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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
letošní léto je minulostí. Začíná podzim, a to znamená sklizeň zahrádek, česání ovoce a dohánění
všeho, co se od začátku roku nestihlo. Pro obec znamená tento čas hodnocení práce od začátku roku.
Významná investiční akce, kterou byla výstavba sportovního zázemí v místní části Předonín,
je ukončena. Máme zkolaudováno a v současnosti se odstraňují „dětské nemoci“, které každé nové
zařízení přináší. Počin naší obce za období 2017-2019 v rámci podpory sportovních i společenských
aktivit v nově vybudovaných prostorách nám závidí široké okolí. Kladné hodnocení návštěvníků
je pro naši obec veřejnou pochvalou. Podle některých „domorodců“ jsme obcí zaostalou, stylem
a způsobem života druhořadou a nedosahujeme patřičné úrovně života moderního člověka. Nezbývá,
než se nad těmito názory pousmát, vždyť mnohá místa v naší republice se nemohou s tou naší
vesničkou vůbec srovnávat.
Před námi stojí ještě mnoho úkolů, které čekají na svoji realizaci. Je jenom důležité stanovit v rámci
rozpočtu obce ty důležité a méně důležité. Není přece v našich silách udělat vše najednou. Neznamená
to ale, že každý dobrý nápad je odsouzen a shozen ze stolu. V současné době je nutno rozšířit zásobník
akcí dlouhodobého rozvoje všech částí naší obce. Tuto povinnost stanovuje zákon a naše obec
bezezbytku tuto záležitost naplňuje. Investiční záměry rozvoje jsou pevně stanoveny a do budoucna
posunou nás všechny zase o kousek dál.
Úkolem zastupitelstva obce je s rozvahou spravovat všechny části obce bez omezení té či oné. Ne vždy
se vše dokonale daří. Záleží vždy na zdravém selském rozumu, zda investovat do záležitostí
celospolečenského charakteru nebo preferovat pouze vlastní, někdy i sobecké, názory na to,
co je potřeba. Zatím se daří rozdělovat společné prostředky celkem vyrovnaně. Každá část naší obce
je v základních potřebách v podstatě totožná. Někdy se více prostředků využije v jedné části, někdy
v části druhé.
Dovolím si konstatovat, že naše obec jako celek je ve výborné kondici, připravena na další náročné
období. Samozřejmě výhodou jsou aktivní občané, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu a pomoci,
byť třeba drobností. Je potřeba těmto lidem velmi poděkovat, bez jejich přičinění se mnohé akce nedají
vůbec pořádat.
Je podzim, a to znamená předzvěst nevlídného a někdy i smutného času. Buďme na sebe příjemní,
neubližujme si navzájem a těšme se z nadcházející zimy, která, jak doufám, bude aspoň trochu bílá.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Dne 27. srpna se v 18 hodin v Klubu Bechlín konalo zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo devět,
později deset zastupitelů a hosté.
Hospodaření obce – v úvodu jednání byli zastupitelé seznámeni s průběhem hospodaření obce.
Předložená Zpráva o hospodaření obce byla schválena jednohlasně.
Prodej pozemku v Bechlíně – osm zastupitelů hlasovalo pro záměr prodeje malého pozemku – části
veřejného prostranství v zástavbě rodinných domů v Bechlíně. Dva zastupitelé se zdrželi hlasování.
Prodej pozemku v Předoníně – sedmi hlasy byl schválen záměr prodeje malého pozemku přiléhajícího
k bývalému obchodu v Předoníně. Dva zastupitelé byli proti prodeji, jeden se zdržel.
Věcné břemeno – inženýrské sítě – schváleno bylo zřízení věcného břemene pro inženýrské sítě
v Předoníně.
Nové venkovní odpadkové koše – zastupitelé podpořili návrh na zakoupení nových betonových
odpadkových košů do všech místních částí obce a schválili nákup 20 těchto nádob. Návrh podpořili
všichni přítomní zastupitelé.
Cvičební stroje na Benzinov – zastupitelé podpořili návrh na zakoupení venkovních cvičebních strojů
a jednohlasně rozhodli o zařazení nákupu do dalšího rozpočtu obce a umístění strojů na Benzinově.
E-mailové schránky – zastupitelé neschválili návrh na zřízení zastupitelských e-mailových schránek
s tím, že obec má na zastupitele platné kontakty a nové schránky nejsou potřeba. Všech deset
hlasujících bylo proti.
Nájem hrobů – zastupitelé jednohlasně schválili znění nové smlouvy o nájmu hrobového místa
na hřbitově v Bechlíně, která byla upravena dle novely zákona o pohřebnictví. Všechny běžící nájmy
zůstávají beze změny do vypršení.
Přestupková agenda – všichni zastupitelé podpořili návrh veřejnoprávní smlouvy s Městem Roudnice
nad Labem o vyřizování přestupkové agendy.
Diskuse – v závěru jednání se diskutovalo o tvorbě pachtovní smlouvy o pronájmu zemědělských
pozemků ve vlastnictví obce. Dále byl předložen návrh na výsadbu stromořadí při komunikaci mezi
Bechlínem a Předonínem.
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

Upozornění pro majitele psů
Od 1. ledna 2020 vejde v účinnost nové ustanovení novely veterinárního zákona. Všichni psi musí být
nejen oočkováni proti vzteklině, ale také nezaměnitelně označeni pomocí mikročipu (toto číslo musí
veterinář zaznamenat do očkovacího průkazu). Psi, kteří nebudou mít čip, nesmí být veterinářem
oočkováni proti vzteklině – jedinou výjimku tvoří psi, kteří byli označeni čitelným tetováním
provedeným před 3. 7. 2011.
PLOŠNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ BUDE PROVEDENO NA PODZIM 2019
KVALITNÍ MIKROČIPY VIRBAC BACKHOME
CENA 399,- Kč, v ceně je zahrnuta aplikace čipu, registrace, známka, zápis do očkovacího průkazu.
V případě zájmu kontaktujte obecní úřad.

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 30. září 2019 (40. týden) začíná zimní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1 x týdně.
Svozový den – PÁTEK
První vývoz – 4. října 2019
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Kominictví Apeltauer Roudnice n.L. oznamuje
Kominické služby budou poskytovány na základě přihlášek, které bude přijímat do 11. října 2019
Obecní úřad v Bechlíně a místostarosta p. Vocásek v Předoníně.
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.

MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že ve dnech 6.-8. listopadu 2019 a 23. prosince 2019 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.

Sběr elektroodpadu
Sběr elektroodpadu v Bechlíně je dočasně ukončen. Pro Bechlín i Předonín zajišťuje sběr SDH Předonín.
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.

Máte problém s vodou z vodovodního řadu?
Prosíme občany, kteří mají problémy s hrubou nečistotou obsaženou ve vodě z veřejného vodovodního
řadu (ucpané perlátory, zanesené vodovodní baterie, poškozené domácí spotřebiče...), aby kontaktovali
obecní úřad - buď osobně nebo na tel. 416 844 000, případně na e-mail ou.bechlin@tiscali.cz.
Rádi bychom provozovateli vodovodu poskytli alespoň přibližný seznam přípojek, kterých se tento
problém týká.
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AKCE KULTURNÍ KOMISE ..........

Rozloučení s prázdninami 2019
V sobotu 31. srpna se v Bechlíně konalo prázdninové rozloučení. Již tradičně ho zahájil Sváťa se svým
divadlem a pohádkou pro děti. V pauze mezi divadlem a soutěžemi mohly děti využít lanový sjezd,
který pro ně opět připravila jednotka aktivních záloh. Na poli pod hřištěm bylo možné vidět veterány,
motorky, traktor, auta a také moderní hasičské automobily. Ať tak či tak,
bylo vidět, že majitelé si jich váží a patřičně se o ně starají. Také zde byla
cvičná střelnice a samozřejmostí byly projížďky bojovými vozidly,
na které se opět stála dlouhá fronta. Letos po delší době zavítali
do Bechlína také urození pánové ze skupiny Lepus s ukázkami
historického šermu včetně noční bitvy.
Stánků s jídlem a pitím bylo také hodně. Prodávala se grilovaná kuřata, palačinky, klobásy a spousta
jiného. Nejen děti jistě ocenily stánek s točenou zmrzlinou, protože počasí se opravdu povedlo
a sluníčko hřálo.
Ve 13 hodin se začalo soutěžit o ceny. Skákání v pytli, kop na branku, slepé kreslení,
opičí dráha, závody želviček a spousta dalších. Soutěží bylo opravdu hodně a cen
pro soutěžící také. Děti vybíraly z hromady hraček, výtvarných a školních potřeb
a jiných drobností. Po ukončení soutěží přiletělo letadlo. Při každé otočce nad hřištěm
jeho posádka shodila bonbony s barevnými stužkami. Děti běhaly z jednoho konce
hřiště na druhý, aby si každý „ukořistil“ aspoň nějakou mlsku pro sebe. Během celého
dne se na obří obrazovce promítaly pohádky.
DJ Kawa pouštěl hit za hitem, čímž dokresloval skvělou atmosféru. Po ukázkách sportovní kynologie
se konala dětská diskotéka, na které se děti dosyta vyřádily. A ty, které neměly dost, pokračovaly
na večerní zábavě. To už ale DJ Kawu vystřídala skupina Elegance, která svým mixem českých
i zahraničních hitů bavila lidi až do noci.
Dovolte mi poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci prázdninového rozloučení.
Nebudu jmenovat, protože je to dlouhá řada lidí, ale všichni do jednoho si zaslouží velké DĚKUJEME!
Poděkování patří jistě i sponzorům akce.
Michala Korpalová

VOLNOČÁSEK ..........

Volnočásek informuje
Od srpna tohoto roku máme nové větší prostory, které dříve využívala pěstounská rodina. K dispozici
máme celé přízemí domu č. 18.
KLUB PODŘIPSKÝCH KRAJKÁŘEK se schází pravidelně každý
týden v úterý od 15:00 hod. již tři roky. Vytvořily
už spoustu nádherných krajek a zdokonalovat se jezdí do Prahy
k našim předním krajkářkám. Svoje výrobky představily v rámci
Svatováclavské pouti 28. září. Naše krajkářky vystupují
na různých kulturních akcích v okolí, naposledy se představily
při Roudnickém vinobraní. Připravují výstavu na hradě
v Budyni nad Ohří.
KURZY VÝROBY PŘEDMĚTŮ Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ pro děti i dospělé
Říjen – začínáme 8. 10. 2019. Schůzky budou každé úterý od 14:00 do 17:00 hod.
Pomůcky s sebou: nůžky, pevná nit (riflová, režná...), vata, utěrka.
Kurzy jsou pro obyvatele Bechlína, Benzinova a Předonína ZDARMA.
na setkání s Vámi se těší Jiřina Šustrová a Ivona Vodičková
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.......... PRODEJNÍ DÍLNA LIDOVÉ TRADICE

Kurz výroby modrotisku 2019
Vytvořte si originální kousek do Vašeho šatníku nebo bytovou dekoraci. Úžasná technika zapsaná
na seznam UNESCO.
říjen: STŘEDA 9. 10. a 23. 10.
listopad: STŘEDA 6. 11. a 20. 11.
vždy od 16:00 do 18:00 hod.
S sebou potřebujete pouze chuť tvořit :-). V dílně je k dispozici veškeré vybavení včetně nejrůznějších
předloh, šablon, razítek, štětců, zdobítek... Je jen na Vás, jestli si vyrobíte dekorační polštář, šál, zástěru
nebo třeba košili. Na kurzu obdržíte 90x100 cm plátna. Každý další metr za příplatek 250,- Kč. Tahy
štětců si velmi rychle díky mým pomůckám osvojíte:-) Vhodné i pro méně kreativní nadšence:-)
cena: – 700,- Kč/osoba; lektorka: Kateřina Hejdová (spoluautorka Podřipského betlému)
Rezervace na tel. 776 878 741 nebo na email info@katerinahejdova.cz
Jiřina Šustrová

.......... ŠKOLA A ŠKOLKA

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Čtenářům bechlínských listů přejeme příjemné prožití říjnových dní. Předkládáme nové informace
z naší organizace.
Školní rok děti z mateřské školy v Předoníně zahájily pohádkou
O koblížkovi. Přivítaly mezi sebou nové děti a seznámily je s jejich
značkami na šatních skříňkách, hračkami ve školce a veškerým
zařízením. Všichni společně probírali téma Květiny. Učili se znát
názvy některých květin, jejich částí a využití. Dozvěděli
se o celkovém významu rostlin pro naši planetu. V rámci
logopedické prevence děti rytmizovaly jména květin. Vymýšlely
rýmy, určovaly první a poslední hlásku ve slově, vymýšlely slova
od hlásky apod. Také se učily novou říkanku Kytka, píseň Deštík, říkanku s pohybem Co kdy kvete
a pohybovou hru Kopřiva. Děti počítaly okvětní lístky a přiřazovaly dle barvy. Hrály dramatickou hru
Na barevné květiny a Uvíjíme věneček. Poslouchaly Příběhy včelích medvídků. Nejvíce děti bavilo
pozorovat květiny pod lupou při pobytu venku na zahradě MŠ.
V Bechlíně začal v MŠ nový školní rok s 28 zapsanými dětmi. Nově
tento rok do mateřské školy nastoupilo šest dětiček. Naši nejmenší
si osvojují hygienické návyky, uklízí hračky, učí se pravidla soužití
ve školce a žijí podle zvyků v MŠ, které přispívají k bezpečnosti
a pohodovému soužití všech dětí. Chlapci a děvčata z mateřinky
vyráběli své první výkresy – jablka v bedně. Obrázky vznikly
lepením a obtisknutím jablek.
Vyšší počet žáků jsme zaznamenali i v základní škole, kam první školní
den nastoupilo 62 dětí. Žáky a žákyně prvního ročníku přivítali společně
s paní učitelkou Sandrou Černou pan ředitel Pavel Adámek a zástupce
obce paní Vladimíra Müllerová. Naši prvňáčci vstoupili do školy jako piráti
a mohli směle vyrazit na svou plavbu za poznáním. S radostí jsme otevřeli
samostatnou pátou třídu, které se ujala nová paní učitelka Gabriela
Rubínová. Žáci prvního ročníku se ve škole poprvé fotografovali. Žáci druhého a třetího ročníku
se zapojili do programu Hravě bez úrazu. Do podobné akce se zapojili i čtvrťáci a páťáci, kteří
se dozvěděli, jak pečovat o své zdraví.
Takto zajímavě začal školní rok 2019/2020. První měsíc je úspěšně za námi. Na děti čeká během roku
ještě velké množství zajímavých aktivit. Přejeme všem hodně sluníčka a krásné babí léto.
Mgr. Štěpánka Omámiková, ZŠ a MŠ Bechlín
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Zatím bez ztráty bodů
Tak jsme se dočkali. Posílený kádr, nové kabiny a kvalitní hrací plocha, to jsou předpoklady zlepšených
výkonů. A to je to, co může vést ke spokojenosti fanoušků. Los nám v první části soutěže určil dva
aspiranty postupu do III. třídy, a sice „B“ celky Roudnice a Dušníků.
Neděle 1. září 2019
SK Roudnice n.L. „B“ – Předonín
3:4 (3:2)
- bojovné, vyrovnané utkání, v němž o vítězství našeho družstva rozhodly dvě skutečnosti. Touhou
po vítězství jsme přehráli fotbalově vyspělejší domácí, více jsme se nadřeli na vypracování gólových
šancí, ale ty jsme proměnili. Druhou skutečností byl excelentní výkon nejmladšího fotbalisty z rodu
Balšánků. Adam v druhém poločase nepovolil domácím vůbec nic. Vývoj skóre: 0:1, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2,
3:3, 3:4.
Neděle 8. září 2019
Předonín – Kostomlaty
3:2 (2:1)
- utkání, které nemělo být problémem, se stalo bojem o „holé“ vítězství. Rozdíl proti Roudnici jako den
a noc. Hosté byli hbitější a více na míči, nedělalo jim problém přehrávat naše nesoustředěné hráče
a drželi vyrovnaný průběh i stav. O výsledku jsme rozhodli 13 minut před koncem díky vydařené
střele Červinky.
Neděle 15. září 2019
Dušníky „B“ – Předonín
1:2 (1:1)
- další důležitý zápas pro pořadí v soutěži. První část poměrně vyrovnaná, škoda nevyužití gólové
šance v začátku utkání J. Balšánkem. Mohlo být klidněji. Nakonec jsme dopřáli domácím vyrovnání
v poslední minutě poločasu vlastním gólem po nechtěném zákroku M. Janaty. Druhá část patřila spíše
našemu celku a o vítězství rozhodl tradiční střelec J. Červinka.
Neděle 22. září 2019
Předonín – Přestavlky
15:2 (5:0)
- utkání, které by bylo praktickou matematikou školáků první a druhé třídy. Krásně by si ověřili
základy počtů. Ale teď vážně. Naprosto odevzdaný soupeř, proti kterému jsme dosáhli dvojciferného
vítězství. Výsledek, který nás několikrát potkal v roli poraženého v nedávné minulosti. Dva góly
připadají na lehkomyslné počínání v obranné činnosti.
Takže můžeme být po čtyřech mistrovských zápasech spokojeni a můžeme konstatovat, že se rovněž
zlepšila tréninková morálka. A to je dobře. Dobré podmínky, pěkné zázemí, výborná hrací plocha
a podpora fanoušků jsou předpokladem pro další úspěšné výsledky. A doufejme, že o nich budeme
moci informovat v dalším zpravodaji.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

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.
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