem občanům prosluněné jarní dny.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

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).

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 2. května 2022 (18. týden) začíná letní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1 x za 14 dní.
Svozový den – STŘEDA (lichý týden)
První vývoz – 11. května 2022

Velkoobjemové kontejnery
Budou přistaveny na obvyklých místech

Bechlín
6.-8. května 2022
Předonín
13.-15. května 2022
Do kontejnerů neukládejte nebezpečný odpad (t.j. pneumatiky, akumulátory, elektroniku, televizory,
barvy, oleje, léky...)

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 (1. května, 5. června) od 14:00 do 18:00 hodin. Jiný termín je možný po dohodě
s OÚ Bechlín.

Odstávka elektřiny
ČEZ Distibuce upozorňuje na odstávku elektřiny ve čtvrtek 5. května 2022 od 7:00 do 18:00 hodin
v Bechlíně č.p.: 5, 8, 22-38, 40-44, 52, 54, 55, 57, 66, 67, 69-71, 74, 78, 81, 82, 86, 87, 89-93, 97-110, 115, 116,
122, 131, 133-142, 145, 147, 148, 151-153, 155, 156, 161-165, 168, 169, 176-193, 195, 196, 198, 199-209, 212,
215-224, 226-231, 234-237, 239-263, 265, 266, 268, 271, 273, 276, 279, 281-284, 286, 287, 289, 294
a parc. č. 133/4, 164/1, 166/1, 1684/5, 2440/2.

Očkování psů proti vzteklině
V sobotu 14. května 2022 bude provedeno očkování psů proti vzteklině.
Předonín – u pomníku
7:45 hod.
Bechlín – před OÚ
8:30 hod.
Cena očkování: roční vakcína – 150,- Kč, tříletá vakcína – 350,- Kč.
Očkování provede MVDr. Jan Schoř, tel. 603 334 256. Po tel. domluvě je možné očkování u Vás doma.
Dále v nabídce: odčervovací tablety, obojky a tablety proti klíšťatům a blechám.
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.......... INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že v pátek 13. 5. 2022 neordinuje.
Zástup MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

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

Zápis dětí do MŠ Bechlín a MŠ Předonín školního roku 2022/2023
Zápis dětí do MŠ Bechlín a MŠ Předonín se uskuteční ve středu 4. května 2022 od 12:00 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 pojištěnce dítěte,
- vyplněné potvrzení od lékaře dítěte.

.......... VAŠE PŘÍSPĚVKY

Strom Vajíčkovník

V letošním roce „vyrostl“ v parku v Předoníně před Velikonocemi strom Vajíčkovník, na který si mohly
děti pověsit svoje malované vajíčko. Všem dětem, které toho využily, chci poděkovat.
za kolektiv autorů, Jitka Drobná
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ŠKOLA A ŠKOLKA ..........

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Vážení čtenáři Bechlínských listů, pomalu jsme doputovali k jarním měsícům roku 2022 a my Vám
přinášíme souborné zprávy z našich mateřských škol a základní školy.
V březnovém a dubnovém měsíci se v MŠ Předonín probíralo téma
rodina, dům a zaměstnání. Děti si vyslechly příběh z knihy
Domeček pro šneka Palmáce, dramatizovaly pohádky O veliké
řepě, O třech medvědech, Boudo, budko. Učily se říkanku Co mám
rád. Hrály didaktickou hru Dům, kdy každý dle pokynů vkládal
do svého patrového domečku daný počet knoflíků (starší děti
i magnetky s čísly) – procvičování počtu, barev i řadových číslovek.
Při jiné hře děti sestavovaly rozstříhané obrázky domečků,
přiřazovaly k činnostem i místnostem v domě dané předměty nebo
skládaly puzzle Kde, kdo bydlí. V komunikačním kruhu jsme si povídali o rodině, členech domácnosti,
co dělá taťka, mamka, čím chci být já. K obrázkům řemeslníků jsme přiřazovali předměty, které k nim
patří a formou scének předváděli, co kdo dělá. Při cvičení jsme napodobovali chůzi členů rodiny
s využitím napínací gumy, tancovali jsme s třásněmi na hudbu Řemesla ve hře, písni a tanci a hráli
pohybovou hru Na hlídače a Na kominíka.
V mateřské škole Bechlín bylo hlavním tématem jaro a jarní květiny, zahrada na jaře a Velikonoce.
Povídali jsme si o jaru, co se děje v přírodě. Ukazovali jsme si obrázky květin a seznámili se s jejich
názvy. Vyzkoušeli jsme si pokus s papírovými květy, které rozkvétají na vodní hladině. Dále se děti
seznámily s prací na jarní zahradě, zasely semínka, poznávaly zahradní nářadí, které si vyzkoušely
při pracovních činnostech na zahradě. Na procházkách
děti pozorovaly zahrádky. Povídali jsme si o tom, co roste
na zahradě a co na ní žije, jak se staráme o rostlinky
a co potřebují k životu. Na Velikonoce jsme se převážně
zaměřili na tvoření, děti zdobily kraslice, vyráběly
kuřátka z papíru, skládaly origami. U všech témat se děti
učí básničky, písničky. Dochází k rozvoji grafomotoriky,
matematických schopností a dovedností, sluchového
vnímání, pohybu.
V základní škole proběhlo mnoho zajímavých programů,
které se zaměřovaly na různé stránky vzdělávání. Ihned
po jarních prázdninách se škola zúčastnila soutěže
Matematický klokan. Všichni žáci si mohli vyzkoušet své
matematické a logické znalosti. Navštívili nás odborníci na
finanční gramotnost, kteří seznámili žáky s významem
peněz. K mezinárodnímu Dni vody jsme navštívili Povodí
Labe v Roudnici nad Labem, kde nám ukázali funkci
zdymadla, posléze jsme se za poutavé přednášky o vodě
paní Hotovcové přesunuli na vodní elektrárnu do Vědomic, kterou jsme si prohlédli a dozvěděli
se mnoho zajímavostí o vzniku elektřiny. Paní Hotovcová nás dále navštívila se svou knihou Zachariáš
a tajemství stříbrných tenisek, tato beseda byla zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti. Naši chlapci
se účastnili turnaje v kopané s názvem McDonald´s cup. Před velikonočními svátky proběhl jarmark
na školní zahradě, kde vystoupil i dětský sbor pod vedením Mgr. Hany Stratinské. Velmi nás potěšila
hojná účast příznivců naší školy, budeme se těšit na další brzké setkání. V závěru měsíce proběhla
cvičná evakuace školy pod vedením dobrovolných hasičů Bechlín. Hasiči nás dále seznámili
se zdravovědou a přichystali nám ohniště na pálení čarodějnic, které proběhlo na fotbalovém hřišti.
Pro děti bylo nachystáno mnoho soutěží a opékání špekáčků.
Mgr. Sandra Černá, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Bechlín
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.......... ZE SPORTU

Na jaře stále bez bodu
V březnovém vydání listů jsme se zmínili o úkolu našeho družstva pro jarní část mistrovské soutěže.
Zdá se, že naše upozornění ohledně stavu družstva nenašlo v kolektivu hráčů odezvu, jako by se jich
to netýkalo. To by se chovali jinak, jak při účasti na tréninku a jeho kvalitním využití, tak především
při samotných zápasech. Stálé potíže se sestavou a s fyzickou kondicí se podepisují na jednotlivých
výsledcích.
Sobota 26. března 2022
Vědomice – Předonín
4:1 (1:1)
- veškeré naděje v dobrý výsledek s předním celkem tabulky padly také velkým přispěním naprosto
neseriózního přístupu rozhodčího, který svým výkonem přispěl k určení vítěze duelu.
Neděle 3. dubna 2022
Předonín – Hoštka
0:7 (0:2)
- kolektiv potvrdil předpoklady, které ho předcházely. Přesvědčivý výkon soupeře ve všech řadách
neumožnil našemu družstvu jakoukoliv možnost úspěchu. Navíc postupem času nám upadala fyzická
odolnost, takže nepřekvapuje, že se skóre zastavilo na stavu 0:7.
Neděle 10. dubna 2022
Straškov – Předonín
4:2 (1:2)
- zápas, který svou úrovní naznačil současnou úroveň fotbalu ve Straškově a Předoníně. Svou úrovní
se nevyrovnal ani pralesní lize. Co nás na jaře ještě čeká? Co je nám platné, že otočíme průběh utkání,
když nám to vydrží jen třicet minut. Druhý poločas jsme pouze stínovali fotbal, navíc nám chyběli
hráči, kteří by střídáním zvedli fyzicky trápící se hráče, kteří nastoupili. Takže výsledkem je další
porážka.
Neděle 17. dubna 2022
Předonín – Bechlín
2:3 (1:2)
- paradoxně v zápase s jasným favoritem jsme mohli pomýšlet i na nějaký úspěch, zejména ve druhé
části po vystřídání. Je s podivem, že jsme prvně na jaře vydrželi fyzicky celý zápas. Nakonec favorit
udržel těsný náskok až do konce. Zápas proběhl bez jakýchkoliv excesů ke spokojenosti všech
zúčastněných.
Sobota 23. dubna 2022
Lounky – Předonín
5:0 (1:0)
- jestliže jsme mohli družstvo před týdnem proti Bechlínu pochválit, tak o utkání v Lounkách nelze nic
kladného vyslovit. Přesná kopie utkání ve Straškově a navíc přišel další problém v podobě těžké
zlomeniny M. Souška. Opět byl přítomen minimální počet hráčů, takže to stačilo pouze na nejnutnější
střídání zraněných. Což není příjemným zjištěním do dalších týdnů.
Zatím marně čekáme na to, abychom mohli informovat o prvním jarním úspěchu. Doufejme,
že se dočkáme.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

.......... SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM
SDH Bechlín si Vás dovoluje pozvat na

OSLAVY K PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ
120 LET OD ZALOŽENÍ SDH
v sobotu 7. května 2022
9:00 hod. fotbalové hřiště Bechlín

- soutěž mladých hasičů
- soutěž dospělých TOHATSU CUP
- ukázka „Staré gardy Bechlín“ (cca 9:30 hod.)
občerstvení: stánkový prodej v běžném rozsahu

19:00 hod. Kulturní dům Bechlín

- posezení s kytarami

Na všechny se moc těšíme.
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
SK Předonín a SDH Předonín Vás zvou na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v sobotu 30. dubna 2022 od 17:00 hodin na hřišti v Předoníně
Občerstvení zajištěno, vuřty vlastní.

SDH Bechlín Vás srdečně zve na tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v sobotu 30. dubna 2022 od 17:00 hodin u hasičské zbrojnice
Nápoje k občerstvení v běžném rozsahu.

Hospoda U Petráčků v Libkovicích Vás zve na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v sobotu 30. dubna 2022 od 18:00 hodin v pergole ve dvoře
NA KYTARY HRAJÍ: Václav Mazák, Jiří Aust, Pavel Klíž, Petr Petráček

Hospoda U Petráčků v Libkovicích Vás zve na

POSEZENÍ S KYTARAMI
v sobotu 28. května 2022 od 20:00 hodin v pergole ve dvoře
hrají: Václav Mazák, Jiří Aust, Pavel Klíž, Petr Petráček

JINÁ SDĚLENÍ ..........
Pan Roček oznamuje:
Prodej sadby se uskuteční ve středu 11. května 2022 od 15:00 hodin.
Poděkování
FK Bechlín děkuje T. J. Sokol Bechlín za podporu.
Pavel Carda, FK Bechlín

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: urad@bechlin.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 urad@bechlin.cz,
případně je předejte v kanceláři OÚ
nebo místostarostovi panu Vocáskovi
v Předoníně.
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