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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
jednu čtvrtinu roku máme za sebou. Jak hodnotit minulé měsíce - kladně nebo záporně? To je
samozřejmě otázka, na kterou si musí odpovědět každý sám. Každý z nás má na věci odlišný názor,
každý z nás vnímá okolnosti jinak. Z mého pohledu jsou minulé měsíce úspěšné. Výstavba zázemí
na hřišti v Bechlíně probíhá bez problémů, příprava výstavby sportovního zázemí na hřišti v Předoníně
také zdárně pokračuje, běžné věci života obce se průběžně plní.
Letošní rok je opravdu náročný. Nové zákony o ochraně osobních údajů přináší spoustu práce v rámci
úřadu i naší příspěvkové organizace. Zvýšené náklady na nové programové vybavení, stavební úpravy
kanceláří, zabezpečení všech budov a v neposlední řadě náklady na pověřence, to je výčet
jen některých povinností. Uděláme samozřejmě vše pro to, aby naše obec obstála před kontrolními
orgány.
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bylo provedeno pracovníky odboru kontroly Krajského
úřadu Ústeckého kraje ve dvou termínech. Množství kontrolovaných dokumentů jak hospodaření obce,
tak i dodržování všech zákonů a nařízení, každým rokem narůstá. Každá kontrola znamená nervozitu
a stres a hlavně spoustu práce navíc. Závěrečná část přezkoumání hospodaření proběhla 19. února
a výsledek zní – bez závad. Stres a nervozita jsou tímto dnem pryč, ale ne na dlouho. V letním období
nás čeká opět dílčí audit a kolotoč začíná znovu.
Je tady jaro, příroda se po dlouhé zimě probouzí a dostává veselé a pestré barvy. Přeji Vám krásné
Velikonoce, bohatou pomlázku, hodně sluníčka a radostné jarní dny.

Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 1. března od 18 hodin se v Klubu Bechlín konalo zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo
deset zastupitelů a hosté.
Rozpočtové opatření – v úvodu jednání bylo jednohlasně schváleno rozpočtové opatření obce č. 1/2018.
Vyhláška – hazardní hry – rovněž jednohlasně byla schválena nová obecně závazná vyhláška
omezující provoz některých hazardních her na území obce. Současně byla zrušena vyhláška dosavadní
a vyhláška o spalování odpadů, které nyní upravuje zákon.
Nakládání s osobními údaji – zastupitelstvo schválilo smlouvu na zpracování analýzy nakládání
s osobními údaji na obecním úřadě. Tato analýza je povinná a souvisí s novou legislativou Evropské
unie. EU vydala nové nařízení GDPR o nakládání s osobními údaji, které vstoupí v platnost v květnu.
Pro smlouvu hlasovalo sedm zastupitelů, tři byli proti.
Hřiště Předonín – všech deset zastupitelů odsouhlasilo smlouvu na zpracování studie na výstavbu
nového zázemí na hřišti v Předoníně. Smlouva zahrnuje rovněž zajištění stavebního povolení,
inženýrskou činnost a technický dozor při stavbě.
Vysílač internetu ve škole – jednohlasně byla schválena nájemní smlouva s provozovatelem zařízení
elektronických komunikací, které je na půdě základní školy a vysílá internet pro domácnosti.
Pracovníci firmy sem chodí udržovat zařízení pouze se zaměstnancem školy.
Hospodaření školy – zastupitelé schválili převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Bechlín roku
2017 do jejího rezervního fondu. Souhlasilo všech deset přítomných zastupitelů.
Financování přestavby 3. ZŠ v Roudnici n.L. – zastupitelé projednali žádost Města Roudnice n.L.
na spoluúčast na financování přístavby 3. základní školy na sídlišti. Město žádalo po obci 448 500,- Kč
s tím, že pak zajistí spádovost žáků 6. až 9. ročníku. K tomuto bodu proběhla rozsáhlá diskuse. Starosta
vysvětlil, že se jedná o investiční náklady, tj. vložení prostředků do cizího majetku. Navrhl příspěvek
zamítnout a platit pouze neinvestiční výdaje na vzdělávání žáků. Dále uvedl, že obec je schopna
přistavět vlastní školu na plnohodnotnou devítiletou školu. Zastupitelé Sdružení pro obec navrhovali
příspěvek Roudnici poskytnout nebo se domluvit s Krabčicemi, aby se vzdělával v každé obci jeden
stupeň. Zastupitelka Fillerová řekla, že podporuje starostův návrh přístavby školy s tím, že obec
se musí přednostně postarat o žáky šestých tříd. Dále navrhla nezastavět školní pozemek, ale odkoupit
sousední objekt nebo vybudovat školu z objektu č.p. 58. Financování výstavby v Roudnici n.L. nebylo
schváleno. Pro se vyslovili dva zastupitelé, šest bylo proti, dva se zdrželi.
Nakládání s odpady – zastupitelé jednohlasně odsouhlasili plán nakládání s odpady sdružení SONO.
Plán je schválený krajským úřadem a zakazuje skládkování odpadu od roku 2024.
Příspěvek na požární stříkačku SDH Bechlín – bechlínští hasiči požádali o příspěvek 100 tisíc Kč
na pořízení soutěžní požární stříkačky Tohatsu. Uvedli, že mají přislíbenou dotaci z kraje a příspěvek
Agrofertu a bylo by škoda je nechat propadnout. Obec vyčká na rozhodnutí kraje. Zastupitelé zatím
přislíbili dorovnání skutečného rozdílu do 90 tisíc Kč. Rozhodnutí bylo jednohlasné.
Prodej vodárny – deseti hlasy byl schválen prodej vodárenského zařízení na Vinici. SVS za něj
po jednáních s obcí nabídla 3 miliony Kč. Toto zařízení je určeno výhradně pro úpravu vody a obec
je nemůže nijak využít, navíc jeho stav bude brzy vyžadovat opravy. Zastupitelé souhlasili s jeho
prodejem.
Diskuse – v diskusi byl položen dotaz týkající se spalovny v Elektrárně Mělník. Starosta informoval
o situaci, uvedl, že ČEZ staví fluidní kotel, dále bylo upřesněno, že jde o kotel, který nahradí plánované
odstavení starých kotlů. V EMĚ je uvažována spalovna odpadů pro celý středočeský a část ústeckého
kraje. Největším problémem bude pro obec dopravní zátěž.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená
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MUDr. Tylová oznamuje
V pátek 20. dubna 2018 a v pátek 27. dubna 2018 neordinuje.
Zástup - MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

Omezení úředních hodin OÚ Bechlín
Obecní úřad Bechlín oznamuje, že v týdnu 9.-13. dubna 2018 bude z provozních důvodů otevřeno
pouze dopoledne, t.j. od 8:00 do 12:00 hodin.

Sběr drobných nebezpečných odpadů
Sdružení obcí pro nakládání s odpady SONO oznamuje, že v sobotu 28. dubna 2018 bude provádět
sběr drobných nebezpečných odpadů
Bechlín – parkoviště u ZDV
8:45 – 9:00
Bechlín – u požární nádrže
9:05 – 9:20
Předonín – u pomníku
9:30 – 9:45
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 Bechlín (kontaktní osoba: Miloslav Kašička, tel. 724 410 117)
a SDH Předonín (kontaktní osoba: Jaroslav Vocásek, tel. 723 174 947).

Sběr elektroodpadu
v Bechlíně každou středu od 18:00 do 20:00 hod.
malé spotřebiče do velikosti mikrovlnné trouby – sběr v kulturním domě (zvoňte na pan Kašičku)
velké spotřebiče – sběr po telefonické domluvě u hasičské zbrojnice
kontaktní osoba: Miloslav Kašička, tel. 724 410 117
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.

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

AKCE KULTURNÍ KOMISE ..........

Obecní ples
V pátek 23. února 2018 se konal v kulturním domě v Bechlíně obecní ples, který již počtvrté připravila
kulturní komise obce spolu s SK Předonín. Zdlouhavou zimu si sem přišlo zpestřit na sto návštěvníků,
kteří se vydali v tento mrazivý večer za společenskou zábavou. Nejprve vše vypadalo, že návštěvnost
plesu bude velmi podprůměrná, ještě chvíli před začátkem bylo obsazených sotva pár stolů. Když však
začala kapela Color svůj večerní program, byla plná téměř celá hlavní část sálu. Ti, kdo do kulturního
domu toho večera vyrazili, se mohli těšit z dobré zábavy a bohatého výběru pití i drobného
občerstvení.
O kulturní program se postarali tanečníci, kteří ve svých vstupech předvedli ukázky klasických
a latinskoamerických tanců. Ladnost a eleganci tanečního páru podtrhovaly nádherné šaty a líčení
tanečnice i uhlazenost jejího partnera.
Další večerní vystoupení předvedly děti z kroužku Break Dance roudnického Domu dětí a mládeže.
Žáci a žákyně tohoto kroužku pod vedením pana Miloslava Ledviny na sebe nechali chvíli čekat,
než bylo vše řádně připraveno, pak ale vzbudili v sále vlnu nadšení a obdivu. Při jejich akrobatických
prvcích se některým přítomným tajil dech a sklidili řadu potlesků.
Abychom však neopomněli důležitý fakt, hlavní zásluhu na průběhu měla kapela a dále řada
dobrovolníků z kulturní komise, obecního úřadu a SK Předonín, kteří zajistili servis pro všechny
přítomné. Snad se všem ples líbil a za rok se opět shledáme na jeho pátém opakování.

Mgr. Zdeňka Fillerová Studená
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………. ŠKOLA A ŠKOLKA

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Srdečně zdravím všechny čtenáře Bechlínských listů. V březnovém článku na vás čekají novinky z naší
organizace.
V měsíci březnu se v MŠ Předonín pořádal maškarní karneval. Děti se ponořily do témat rodina,
domov, řemesla a povolání. Nejvíce však naše nejmenší zaujaly činnosti s tématikou Doprava. Děti
se učily znát některé dopravní značky, význam barev na semaforu, jak se má správně chovat účastník
silničního provozu, jaké vybavení má mít každé kolo. Zahrály si hry s obrázky dopravních prostředků
– Co kde jezdí, Velké – malé auto, Auta, lodě, letadla, Červený autobus. Hitem tohoto měsíce se staly
příběhy Medvídek na přechodu, Krtek a autíčko, Máme zelenou. Skládané lodičky z papíru procvičily
jemnou motoriku u vašich ratolestí.
Tématikou doprava se zaobírali i v MŠ Bechlín. Děti si vyrobily nákladní auta, kterými si vyzdobily
nástěnku ve školce. Druhým tématem byla hudba a hudební nástroje. I v tomto tématu se výtvarně
tvořilo a krásné notičky taktéž ozdobily nástěnku školky. Děti se naučily nové písně a básně.
V základní škole nás navštívil příslušník městské policie. Pro mladší děti si připravil přednášku
s tématikou dopravní výchovy a šikany. Starším dětem zase vysvětlil záležitosti týkající se drog, šikany
a kyberšikany.
K radostné zábavě jsme se uchýlili ve školní družině, kde jsme uspořádali maškarní karneval.
Abychom se po skončení plaveckého výcviku nevyhýbali sportovním aktivitám, ihned jsme začali
jezdit na zimní stadion do Roudnice nad Labem, kde děti absolvují výcvik bruslení. Vede je zkušený
trenér, který dohlíží na osvojení si správných návyků při bruslení.
Jelikož nás na začátku dubna čeká zápis do 1. třídy, rozhodli jsme se pro předškoláky a jejich rodiče
uspořádat den otevřených dveří plný her a dobrodružství. Velmi se nám vydařil a návštěvníci
odcházeli z naší školy s úsměvem na rtech.
Přijelo nás navštívit i divadélko z Hradce Králové. Naše děti zhlédly představení Bajky pana Ezopa
aneb Dávná moudra věčně platná.
V březnu jsme také dětem ze 4. a 5. ročníku zpestřili den pomocí robotických hraček. Pan Mgr. Lána
nám v rámci spolupráce, kterou jsme jako organizace navázali s Ústeckým krajem v projektu IKAP,
přijel ukázat možnost práce s tzv. Ozoboty. Děti se pro práci tak nadchly, že se jim ani nechtělo domů.
Na úplný závěr měsíce nás už čekal již tradiční velikonoční ateliér, kde si žáci vyzkoušeli práci
s různými materiály a nevyhnuli se ani klasickému zdobení vajíček.
Tímto jsme již vyčerpali balík novinek z měsíce března. Budu se na vás těšit zase za měsíc u dalšího
vydání těchto novin.

Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........

Novodobý masopustní průvod
Ani letos jsme se do kalendářního období masopustu nevešli, protože se konal 3. března. Naštěstí
to nikomu nevadilo a zábavu si všichni užili. Ve 13 hodin spustila kapela „Pozdní sběr“ hudební
doprovod a průvod v čele s medvědem a mažoretkami vyšel směrem k obecnímu úřadu. Zde nás
všechny přivítal pan starosta, který nám kromě symbolického povolení k pořádání masopustní veselice
předal také výslužku. Jak je již zvykem, další zastávkou byl dům Šustrových, kteří měli připravené
skvělé vystoupení a samozřejmě také pohoštění. Dále jsme postupně procházeli obcí s několika
zastávkami u pohostinných hospodářů a hospodářek. Celkem jich bylo osm. V každé domácnosti
se podávalo něco jiného, vždycky ale velmi dobrého, a to jak k jídlu, tak k pití. Každý si jistě přišel
na své.
Po návratu do hasičárny jsme ze všeho, co přinesli členové a příznivci SDH a z toho, co jsme dostali
cestou, udělali švédské stoly a každý mohl ochutnat, nač měl zrovna chuť. Bohužel, cestou
od posledního stavení do hasičárny se průvod roztrhal, zbylo jen pár lidí, kteří došli až na konec.
Mrazy, které předpovídali meteorologové, nás naštěstí minuly, ale zima přesto byla a vydrželi jen
ti nejodolnější. Kapela zahrála ještě pár písní na rozloučenou a vystoupily malé roztleskávačky. Chvíli
se posedělo, nebo spíš postálo, a mohli jsme říct, že máme další ročník úspěšně za sebou.
Na závěr mi dovolte jménem kolektivu SDH Bechlín poděkovat všem, kteří připravili pohoštění
pro průvod, všem, kdo se jakkoliv podíleli na přípravách a průběhu akce a také všem, kdo nás
podpořili svou přítomností a příspěvky na činnost sboru. Děkujeme!!!

Michala Korpalová

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ..........

Stop spalovně

Před třiceti lety jsem se pustila přes Litoměřický deník do boje s Elektrárnou Mělník, neboť se na nás
každou chvíli valily ze struskoviště mraky popílku. Ke zdokumentování jsem pozvala hygienu. Nikdy
nezapomenu, jak vypadali po návratu do auta. Byli šedí, pokrytí silnou vrstvou popílku, jen kolem očí,
které si chránili brýlemi, měli bílé kruhy. Nechtěla jsem se smát, ale to nešlo. Výsledky šetření byly opět
zveřejněny v Litoměřickém deníku. Na základě toho jsme byli pozváni na Okresní výbor komunistické
strany v Litoměřicích (to byla taková doba) na jednání s inženýry z elektrárny. A ti řešení našli,
samozřejmě neradi, protože to musela elektrárna zafinancovat.
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.......... ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A elektrárna nám dalších třicet let vesele znečišťovala ovzduší, i když se to s odsířením komínů velmi
zlepšilo. A teď nás mělo čekat postupné odstavování podle stáří bloku a mohli bychom si oddychnout.
Jenže vyvstává problém, co s odpady, a tak elektrárna vymyslela po zrušeném bloku vybudovat
spalovnu. Ale nemusíme se bát, vždyť tam bude ta nejmodernější technologie, takže žádné dioxiny,
vždyť si vlastně polepšíme. Jen vyřešit dopravu. Že se Vám to nezdá? To je dobře, nevěřte. Spalovna
je obrovský byznys a nějaké životní prostředí? Nenechte se vysmát. Do budoucna bude třeba zaměřit
výzkum na vývoj nových materiálů. Ale i dnes jsou různé cesty k likvidaci odpadu a spalovna
je jen jednou z nich. A taky je velký rozdíl, je-li spalovna ukryta mezi stromy, jak bylo prezentováno
na příkladu Švýcarska, nebo je umístěna mezi elektrárnou a teplárnou a na dohled od Štětí. To není
jen nejhorší cesta k likvidaci odpadu, to už je horor. I když z ekonomického hlediska určitě výhodný.
Jestli čekáte, že to někdo vyřeší za Vás, nečekejte. Dotace, které dostávaly obce od elektrárny,
jsou pádný a přesvědčivý argument. Je to jen na Vás. Na Obecním úřadu v Bechlíně leží petice
STOP SPALOVNĚ a je třeba ji podepsat. Můžete ji podepsat i v Roudnici nad Labem, ve Štětí
a v přilehlých obcích. Udělejte to pro sebe, ale hlavně pro zdraví Vašich dětí. Na Podřipsku už není
místo pro další ekologickou zátěž.
Ivona Vodičková

.......... VELIKONOCE

Velikonoční recepty
K hezkému prožití svátků jara nabízíme pár receptů jak staročeské, tak nové kuchyně.
Velikonoční beránek z tvarohového těsta
250 g polohrubé mouky, 250 g margarinu, 250 g cukru, 250 g netučného tvarohu, 3 vejce, 1/2 prášku do pečiva,
citrónová kúra, 50 g ořechů
Margarin a tvaroh dobře utřeme s vejci a cukrem. Přidáme prosátou mouku, prášek do pečiva,
nasekané ořechy a citrónovou kúru. Formu na beránka vymažeme tukem, vysypeme moukou,
naplníme připraveným těstem, přiklopíme a pečeme asi 45 minut. Ihned po upečení vyklopíme
a bohatě pocukrujeme.
Velikonoční pirožky
500 g mouky,1/4 l zakysané smetany, 2 vejce, 1 lžíce cukru, sůl, 2 lžíce másla
Do prosáté mouky přidáme zakysanou smetanu, vejce, máslo, sůl a cukr a vypracujeme těsto,
ze kterého uděláme bochník a necháme ho přikrytý ubrouskem na chladném místě 20-40 minut
odpočinout. Potom ho rozválíme na placku silnou asi ½ cm, vykrajujeme kolečka, doprostřed dáme
sladkou (tvarohovou, ořechovou apod.) nebo masovou náplň, pirožky přehneme a okraje dobře
uzavřeme, aby náplň nevytekla. Naskládáme na plech asi 2 cm od sebe, potřeme rozšlehaným vejcem
a upečeme.
Plněná velikonoční vejce
300 g mouky, 200 g rostlinného másla, 75 g cukru, 1 žloutek, 2 lžíce smetany
Náplň: 2 balíčky instantního čokoládového krému, 15 cl horkého mléka,100 g rostlinného másla, 100 g rozinek,
40 g strouhaného kokosu
Poleva: 1 bílek, 200 g moučkového cukru, 3 lžíce instantního čokoládového prášku
Smícháme mouku, máslo a cukr, přidáme žloutek rozmíchaný ve smetaně a těsto necháme chvilku
odpočinout. Pak jej vyválíme, vytvarujeme na vnější straně polévkových lžic a pečeme i se lžícemi
v předehřáté troubě přibližně 10-15 minut. Upečené sejmeme ze lžic a necháme vychladnout. Náplň
připravíme smícháním potřebných surovin a naplníme poloviny vajec, které pak spojíme. Bílek
ušleháme do pěny, vmícháme cukr a čokoládový prášek. Touto polevou pomocí zdobičky lemujeme
spoje a zdobíme podle fantazie.
Dobrou chuť, bohatou pomlázku a krásné prožití velikonočních svátků.
Miluše Dvořáková
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
T. J. Sokol Bechlín a Sdružení pro obec Bechlín-Předonín, z.s.
Vás srdečně zvou na 4. ročník

NERUDOVÝCH PĚŠINEK

start v sobotu 14. dubna 2018 od 8:00 do 10:00 hodin
u Prodejní dílny lidové tradice v Bechlíně
Pro účastníky je připraveno malé občerstvení a dáreček.
Přijďte se projít jarní krajinou okolím naší obce, připraveny jsou dvě trasy 6 a 12 km,
na delší trase bude k nahlédnutí kronika Jezerské myslivny a dobové fotografie z Jezerské obory.
Pro děti možnost zkoušky orientačního běhu.
Startovné pro starší 15-ti let je 20,- Kč.

Kulturní komise Vás srdečně zve na

NEDĚLNÍ POSEZENÍ S HARMONIKOU

v neděli 22. dubna 2018 od 14:00 do 17:00 hodin
v Klubu Předonín
Vstupné dobrovolné.
Malé občerstvení zajištěno, možno si donést i své.
Doprava z Bechlína zajištěna, v případě zájmu nahlaste v kanceláři OÚ Bechlín.

VELIKONOČNÍ CVIČENÍ
v úterý 3. dubna 2018 v tělocvičně ZŠ Bechlín
Program: 18:45-19:15 Aerobik a posilování problémových partií
19:15-19:45 Jóga s Magdou
S sebou: sportovní oblečení a obuv, pití, podložku a ručník.
Více informací a rezervace na tel. 739 529 215 nebo na tpospisilova92@seznam.cz

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.
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