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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
začátek každého roku je časem statistických údajů a mnoha hlášení. Mezi jinými je velmi důležité
hlášení o produkci a likvidaci odpadů, které se vyprodukují na území naší obce.
Podle legislativy Evropské unie dojde k navyšování ceny ukládání odpadů na řízené skládky
v časovém horizontu do roku 2024. Od tohoto roku se nebude ukládat odpad na skládkách a bude
nutné tuto záležitost řešit například spalovnami komunálního odpadu. Na každého občana proto
dolehne finanční zatížení způsobené zdražováním poplatků za ukládání odpadů. Smyslem uvedeného
legislativního procesu je znásobit možnost třídění odpadů a tím snížit jeho množství určeného
ke skládkování nebo pálení.
Pro Vaši ucelenou představu předkládáme hodnoty množství odpadů vzniklých na území naší obce
a informace o finančních nákladech odpadového hospodářství.
druh odpadu

množství

komunální
velkoobjemový
nebezpečný
bio
tříděný
odpad celkem

průměr na občana
167 203 kg
34 930 kg
796 kg
77 990 kg
75 237 kg
356 156 kg

137,10 kg
28,70 kg
0,70 kg
63,90 kg
61,70 kg
291,10 kg

náklady na likvidaci odpadů

návratnost finančních prostředků pro obec

komunální odpad
velkoobjemový odpad
nebezpečný odpad
bio odpad
tříděný odpad
celkem

platby občanů
platby za třídění

277 450,00 Kč
244 019,50 Kč

návratnost celkem

521 469,50 Kč

k tíži rozpočtu obce zbývá celkem

460 378,50 Kč

251 850,00 Kč
79 182,00 Kč
5 000,00 Kč
43 131,50 Kč
602 398,00 Kč
981 848,00 Kč

Z uvedeného vyplývá, že čím více budeme třídit, tím větší bude úspora každého jednotlivce. Bohužel
jsou mezi námi tací, kteří jednoduchost tohoto počínání ještě nechápou a proto jsou náklady
na likvidaci odpadů stále vysoké a do budoucna, kvůli zvyšování poplatku za ukládání, ještě porostou.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bechlín se koná ve čtvrtek 1. března 2018 v 18:00 hod. v Klubu
Bechlín s tímto programem:
1/ Rozpočtové opatření č. 1/2018
2/ OZV č. 1/2018, o omezení provozování některých hazardních her
3/ Smlouva o dílo – zpracování analýzy GDPR
4/ Smlouva o dílo – zabezpečení akce „Sportovní zázemí SK Předonín“
5/ Nájemní smlouva – služby elektronické komunikace – ZŠ Bechlín
6/ Žádost ZŠ a MŠ Bechlín o převedení hospodářského výsledku roku 2017
7/ Financování přístavby 3. ZŠ v Roudnici n.L.
8/ Plán odpadového hospodářství SONO
9/ Žádost o dotaci – SDH Bechlín
10/ Úpravna vody Bechlín – prodej SVS a.s.
11/ Diskuse

MUDr. Tylová oznamuje
Ve dnech 26. února-2. března 2018 neordinuje.
Zástup - MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

Kominictví Apeltauer Roudnice n.L. oznamuje
Kominické služby podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty budou občanům poskytovány
pouze na základě přihlášek, které bude přijímat do 16. března 2018 Obecní úřad v Bechlíně
a místostarosta p. Vocásek v Předoníně. Čištění bude probíhat od 19. března 2018.
Čištění komína + vystavení revizní zprávy: 450,- 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 50 000,- Kč. Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje
spalinovou cestu v rozporu se zákonem, může být uložena pokuta do výše 100 000,- Kč.
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Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2018/2019
Zápis dětí do 1. třídy se uskuteční ve středu 4. dubna 2018 od 14:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ Bechlín
(nutno zarezervovat přesný čas na tel. čísle 416 844 023).
K zápisu s sebou:
- občanský průkaz,
- rodný list dítěte,
- kartičku pojišťovny dítěte.
Zápis se týká dětí narozených v období od 1. září 2011 do 31. srpna 2012 a dětí s odkladem povinné
školní docházky.
Základní škola Bechlín srdečně zve předškoláčky a jejich rodiče na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ... ANEB CESTA ZA ZVÍŘÁTKY
ve středu 7. března 2018 od 14:00 hod.

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

Knihovna v roce 2017
Rok 2017 byl v naší knihovně úspěšný. Již druhým rokem sídlíme v nových prostorách, v Klubu
Bechlín, kde máme vynikající zázemí. Můžeme využívat přilehlý sál jako čítárnu, kde si mohou naši
čtenáři vybrané knihy nebo časopisy v klidu prohlédnout a rozhodnout se, co si vypůjčí.
V roce 2017 nás pravidelně navštěvovalo 73 čtenářů, z toho 42 dětí do patnácti let, a proběhlo rovných
400 návštěv. Čtenáři si vypůjčili 15 naučných knih pro dospělé, 658 knih beletrie pro dospělé, 42 knih
naučné literatury pro děti a 180 dětských knih. Dále bylo vypůjčeno 256 časopisů.
Jako každoročně proběhla exkurze žáků místní školy, při které měly děti možnost se do knihovny
přihlásit. Již podruhé nás přišly navštívit také děti z mateřské školy. Měly možnost si knihy
prohlédnout, popovídat si o nich a z několika jsme jim i četli. Některé z těchto dětí už také patří mezi
nás, s rodiči nebo prarodiči si chodí půjčovat knihy a časopisy – hlavně Čtyřlístek.
Každoročně v březnu, měsíci knihy, vyhlašujeme pod patronací pana starosty tři nejlepší čtenáře z naší
školy a z předškoláků a celkově nejlepšího dětského čtenáře. Všichni výherci obdrží kromě gratulace
i malé dárky. Práce s dětmi se nám daří a v přepočtu na počet obyvatel máme nejvíce dětských čtenářů
v celém okrese.
Přijďte se i Vy, kteří ještě knihovnu nenavštěvujete, podívat a prohlédnout si knihy, kterých máme více
než dva tisíce kusů. Otevřeno máme každé pondělí od 15:30 do 16:30 hodin a každé první pondělí
v měsíci od 14:00 do 16:30 hodin. Na naše věrné čtenáře se těšíme a doufáme, že i letos nás budete často
navštěvovat.
Miluše Dvořáková, knihovnice

.......... VOLNOČÁSEK

Volnočásek informuje
Každé úterý od 15:00 hodin se v dílně lidové tradice v Bechlíně schází klub Podřipských krajkářek.
14. března 2018 od 14:00 hod. v Prodejní dílně lidové tradice – téma velikonoční dekorace z výfuků
vajec. Pomůcky s sebou: vejdunky a nůžky.
28. března 2018 – velikonoční tvoření v Základní škole Bechlín.
Jiřina Šustrová
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Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Drazí čtenáři, vítejte u únorového vydání Bechlínských listů. Pusťte se do nového článku s chutí.
Na společnou akci našich mateřských školek dorazil klaun
se psem a děti měly možnost vyzkoušet si canisterapii.
O zvířátkách si s dětmi do MŠ Bechlín přišel též popovídat
myslivec pan Miroslav Konáš. Dále proběhla návštěva
bažantnice. V průběhu měsíce naši nejmenší trénovali jemnou
a hrubou motoriku, osvojovali si znalosti geometrických tvarů.
Třešničkou na závěr byl v MŠ karneval.
V Předoníně se dítka zabývala lidským tělem. Tématy bylo –
Naše tělo, zdraví, oblečení. Učitelky si s dětmi prohlížely
encyklopedii Lidské tělo, seznámily je s funkcí některých
orgánů, děti obkreslovaly svou ruku a kreslily lidskou postavu. Na procvičení smyslů se použily
zvukové válečky, hmatové disky i pexeso, ale nejvíce se dětem líbí hra Nosíková, při které čichají
k ampulkám a přiřazují vůně či pachy k obrázkům. Při scénce U lékaře využily děti k vyšetření
pacienta nový stetoskop, naučily se báseň Pan doktor a zhlédly pohádku Doktor Bolíto. Osazenstvo
školky si povídalo o nutnosti chránit si své zdraví, správně se v zimě oblékat, což si i procvičilo
v soutěži – Kdo se dřív oblékne a zapne knoflíky. Při říkance s pohybem Hlava, ramena, kolena, palce...
si děti užily spoustu zábavy.
Nemilou okolností byl útok virózy, který zasáhl nejen děti, ale i učitelky MŠ. Z tohoto důvodu musela
být školka v Předoníně uzavřena. Jsme však rádi, že se vše podařilo zorganizovat a děti z MŠ Předonín
se na čas přesunuly do MŠ Bechlín. Vše tedy proběhlo bez větších problémů.
V základní škole byl únor ve znamení jarních prázdnin.
I přes to, že jsme přišli o jeden týden v rámci krátkého
měsíce února, rozhodně jsme nezaháleli.
Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili mezinárodní
matematické soutěže Pangea, která se koná pod záštitou
Českého svazu vědeckotechnických společností a Jednoty
českých matematiků a fyziků. Patronem soutěže
je automobilový závodník Aleš Loprais a horolezec
Radek Jaroš. V rámci environmentální výchovy děti
2. a 3. ročníku zpracovaly 3D mapu obce Bechlín, na které
znázornily místo odběru starých elektrospotřebičů.
Žáci 5. ročníku se zapojili do několikaměsíční internetové soutěže Hravě, žij zdravě, která je pořádána
Potravinářskou komorou České republiky. V každém kraji zvítězila pouze jedna škola. Je mi ctí Vám
sdělit, že v Ústeckém kraji „ukořistila“ první místo základní škola Bechlín. Je to obrovský úspěch.
Základní škola také navázala spolupráci s Ústeckým krajem. Na základě této spolupráce budou
pedagogové základní školy ve svých hodinách ověřovat využití nových pomůcek a výukových metod.
Naši učitelé budou tzv. lídry, kteří budou zkušenosti z této spolupráce šířit i do ostatních škol v okolí.
Jsme velmi rádi, že se nám daří školu inovovat a vybavovat novým nábytkem a zařízením. Všechny
naše kroky můžete podrobně sledovat i na facebookových stránkách organizace, kde můžete být
seznamováni s aktuálním děním v naší škole a školkách.
Na závěr našeho únorového článku bych rád pozval všechny předškoláky a jejich rodiče na Den
otevřených dveří pro předškoláky. Koná se 7. března 2018 od 14 hodin. Na děti čekají kouzelné úkoly.
Moc se na Vás těšíme.
Toto již opravdu byla poslední tečka našeho únorového článku. Přeji Vám krásné a klidné březnové
dny.
Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín
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Rozpis zápasů FK Bechlín – jaro 2018
SportFotbal OP dospělých
kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

den
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota

datum
25. 3. 2018
31. 3. 2018
7. 4. 2018
14. 4. 2018
21. 4. 2018
28. 4. 2018
5. 5. 2018
12. 5. 2018
20. 5. 2018
26. 5. 2018
2. 6. 2018
9. 6. 2018
16. 6. 2018

čas
15:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

soupeř
Bechlín – Mšené Lázně
Milešov – Bechlín
Bechlín – Podlusky
Bechlín – Vědomice
Žitenice – Bechlín
Bechlín – Libotenice
Velké Žernoseky – Bechlín
Bechlín – Radovesice
Litoměřice „C“ – Bechlín
Bechlín – Dobříň
Brňany – Bechlín
Bechlín – Straškov/Vodochody
Polepy – Bechlín

hřiště
Dobříň
Milešov
Dobříň
Dobříň
Žitenice
Dobříň
Velké Žernoseky
Dobříň
Pokratice
Dobříň
Brňany
Dobříň
Polepy

soupeř
Bechlín/Rovné - Střekov
Bechlín/Rovné - Velemín
Křešice – Bechlín
Bechlín/Rovné – Kostomlaty p.M./Ledvice
Velké Žernoseky – Bechlín
Bechlín/Rovné – Hoštka
Straškov/Vodochody – Bechlín

hřiště
Dobříň
Dobříň
Křešice
Dobříň
Velké Žernoseky
Dobříň
Straškov

BS REAL – II. třída dorostu – OP
kolo
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

den
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

datum
8. 4. 2018
15. 4. 2018
22. 4. 2018
29. 4. 2018
6. 5. 2018
13. 5. 2018
20. 5. 2018

čas
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Bechlín/Rovné – sdružené mužstvo dorostu Bechlína a dorostu Rovného

OP (liga) mladších přípravek – skupina „E“ – semifinále
kolo
1.
1.
1.

den
sobota
sobota
sobota

datum
7. 4. 2018
7. 4. 2018
7. 4. 2018

čas
10:00
10:00
10:00

soupeř
Bechlín – Lovosice
Bechlín – Libochovice
Bechlín – Úštěk

hřiště
Dobříň
Dobříň
Dobříň

2.
2.
2.

sobota
sobota
sobota

21. 4. 2018
21. 4. 2018
21. 4. 2018

10:00
10:00
10:00

Lovosice – Bechlín
Bechlín – Libochovice
Bechlín – Úštěk

Lovosice
Lovosice
Lovosice

3.
3.
3.

sobota
sobota
sobota

28. 4. 2018
28. 4. 2018
28. 4. 2018

10:00
10:00
10:00

Libochovice – Bechlín
Lovosice – Bechlín
Úštěk – Bechlín

Libochovice
Libochovice
Libochovice

4.
4.
4.

sobota
sobota
sobota

6. 5. 2018
6. 5. 2018
6. 5. 2018

10:00
10:00
10:00

Úštěk – Bechlín
Lovosice – Bechlín
Libochovice – Bechlín

Úštěk
Úštěk
Úštěk

Okresní pohár mladších přípravek – skupina „F“ – semifinále
kolo
1.
1.
1.

den
sobota
sobota
sobota

datum
12. 5. 2018
12. 5. 2018
12. 5. 2018

čas
10:00
10:00
10:00

soupeř
Lovosice – Bechlín
Bechlín – Křešice
Bechlín – Malé Žernoseky

hřiště
Lovosice
Lovosice
Lovosice

Zápasy mladších přípravek jsou hrány formou celodenních turnajů, o víkendu vždy jeden turnaj.
Pavel Carda, FK Bechlín
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Jaro, i fotbalové, se blíží
Po měsíční pauze, která byla klidem pro většinu fotbalem ovlivněných, se blíží jarní část mistrovských
soutěží. Pro informovanost přinášíme program našeho družstva.
kolo
termín
datum
výkop
soupeř
14.
sobota
24. 3. 2018
15:00
Bříza - Předonín
15.
neděle
1. 4. 2018
16:30
Rovné B - Předonín
16.
sobota
7. 4. 2018
16:30
Předonín - Hoštka
17.
sobota
14. 4. 2018
16:30
Radouň - Předonín
18.
sobota
21. 4. 2018
17:00
Předonín - Ploskovice
19.
sobota
28. 4. 2018
17:00
Kleneč - Předonín
20.
sobota
5. 5. 2018
17:00
Předonín - Židovice
21.
sobota
12. 5. 2018
17:00
Budyně n.O. - Předonín
22.
sobota
19. 5. 2018
17:00
Předonín - Úštěk
23.
sobota
26. 5. 2018
17:00
Lounky - Předonín
24.*
neděle
3. 6. 2018
10:15
Předonín - Račice
25.**
neděle
10. 6. 2018
17:00
Litoměřice D - Předonín
26.
sobota
17. 6. 2018
17:00
Předonín - Mnetěš
* hraje se v neděli z důvodu pořádání dětského dne v sobotu 2. 6. 2018
** zápas se hraje v Pokraticích
Tolik k programu. Věřme, že se zlepší úroveň družstva a také celkové umístění.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

JINÁ SDĚLENÍ ..........
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.......... SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM

Bükfürdö

LÁZEŇSKÝ POBYT S POLOPENZÍ
10.-13. května 2018
4 dny/3 noci za zvýhodněnou cenu 4 850,- Kč
Lázeňský pobyt v hotelu Repce s volným vstupem do lázní, neomezeným vstupem do hotelového
wellnes centra (bazén, výřivka, jacuzzi, parní lázeň, finská sauna, infra sauna, možnost aktivního
cvičebního programu), parkování, Wifi, přímý vstup do lázní vyhřívanou chodbou.
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky, pro děti do 12 let sleva.
Cena zahrnuje: - 3x ubytování s polopenzí (snídaně a večeře – švédské stoly)
- 4x celodenní vstup do lázní, župan, ručník
- neomezené využití hotelového wellnes centra
- možnost aktivního cvičebního programu
- lázeňský poplatek (2,- euro/osoba/den)
- dopravu autobusem (klimatizace, video, bar za Kč)
- pojištění cestujících a zavazadel během přepravy
Kontakt: MZ Tour, cestovní agentura, Bechlín 81, tel. 602 323 411, e-mail: pavelmrnak@centrum.cz

RUMUNSKO - TRANSYLVÁNIE
Karpaty a hrady hraběte Drakuly
17.-22. dubna 2018
1. den: Odjezd v podvečerních hodinách z ČR přes Slovensko a Maďarsko. 2. den: Brzy ráno
překročíme rumunské hranice a vydáme se za poklady Sedmihradska – Transylvánie. Dopoledne
návštěva Sibiu, jednoho z největších evropských muzeí pod otevřeným nebem. Po prohlídce ubytování
v hotelu ve městě. Odpoledne návštěva historického centra města. 3. den: Zastávka v městečku Codlea
s typickým opevněným kostelem, sýpky v opevnění kostelů. Hrad Bran, kde údajně pobýval kníže
Drákula. Odpoledne prohlídka a procházka městem Brašov – Kronštadt. Klenot gotické architektury
Katedrála nazývaná Černý kostel. Ubytování v horském městečku Sinaia. 4. den: V údolí řeky Prahovy
navštívíme Sinaiský klášter. Následují zámky Velký a Malý Peleš, postavené jako letní sídla
rumunským králem Carolem I. Odpoledne vyjedeme do pohoří Bucegi, které je součástí horského
pásma Karpat, pokračujeme lanovkou na hřebeny hor až ke skalnímu útvaru Bábelská sfinga, krátký
pěší turistický okruh po hřebeni s panoramatickými výhledy do okolí. Návrat na hotel.
5. den: Po snídani odjedeme do starobylého města Sighisoara – Schässburg, rodiště Vlada Tepeše
Drakuly, prohlídka starého města, Drákulův rodný dům. Noční přejezd přes Maďarsko a Slovensko
do republiky. 6. den: v dopoledních hodinách příjezd do ČR.
Cena zahrnuje: - 3x ubytování v hotelu*** - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
- 3x snídani formou bufetu
- pojištění včetně storna zájezdu
- průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek: jednolůžkový pokoj 1 200,- Kč, 3x večeře 990,- Kč
Pořadatel zájezdu: Turistický klub Štětí ve spolupráci s MZTour cestovní agentura
Informace k zájezdu na tel. 602 323 411
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
SDH Bechlín ve spolupráci s Dílnou lidové tradice Vás srdečně zve na

NOVODOBÝ MASOPUSTNÍ PRŮVOD

v sobotu 3. března 2018 od 13:00 hod.
Průvod vyjde od hasičské zbrojnice, maškary všech věkových kategorií srdečně vítány!!!
FK Bechlín Vás srdečně zve na

4. JARNÍ FOTBALOVÝ PLES

v pátek 23. března 2018 od 20:00 hodin v Kulturním domě Bechlín
K tanci a poslechu hraje hudební skupina ŠARM a DJ KAWA.
Bohatá tombola, slosovatelné vstupenky.
Občerstvení zajištěno.
V neděli 25. března 2018 zveme všechny děti i rodiče na

MAŠKARNÍ BÁL SE SVÁŤOU
od 15:00 do 17:00 hodin v Kulturním domě Bechlín
vstupné – děti 20,- Kč, dospělí dobrovolné
tanec, zábava, soutěže o ceny
Očerstvení zajištěno.

Sdružení pro obce Bechlín-Předonín Vás všechny srdečně zve na pořad

KŘESLO PRO HOSTA

Hostem bude prim. MUDr. Josef Krajník, spolumajitel Podřipské nemocnice s poliklinikou.
v pátek 23. března 2018 v 15:00 hod., Klub Bechlín
Kdo z Vás bude chtít, připravte si písemně dotazy nebo se můžete ptát osobně.
Vstupné a občerstvení zdarma.
Doprava zajištěna na tel. 604 437 050

JINÁ SDĚLENÍ ..........
FK Bechlín oznamuje všem hráčům a fanouškům,
že jarní část sezóny 2017/2018 odehraje opět na hřišti v Dobříni.

Kontakty na Obecní úřad Bechlín
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

Úřední hodiny
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. 2018, uzávěrka příštího čísla – 23. 3. 2018
vydává Obec Bechlín, se sídlem Bechlín čp. 85, IČ 00263346, pro své místní části Bechlín, Předonín a Benzinov
Šéfredaktorka: Mgr. Zdeňka Fillerová Studená
Redakční rada: Miluše Dvořáková, Mgr. Zdeňka Fillerová Studená, Kateřina Fuksová, Michala Korpalová, Ing. Lucie Vocásková
Grafické zpracování: Kateřina Fuksová
© Obec Bechlín
Registrováno MK ČR E 19350

