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2022

………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
volební akt letošních komunálních voleb je za námi. Začíná další čtyřleté volební období nově
zvolených zastupitelů naší obce při správě věcí veřejných. Volební výsledky najdete uvnitř těchto listů.
Dovolte mi poděkovat všem, kteří odevzdali svůj hlas a vyjádřili tím zájem a svoji dobrou vůli podílet
se na dalším směřování života všech částí obce.
V nejbližších dnech musí proběhnout ustavující zasedání zastupitelstva obce, zvolení orgánů obce,
předání veškeré agendy a mnoho dalších nezbytných záležitostí. Nově zvolení zastupitelé na sebe
berou odpovědnost velkého rozsahu v různých záležitostech. Důležité je, že Obec Bechlín je prosta
dluhů a kontrolní protokoly ze září 2022 konstatují, že nejsou zjištěny chyby a nedostatky jak obce,
tak i příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín. To je velmi dobrá startovací
pozice do budoucna.
Mě, který se rozhodl odejít na zasloužený odpočinek, bylo velkou ctí dlouhá léta sloužit naší obci.
Děkuji všem, kteří mi stáli po boku a pomáhali budovat vše potřebné. V životě vždy něco začíná a něco
končí. Nová éra naší obce je na svém prahu. Jaké budou další dny, měsíce a roky, ukáže jenom čas.
Nově zvoleným zastupitelům obce přeji hodně štěstí a pevné nervy.
Alexander Suchý, starosta obce

Zvolení členové Zastupitelstva obce Bechlín pro volební období 2022-2026
jméno a příjmení
Mgr. Pavlína Červenková
Václav Bartoň
Mgr. Hana Berounská
Gabriela Hubená
Marika Jarošová
Pavel Balšánek
Jana Krobotová
Jan Oplt
Mgr. Ing. Jan Drobný
Ing. Vladimír Drobný, Ph. D.
Ing. Jiří Medek

volební strana
Sdružení BPB
Sdružení BPB
Sdružení BPB
Sdružení BPB
Sdružení BPB
Sdružení BPB
Sdružení BPB
Sdružení BPB
Sdružení pro obec
Sdružení pro obec
Sdružení pro obec

počet hlasů
371
379
390
347
350
367
365
348
209
193
186

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Volební účast
voliči v seznamu
Bechlín
624
Předonín
387
Celkem
1 011

vydané obálky
319
263
582

odevzdané obálky
319
263
582

platné hlasy
3 232
2 687
5 919

Počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty
SDRUŽENÍ BPB
Bechlín
2 144 Předonín 1 849
Mgr. Pavlína Červenková
207
164
Václav Bartoň
194
185
Mgr. Hana Berounská
221
169
Gabriela Hubená
178
169
Marika Jarošová
189
161
Pavel Balšánek
187
180
Jana Krobotová
196
169
Jan Oplt
190
158
Monika Rousová
181
169
Milan Fiala
206
167
Alexander Suchý
195
158
SDRUŽENÍ PRO OBEC
Ing. Jiří Medek
Michal Stanislav
Mgr. Ing. Jan Drobný
Ing. Vladimír Drobný, Ph. D.
Jaroslav Šolc
Ing. Lenka Svobodová
Miroslav Fořt
Michal Šolc
Věra Nicková
Jiřina Šustrová
Tomáš Bajgl

Bechlín

Poměr hlasů, mandáty
volební strana
č. 1 – Sdružení BPB
č. 2 – Sdružení pro obec

1 088
98
89
108
99
87
106
88
100
112
105
96

Předonín

počet hlasů
3 993
1 926

838
88
66
101
94
64
82
77
64
71
68
63

volební účast v %
51,12 %
67,96 %
57,57 %

Celkem

3 993
371
379
390
347
350
367
365
348
350
373
353

Celkem

1 926
186
155
209
193
151
188
165
164
183
173
159

poměr hlasů v %
67,46 %
32,54 %

mandáty
8
3

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V úterý 6. září od 18 hodin se v Kulturním domě v Bechlíně konalo poslední zasedání zastupitelstva
obce v tomto volebním období. Přítomno bylo osm zastupitelů.
Rozpočtové opatření – v úvodu jednání zastupitelé šesti hlasy schválili rozpočtové opatření. Jeden
zastupitel byl proti, jeden se zdržel hlasování.
Úhrada právních služeb – šesti hlasy bylo dále schváleno uhrazení právních služeb ve věci trestního
řízení, které se týká poskytnutí dotace na rekonstrukci obecních komunikací. Jeden zastupitel byl proti,
jeden se zdržel hlasování.
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………. INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Ceník nájmu hrobových míst – všemi hlasy zastupitelé schválili Ceník nájmu hrobových míst
na hřbitově v Bechlíně pro rok 2022.
Diskuse – v diskusi zastupitelé projednali možnost omezení doby provozu veřejného osvětlení.
Celé znění zápisu je k dispozici na www.bechlin.cz a včetně příloh v kanceláři obecního úřadu.
Kateřina Fuksová

MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že 7. října 2022, 10.-11. listopadu 2022 a 23. prosince 2022 neordinuje.
Zástup MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 5. října 2022 (40. týden) začíná zimní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1 x týdně.
svozový den – STŘEDA, první vývoz – 5. října 2022

Sběr drobných nebezpečných odpadů
Sdružení obcí pro nakládání s odpady SONO oznamuje, že v sobotu 8. října 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).

Velkoobjemové kontejnery
Budou přistaveny na obvyklých místech

Bechlín
Předonín

7.-9. října 2022
14.-16. října 2022

Do kontejnerů neukládejte nebezpečný odpad (t.j. pneumatiky, akumulátory, elektroniku, barvy, léky...)

Prodej lístků na svoz komunálního odpadu v Předoníně
Upozorňujeme na změnu prodeje lístků na svoz komunálního odpadu v Předoníně!
Od 1. října 2022 se budou lístky na svoz komunálního odpadu v Předoníně prodávat v kanceláři
v budově Klubu Předonín, a to v pondělí a v úterý od 16:00 do 18:00 hodin.

Pomoc uprchlíkům
Humanitární sbírka pro uprchlíky z Ukrajiny stále pokračuje. Výdej i příjem oblečení, obuvi, lůžkovin,
drogistického zboží, domácích potřeb atd. probíhá v Kulturním domě Bechlín každou první neděli
v měsíci (6. listopadu) od 14:00 do 18:00 hodin. Jiný termín je možný po dohodě s OÚ Bechlín.
V průběhu listopadu bude sbírka ukončena a předána dalším charitativním organizacím.
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Kominictví Apeltauer Roudnice n.L. oznamuje
Kominické služby budou poskytovány na základě přihlášek, které bude přijímat do 27. října 2022
Obecní úřad v Bechlíně, tel. 416 844 000.
Čištění komína: 300,- Kč
Čištění komína + vystavení revizní zprávy: 600,- 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 10 000,- Kč. Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje
spalinovou cestu v rozporu se zákonem, může být uložena pokuta do výše 100 000,- Kč.

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ……….

Tohatsu Fire Cup a Mladý železný hasič
V sobotu 10. září jsme s oběma družstvy jeli na předposlední závod Tohatsu Fire Cupu do Oseka
u Duchcova. Družstvo „A“ muselo svůj pokus kvůli závadě na časomíře opakovat. Ten vyšel parádně
a „áčko“ obsadilo třetí místo ve své kategorii. Družstvu „B“ vyšel pokus famózně a obsadilo nečekané
páté místo ve druhé kategorii. Škoda, že sezóna nezačíná až teď.
O týden později v sobotu 17. září jsme vyjeli s dětmi „Bechlínského
Komanda“ na soutěž Mladý železný hasič v Charvátcích. Děti si tuto
disciplínu vyzkoušely až těsně před závodem, ale i tak se s tím popraly
statečně. A podle jejich reakcí zřejmě tento závod nebyl poslední. Všechny
děti si zaslouží velkou pochvalu.
V sobotu 24. září jsme jeli na poslední závod Tohatsu Fire Cupu
v Chomutově. Počasí nám tentokrát přálo. Družstvu „A“ pokus
vyšel výborně a s časem 39,60 obsadilo třetí místo v první kategorii
a celkově zakončilo sezónu na skvělém druhém místě za SDH Vroutek
a před SDH Černouček. Družstvo „B“ předvedlo svůj nejlepší čas sezóny
40,97 a obsadilo deváté místo.
Celkově zakončilo svou premiérovou sezónu na krásném
jedenáctém místě. Vítězem se stalo družstvo SDH Obora A.
Po závěrečném závodě postupovalo z každé kategorie
prvních pět družstev do Superfinále, kde si to týmy
„rozdaly“ mezi sebou o celkového vítěze. Náš „A“ tým byl
jedním z nich. Bohužel, tentokrát se nedařilo a po chybě byl
pokus neplatný. „Áčko“ obsadilo dělené osmé místo,
kde i další dva týmy měly také neplatné pokusy. Vítězem
Superfinále se stalo družstvo SDH Slavětín. Za celou sezónu
patří oběma týmům velký dík.
Michal Laurich, SDH Bechlín
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………. ŠKOLA A ŠKOLKA

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Vážení čtenáři Bechlínských listů, započal nám nový školní rok a vítáme Vás naším zářijovým článkem.
V mateřských školách jsme školní rok zahájili divadelní
pohádkou Perníková chaloupka. V MŠ Předonín jsme
přivítali mezi sebou nové děti a seznámili je s novým
prostředím mateřské školy. Při plnění úkolů k projektu
Ovoce a zelenina využíváme pěkného počasí při pobytu
venku k pozorování tématu na zahrádkách i polích. Také
ve třídě hrajeme různé hry např. Červík v jablku,
při které děti prolézají strachovým pytlem (jablkem)
a plní různé úkoly. Využíváme i hmatové disky,
po kterých chodíme při pohybové hře Najdi stejný
obrázek. Děti také tančily se stuhami na píseň Šel zahradník do zahrady a rytmizovaly říkanku Běží
myška po poli s hrou na tělo i s dřívky. Zahrály si pohádku O veliké řepě a vyslechly Jak se stal zajíc
zahradníkem. Jemnou motoriku procvičovaly při trhání a mačkání papíru do tvaru mrkvičky, jablka aj.
Tiskátky z brambor jsme zdobili velké papírové houby. Při poslechu pohádky O zlém Bacilu a hodném
kouzelníku Vitamínovi se děti učily chápat význam ovoce a zeleniny pro naše zdraví. V závěru měsíce
nás navštívila paní Grimová se svou besedou na podporu čtenářské pregramotnosti na téma Hravá
autoškola.
Po prázdninách se i děti v MŠ Bechlín setkaly s nově příchozími
dětmi. Společně se snažíme seznamovat, učíme se svá jména.
Nové děti si zvykají na prostředí školky a pravidla. Ve školce
je devět předškoláků, se kterými dbáme na přípravu do školy.
Společně jsme si vyprávěli zážitky z léta. Při pobytu venku
sledujeme podzimní proměny přírody a počasí. Poznáváme
plodiny, které se na podzim sklízí. V průběhu dopoledních
aktivit se zaměřujeme na logopedická cvičení a správnou
výslovnost.
V základní škole jsme se po prázdninách sešli v hojném
počtu 108 žáků. S velkou radostí jsme se rozrostli o žáky
druhého stupně. Slavnostní přivítání žáků prvního ročníku
proběhlo již tradičně pod taktovkou pana starosty
Alexandera Suchého a ředitele školy Mgr. Pavla Adámka,
celé třídě se posléze věnovala třídní učitelka Mgr. Martina
Vobořilová. Naše nejmenší budou celým rokem provázet
příšerky, kterými byla vyzdobena i celá škola. V letošním
školním roce nabízíme žákům mnoho volnočasových aktivit
a otevřeli jsme pro ně další oddělení školní družiny. Nyní jsme schopni do družiny pojmout až 90 žáků
naší školy. V době letních prázdnin jsme nezaháleli. Naším úkolem bylo připravit školní třídu
na odloučeném pracovišti v budově obecního klubu. V budově školy proběhla kompletní rekonstrukce
keramické dílny, kterou budeme využívat v rámci výuky i k volnočasovým aktivitám. Nadále se čile
pracuje na budově druhého stupně, který bude otevřen 1. 9. 2023. Tímto bychom chtěli poděkovat obci,
jejíž všestranné pomoci si velmi vážíme.
V nadcházejícím období plánujeme mnoho sportovních, kulturních a preventivních akcí pro naše žáky
a děti z mateřských škol, o kterých Vás budeme informovat v následujících číslech těchto novin.
Užívejte krásné podzimní dny plné pohody.
Mgr. Sandra Černá, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Bechlín
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
SDH Předonín zve všechny odvážlivce na

STEZKU ODVAHY
V sobotu 5. listopadu 2022 v 16:00 hodin vyrazí lampionový průvod směrem na hřiště.
Ze hřiště potom postupně budou odvážlivci vyrážet na strašidelnou cestu lesem.

SDH Předonín Vás srdečně zve na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
v sobotu 3. prosince 2022 od 15:00 hodin
v sále Klubu Předonín
od 17:00 hodin u rybníka

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

JINÁ SDĚLENÍ ..........
V sobotu 8. října 2022 bude SDH Předonín provádět sběr železa, mědi a jiných kovů.
Pokud budete chtít, připravte kovový odpad před dům a my ho odvezeme do sběru.

Odpadový Oskar
Stejně jako v loňském roce i letos získala naše obec
Odpadového Oskara za nejnižší produkci směsného
odpadu
v kategorii
obcí
1001-5000 obyvatel
v Ústeckém kraji. Spolek Arnika, který pomáhá obcím
v odpadovém hospodářství, vyhlásil letos již 8. ročník
Odpadového Oskara, kde hledá obce s nízkou
produkcí směsného komunálního odpadu a zajímavé
příklady dobré praxe.
Děkujeme všem, kteří k získání tohoto ocenění přispěli
svým odpovědným přístupem k třídění odpadů.

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.
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