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………. SLOVO STAROSTY

Školka v novém kabátě
Budova Mateřské školy Předonín svítí novotou a láká další děti předškolního věku k návštěvě.
Další dílek plánované údržby a rekonstrukcí budov sloužících předškolnímu vyučování byl
splněn. Celkové zateplení, barevné provedení a další potřebná údržba je součástí rozpočtu Obce
Bechlín pro rok 2011. Využitá dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje ušetřila obecní
prostředky a plně splnila svůj účel.
Stavební podnikatel z místní části Předonín odvedl na základě smluvního vztahu svoji práci
v řádném termínu ve vysoké kvalitě se všemi požadovanými náležitostmi.
Celkové náklady kompletního díla dosáhly částky 477 112,00 Kč. Z dotace Ústeckého kraje byla
hrazena částka 188 000,00 Kč, což je 40% celkové ceny. Podíl Obce Bechlín činí 282 112,00 Kč,
zbylých 60% nákladů.
Realizací projektu došlo k výraznému zkvalitnění poskytovaných služeb předškolního zařízení.
Do budoucna jsou naplánovány další úpravy, zejména venkovního prostoru.
Předškolní a školní zařízení jsou prioritami a investicemi do budoucnosti naší obce.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU……….

Územní plán Bechlín
Obecní úřad v Bechlíně oznamuje, že bylo zahájeno řízení o opatření obecné povahy o návrhu
Územního plánu Bechlín.
Vzhledem k tomu, že rozsah opatření obecné povahy není možné zveřejnit na úřední desce v úplném
znění, je zveřejněn po dobu 30 dnů od 27.9.2011 do 27.10.2011 na elektronické úřední desce Městského
úřadu Roudnice n.L. www.roudnicenl.cz a Obecního úřadu Bechlín www.bechlin.cz. V listinné
podobě je možné do návrhu opatření obecné povahy nahlédnout na Městském úřadě Roudnice n.L.,
odbor majetku a rozvoje města, oddělení úřad územního plánování a na Obecním úřadě v Bechlíně .
V případě zájmu o nahlédnutí na Obecním úřadě v Bechlíně kontaktujte prosím starostu obce
na tel. 607 618 023.
Námitky a připomínky lze uplatnit u úřadu územního plánování – Městský úřad Roudnice n.L., odbor
majetku a rozvoje města a to do 27.10.2011, nejpozději při veřejném projednání. K později uplatněným
připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Veřejné projednání návrhu Územního plánu Bechlín se bude konat dne 27.10.2011 v 15:30 hod.
na Obecním úřadě v Bechlíně.
Veřejná vyhláška Městského úřadu Roudnice n.L. Oznámení o zahájení řízení o vydání opatření
obecné povahy na Územní plán Bechlín a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek je vyvěšena
na úředních deskách (a to i elektronických) Městského úřadu Roudnice n.L. a Obce Bechlín.

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 3.10.2011 začíná zimní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1x týdně.
Svozový den – STŘEDA
První vývoz - 5.10.2011

Z KULTURY ……….

Příznivce dechovky déšť neodradil
Na Přívoranku přišlo k hasičské zbrojnici na šest desítek občanů
Zářijové dny oživila v Bechlíně svou hudbou dechová kapela Přívoranka. Ta se po letním úspěchu
z 16.července nyní, v neděli 18.září, opět vypravila do naší obce, aby potěšila občany, kteří mají rádi
dechovku.
U hasičské zbrojnice v Bechlíně se i za velice chladného a deštivého počasí sešlo kolem šedesáti občanů,
což považujeme za obdivuhodné. V ten den se totiž bez kabátu nikdo neobešel.
Přestože počasí se od nás odvrátilo, zábava byla nakonec pěkná. Největší dík za to patří dobrovolným
hasičům a hasičkám, kteří během dne připravili přístřešky proti dešti a bohaté občerstvení.
Co nás naopak trochu zklamalo, byla neúčast občanů z Předonína. Těch se na posezení s dechovkou
přijelo podívat jen pár, přestože obec zajistila na daný
koncert dopravu zdarma. Mikrobus z Benzinova
a Předonína odjel prázdný. Chápeme, že v chladném
a deštivém počasí se lidé, zvláště pak senioři, nechtěli
vystavit
riziku
nachlazení,
proto
neúčast
předonínských vnímáme jako výsledek jejich úvahy
a nikoliv nezájem. I na příští podobné kulturní akce
se pokusíme zajistit dopravu.
Za kulturní komisi Zdeňka Studená
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………. NAŠE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Naši předškoláci
Začátek nového školního roku se týká nejen základního školství, ale začíná u těch našich nejmenších
ratolestí docházkou do mateřské školy.
Krásná, barevně sladěná fasáda Mateřské školy
v Předoníně přivítala naše děti v „novém kabátu.“
Jak to děti vnímají jsem zjistila návštěvou mateřské
školy. Chvíli jsem čekala, abych je nerušila
při zpěvu, který mi připomněl léta pedagogického
působení ve školním zařízení.
Děti mě přivítaly s úsměvem a podělily se o radost
z proměny budovy, ale ve třídě se především
soustřeďují na oblíbené dinosaury, vybavenou
kuchyňku a další hračky. Zastihla jsem je
u stolečku, kde správně zvolenými pastelkami vybarvovaly ovoce na stromech. A tak pod jejich
rukama vznikaly sady jabloní, hrušní, švestek a třešní.
Kluci se chlubili oblíbenými auty - auto cars, gormity a holčičky zase módními doplňky ve vlasech.
I hračky podléhají módě.
Paní učitelky Teichertová a Dvořáková mají v pedagogické péči celkem 17 dětí, z toho jich 6 nových
přibylo v letošním novém školním roce. Prozradily, že děti mají nejraději spontánní hry a průlezky.
A protože naše obec má mateřské školy dvě, což nebývá zvykem v jiných obcích, vydala jsem se
za dětmi do Mateřské školy v Bechlíně.
Děti jsem ve třídě nezastihla. Využily krásného dopoledne a byly na procházce s paní učitelkou
Skleničkovou. Ve třídě na mě čekala vedoucí učitelka, paní Rauchová, která zodpovídá za obě mateřské
školy.
Příjemné prostředí přispělo k pěknému a vstřícnému rozhovoru. Dozvěděla jsem se, že jak v Bechlíně,
tak i v Předoníně jsou jednotřídní smíšená oddělení. Výhodou je, že ti nejmenší se učí od starších dětí,
chtějí se jim vyrovnat, což je vede k motivaci. Předškoláci pomáhají menším jak při oblékání, tak
i ve společných hrách. Obě smíšená oddělení tak plynule navazují na systém, který je běžný v rodinách
se sourozenci.
Do letošního nového školního roku nastoupilo 23 dětí a od ledna 2012 bude mít škola o 5 dětí více.
Tím bude kapacita školy maximálně využita.
Nejoblíbenější mezi dětmi je hra „Cink“. To se rozdají karty, na kterých jsou zobrazené různé obličeje.
Úkolem je najít stejnou kartu se stejným obličejem, kterému musí ještě odpovídat stejná barva, motiv
a výraz. Nejrychlejší cinkne a za odměnu bere od spoluhráčů karty. Vítězí ten, kdo má nejvíce karet.
Stavebnice Lego si udržuje stále stejné prvenství v oblibě. Děti tvoří z menších stavebních prvků
a procvičují si jemnou motoriku, která hraje důležitou roli při vstupu do základní školy.
Protože se blížil čas oběda, tak jsem se zeptala, co mají děti nejraději. „Česká omáčka jednoznačně vede,
jde o klasickou rajskou omáčku, ale s těstovinami, dále je to svíčková,“ řekla vedoucí učitelka
Rauchová.
Ze své dlouholeté pedagogické praxe mi paní učitelka prozradila, že agresivita u dětí se stupňuje.
Přičítá to sledování nevhodných pořadů v TV, DVD, často i do pozdních večerních hodin, ale také větší
benevolenci rodičů. Děti pak nevnímají autority, nejsou zvyklé dodržovat pravidla. Představila
mi velký vyvěšený, dětem dostupný plakát, kde jsou zobrazena Pravidla společného soužití, se kterými
se pravidelně pracuje.
V obou mateřských školách mi bylo příjemně. Paní učitelky sdílejí s dětmi jejich svět, který je plný her
a očekávání.
Připravila Irena Škobisová
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NAŠE ŠKOLA ……….

Jak jsme v naší škole přivítali prvňáčky?
Troufáme si tvrdit, že první velice vydařenou akcí v tomto školním roce je "Pasování prvňáčků" , které
proběhlo od pátku 9.9. do soboty 10.9.2011 v naší škole.
Všichni žáci byli přivítáni sladkostí, následovalo slavnostní přivítání prvňáčků slovy Elišky Berounské
a pak již "pasování" každého prvňáčka a tím přijetí mezi školáky a ostatní spolužáky ve škole. Pak již
se mohli všichni rozprchnout po školní zahradě a zasoutěžit si v disciplínách připravených páťáky.
Opečené vuřty na ohni nám přišly k chuti a na závěr vydařeného dne nás čekalo ještě jedno překvapení
- pohádka před spaním. A pak již - dobrou noc všem.
V sobotu, po probuzení, společné snídani a úklidu školy jsme se rozloučili opět slovy E. Berounské:
" PŘEJEME VÁM HODNĚ RADOSTI ZE ŠKOLNÍ PRÁCE A Z DOCHÁZKY DO NAŠÍ MALÉ,
ALE BEZVA ŠKOLY!!!"
M.Pordeová a B.Dvořáková, ZŠ Bechlín

Z HISTORIE OBCE……….

Jak vypadal Bechlín před stojedenasedmdesáti roky
Mapa Bechlína na obrázku je vlastně list Stabilního katastru vypracovaná v roce 1840. Vzniku tohoto
katastru předcházela řada začínající ve 14. století zemskými deskami a urbáři, rustikálním katastrem,
Tereziánským a Josefínským katastrem. V poslední verzi bylo už uplatněno geometrické měření,
v předchozích případech byly spíše použity pouze odhady. Protože daň z nemovitosti představovala
pro státní pokladnu vždy význačný přínos, bylo začátkem 19. století rozhodnuto o maximálním upřesnění
katastrálních údajů a začal vznikat právě Stabilní katastr, který byl podkladem i pro dnešní platný
pozemkový katastr. Čechy byly měřeny v letech 1826 až 1843, přičemž na Bechlín se dostalo v roce 1840.
Byly vypracovány mapy v měřítku 1 : 2880 s orientací na sever, jak je i dnes obvyklé. Vlastníkem listů
Stabilního katastru je Český úřad zeměměřičský a katastrální, odkud lze získat kopie. V digitalizované formě
je pak k dispozici zatím většina listů na www pod adresou „Císařské povinné otisky“.
V mapě na obrázku jsou růžovou barvou vyznačeny zděné budovy – v případě Bechlína zřejmě zděné
většinou z vepřovic a žlutou barvou dřevěné stavby – pravděpodobně stáje, stodoly, dřevníky atd.
Z celkového pohledu je zřejmé, že centrum návsi bylo v oblasti dnešního obecního úřadu. Dolní část byla
zastavěna ještě jen sporadicky. Velice zajímavé je tehdejší vodní hospodářství. Vzhledem k malé vydatnosti
bechlínského potoka existovalo několik nádrží – nejhořejší nad dnešním obecním úřadem, velká ve statku,
další proti kostelu a konečně poslední byla dolní mlýnská nádrž. Zachovány zůstaly do dneška pouze dvě,
a to nádrž ve statku a dolní mlýnská. Zelenou barvou se šrafováním a emblémem stromku byly označeny
zahrady a sady – jejich rozloha byla překvapivě velká. Šedou barvou je vyznačena plocha lesa a světle
zelenou bez šrafování a s nákresem stromku jsou označeny obecní pastviska. Orná půda je označena
béžovou barvou a červeným parcelním číslem. Stejnou barvou, ale s emblémem trojnožky jsou označeny
chmelnice, sice relativně černé, ale s malou rozlohou. Růžová barva konečně označuje vinice se symbolem
pnoucí se vinné révy. Těch bylo – dá se říci – překvapivě mnoho. Cesty včetně polních jsou na obrázku
vyznačeny světle hnědou barvou. Tak tedy vypadal Bechlín se svou hospodářskou půdou před 171 rokem.
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……….Z HISTORIE OBCE
Do dnešní doby se mnoho změnilo – např. náves souvislou zástavbou po obou stranách cesty nabyla
ulicového typu, téměř vymizely vinice, za to značně se rozšířila plocha chmelnic.
V obci funguje vodovod s kanalizační sítí a čistírnou odpadní vody. Ves tedy odpovídá velice dobrému
dnešnímu standartu.
Zajímavé by bylo vědět, jak bude Bechlín vypadat za dalších 171 let. Toho se dočká asi pátá následující
generace dnešních nejmenších občánků Bechlína.
Vladimír Barták
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ZE SPORTU……….

Jak Dragonteam Předonín proplul sezónou 2011
Minulý víkend 1. - 2.10.2011 se konalo na umělém kanále v Račicích 6. mistrovství České republiky
dračích lodí, kterého se zúčastnil i team Předonína. Jednalo se o celonárodní finále soutěží Český pohár
a Grand Prix. Jistě Vás zajímá jak vše dopadlo, ale pěkně popořadě.
Nejprve mi dovolte, abych Vám pomohl zorientovat se v dračím sportu a vysvětlil Vám názvy soutěží,
o kterých už jsem se zmínil. DRAGON BOAT GRAND PRIX je celosezónní soutěž závodů dračích lodí
pro amatérské, firemní a fun posádky přátel a kamarádů, které nejsou registrovány pro závody
Českého poháru dračích lodí.

DRAGONTEAM PŘEDONÍN na dvoukilometrové trati v Ostrožské Nové Vsi v červenci 2011.

DRAGON BOAT GRAND PRIX se skládá ze 2 samostatných soutěží, České národní ligy dračích lodí
a Moravské národní ligy dračích lodí a utkávají se v ní smíšené posádky dvaceti pádlujících, z toho
musí být minimálně 4 ženy.
Český pohár dračích lodí je v České republice nejvyšší sportovní soutěž, ze které lze nominovat
závodníky do reprezentace ČR a soutěží se v těchto kategoriích: Premier Open – muži, Premier Woman
- ženy, Premier Mix - smíšená kategorie, kde musí být minimálně 8 žen.
První polovina sezóny začala slibně. Přinesla několik zlatých
Letošní seriál závodů dračích lodí byl velice náročný jak z časových, tak i z finančních důvodů.
Pořadatel Česká asociace dračích lodí nám vypsal celkem deset závodů v kategorii DRAGON BOAT
GRAND PRIX a další čtyři společné závody se soutěží Českého poháru dračích lodí (z výše uvedeného
vyplývá, že my máme v lodi nejméně 4 ženy a borci z Českého poháru žen 8 – kategorie Premier Mix).
Team Předonína se zúčastnil celkem 12 závodů. Již druhým rokem jsme začínali sezónu koncem dubna
ve Štětí, kde jsme v závodu na 1000 m obsadili druhé místo (bohužel bez Petra Balšánka to líp nešlo).
Začátkem května jsme odjeli na tři dny na první společný závod na Pálavu, kde jsme se v závodě
na 200 m probojovali až do finále A a obsadili v něm nečekaně 4 místo. V neděli nás čekala deštivá
premiéra na trati 2000 m, zde jsme dojeli na 9. místě. Koncem máje jsme dovezli z Lipna stříbro z 200 m
trati a zlato z kilometru.
Červen, ve kterém se konaly závody každý týden, jsme zahájili druhým společným závodem v Třeboni
a odvezli jsme si bronz z 200 m a na 2000 m jsme byli pátí. Na dalších závodech v Sedlčanech
a Pardubicích jsme zvítězili vždy na obou tratích. Na Máchově jezeře v Doksech nás v pátek pokořili
na trati 1000 m naši kamarádi, ale také soupeři z Mnetěše. Druhý den na závodech v Třebouticích
u Litoměřic jsme jim porážku vrátili a vyhráli obě trati 200 i 1000 m.
Přes léto jsme se potýkali s neúplností týmu
V polovině července někteří z nás odjeli na soustředění na Pálavu a pomáhali našim kamarádům
z Dragonteamu Mnetěš odvézt body z Moravy. Na konci měsíce jsme bojovali ve třetím společném
závodě v Ostrožské Nové Vsi a odvezli si opět třetí místo z dvoustovky a osmé místo z dvou kilometrů.
Na začátku září jsme společně s dalšími 15 posádkami bojovali o premiérové body v Roudnici n. L.
a obě trati 200 i 1000 m jsme vyhráli. Na konci měsíce jsme se v neúplné sestavě zúčastnili Pražského
festivalu dračích lodí v Praze na Smíchově a zajeli 3. místo na 200m a až šestý čas na 1000 m. Tento
závod se konal pouhý týden před finále celého ročníku a my jsme zajeli, i když v neúplné sestavě,
nejhorší výsledek na trati 1000 m.
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Konec sezóny završil fantastický úspěch na Mistrovství ČR
Je 1. října a v Račicích se za krásného slunečného počasí koná 6. mistrovství České republiky dračích
lodí, kterého se účastní téměř 50 nejlepších posádek z Čech a Moravy. Pořadatel si na nás připravil zase
jednu novinku, tou je trať na 500 m, a do jednoho dne vtěsnal ještě sprinty na 200 m a dlouhou trať
2000 m.
Mistrovství začíná závody na vzdálenost 200 m. Pro nás je start v 10.40, jsme nalosováni do páté
rozjížďky a z prvního místa postupujeme přímo do jedné ze tří semifinálových jízd. V semifinálové
jízdě se umísťujeme na druhém postupovém místě a vyřazujeme z boje o medaile Pražský Slavia Výběr,
který byl pomalejší o 0,03 s. Za postup do finále jsme děkovali Petrovi Procházkovi alias Čápovi,
našemu trenéru, stratégovi a v této jízdě i kormidelníkovi. Zvolil výbornou taktiku, s kterou jsme šli
s dalšími pěti týmy do boje o medaile. Ve finálové jízdě jsme bronzoví za loděmi GRC Nymburk
a Draci Znojmo a o jedno místo jsme předstihli nejtěžšího soupeře v naší kategorii borce z teamu
Ptáček Kojetín.
Odpoledne následovaly závody na trati 500 m a i zde se nám podařilo probojovat sítem rozjížděk
přes semifinále do finále A, ve kterém jsme obsadili krásné páté místo.
Po 17. té hodině jsme vyrazili na trať dlouhou 2000 m, zde posádky startují intervalově po 15 s
a objedou dva okruhy dlouhé 1000 m, i přes veškeré naše úsilí nás pět set metrů před cílem předjeli
znojemští draci. Cílem jsme projeli v desátém nejlepším čase.
Večer následovalo vyhodnocení výsledků a na krku se nám houpaly tři medaile. Zlatá za vítězství
v České národní lize dračích lodí, stříbrná za druhé místo v celonárodní soutěži DRAGON BOAT
GRAND PRIX a pro mně osobně nejcennější bronzová medaile z Mistrovství české republiky dračích
lodí 2011 na trati 200 m.
A co na závěr? Díky celé posádce i fanouškům
V minulém článku "Jak Předonín k dračím lodím přišel" jsem psal něco o pohádce. Věřte mi,
že za našimi výsledky stojí tvrdá práce celé posádky. Trénujeme od začátku dubna do konce září
dvakrát týdně a v zimních měsících většina z nás v posilovně. Za podporu musím poděkovat našim
rodinám, obecnímu úřadu a všem fanouškům z blízkého i dalekého okolí.
Dračí lodě nejsou jenom o sportu, ale i o kamarádství, lásce (letos byla v naší lodi již třetí dračí svatba),
soudržnosti a obětování se pro toho druhého. My máme to štěstí, že v naší lodi máme Petra Balšánka,
on totiž chce vyhrát nejen každý závod, ale i trénink a hlavně společně se svou manželkou Álou obětují
dračímu sportu daleko nejvíce.
Za Dragonteam Předonín Jaroslav Benda

DRAGONTEAM PŘEDONÍN po dvojitém vítězství v Pardubicích v červnu 2011.
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ZE SPORTU……….

Nad Bechlínem se přehnal satelit
V neděli 18.9.2011 hostil místní fotbalový klub letos již podruhé fotbalový turnaj přípravek zvaný
satelit. Výkop byl stanoven na 10 h., ale již po 9 hodině se na hřiště začali sjíždět malí fotbalisté, jejich
trenéři i rodiče. Hřiště se tak proměnilo v jedno velké mraveniště a i parkoviště bylo zaplněno
do posledního místečka. A kabiny praskaly ve švech… Fotbal je právem králem kolektivních sportů
a o nezájem se do budoucna bát rozhodně nemusí.
Síly tentokrát poměřilo 5 týmů složených cca z 10 malých fotbalistů do 8 let. Silné zastoupení zde měla
Roudnice n.L., odkud dorazily hned 3 týmy (SK, SLAVOJ A a SLAVOJ B) a kromě domácích pak ještě
tým Mondi Štětí.
Pravidla byla jasná, hrál každý s každým na malém hřišti, 2 x 10 minut, vítězství bere ten nejlepší.
Marně byste na hřišti hledali 11 hráčů, vždyť tolik jich jednotlivé týmy ani neměly na soupisce.
Na hřišti hrají, kromě brankáře, vždy jen 4 hráči, které libovolně střídá a točí jejich kouč.
A bylo na co se dívat! Malí Ronaldové se rvali o každý míč a se zaťatýma zubama se chtěli vyrovnat
svým vzorům z Manchesteru nebo Barcelony. Mezi brankáři byla raritou gólmanka domácího týmu
Eliška Martínková, která svým nasazením strčila do kapsy kdejakého kluka.
Výsledky jednotlivých zápasů byly rozdílné a obzvlášť u dvou roudnických týmů Slavoje A a B byly
vidět velké herní rozdíly. Rodiče fandili s velkým nasazením, slyšet byly tradičně hlavně maminky :-).
Tatínkové se spíš v tichosti pyšnili výkony svých ratolestí a vůbec nejraději by na hřiště vběhli sami
a vrátili se zpátky do klukovských let. Myslím, že i páni rozhodčí (V. Macek a M. Tichý) byli s fair play
hrou zúčastněných týmů spokojeni a nemuseli řešit nic závažnějšího. Kéž by to těm malým capartům
vydrželo i v dospělosti!
Všechny nakonec převálcoval tým ze Štětí, který vyhrál 4 zápasy ze 4 a ziskem 12 bodů se stal
jednoznačným vítězem turnaje.
Ani domácí tým ve složení P. Carda,
A. Tichý, E. Martínková, T. Krauskopf,
J. Mareš, L. Švarcbach, K. Hubený a
M. Šveňha v čele s trenérem R. Tichým
nám neudělal ostudu a krásné 3. místo
je toho pádným důkazem. Už jen
doplním, že na 2. místě stanul tým
Slavoje Roudnice A, 4. byl tým
SK Roudnice a na 5. místě tým Slavoje
Roudnice B.
Závěrečné vyhlášení výsledků už bylo
jen formalitou, ale užili si ho všichni.
Týmy nastoupené jako na olympiádě
netrpělivě čekali až si budou moci
vyzvednout své zasloužené ceny. Sladké odměny a diplomy byly připravené pro všechny a oceněno
bylo i pár nejlepších jednotlivců. Nám dospělým nejde ale o výsledky. Jde o to přitáhnout děti
na sportoviště a to se nám daří. Velké uznání a ještě větší díky patří všem trenérům za jejich čas
a hlavně chuť jít do toho. Pro nás pořadatele byla největší odměnou spokojenost a nadšení všech
malých sportovců.
Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali i všem sponzorům: Hospůdce Na hřišti pana
R. Martínka za občerstvení, paní Romaně Šťástkové za dorty pro týmy, paní Pavle Pocnerové
za diplomy a sladkosti a panu Pavlu Hrstkovi za zapůjčení ozvučovací aparatury.
Zvláštní poděkování patří z naší strany i mladým pořadatelům, kteří se tentokrát nabídli z řad místní
mládeže. Tak tedy… Tomáši Tajči, Marceli Kovácsi i Véno Macku děkujeme za pomoc a se všemi
se těšíme zase někdy na hřišti naviděnou.
Za FK Bechlín P. Carda a I. Svobodová
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……….Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

SDH Předonín
Dne 20.srpna 2011 SDH Předonín pořádal Letní pohár SDH, který byl zároveň posledním závodem
letošního ročníku Podřipské hasičské ligy. Naštěstí se počasí vydařilo. Viděli jsme zde spoustu
zajímavých výkonů a na závěr jsme vyhlásili konečné pořadí v tabulce podřipské ligy.
Družstvo
Muži „A“
Black Horse
Ženy

Umístění v Letním poháru Předonín
TOP
PPS 12
1
1
6
6
6
3

Celkové umístění v Podřipské lize
TOP
PPS 12
1
1
7
6
2
4

Dne 10.9.2011 se v Předoníně konal závod KRUŠNOHORSKÉ LIGY. Bylo zde 17 mužských
a 8 ženských soutěžních družstev. Diváci i zde mohli vidět krásné výkony. V kategorii muži vyhrálo
družstvo z Lhenic s časem 17,79. Muži z Předonína s časem 18,66 skončili na 5. místě. V kategorii ženy
vyhrálo také družstvo z Lhenic s časem 19,38. Ženy z Předonína obsadily 6. místo s časem 39,06.
Rádi bychom poděkovali všem sponzorům, kteří nám umožnili zakoupit pěkné ceny. Mezi hlavní
sponzory patří: Obec Bechlín; Čepro, a.s.; Holli – topení, voda, plyn; Aleš Balšánek – zemní práce;
Smola Jan – stavební firma; SOMAC – čerpací stanice Krabčice; Beneš – topení, voda – Křešice; Pohona
PH, s.r.o.; Hakl Martin – nakládání s odpady.
Ani děti nezahálejí. 17.9. se zúčastnily soutěže v Litoměřicích. Zde pod Radobýlem běhaly závod
požárnické všestrannosti. Starší žáci A se umístili na 6. místě, starší B na 2. místě a mladší žáci obsadili
9. místo.
Lucie Vocásková, SDH Předonín

Soutěž mladých hasičů - „O putovní pohár mládeže“
Letošního jubilejního 20. ročníku soutěže mladých hasičů, který se konal 24. 9. 2011 se zúčastnilo
celkem 21 družstev. Počasí nám přálo a v 9 hodin ráno již všechna družstva stála na slavnostním
nástupu. Vedoucí družstev si ujasnili pravidla a během chvíle se mohlo začít soutěžit. První disciplínou
byla štafeta 4 x 60m. Oproti předchozím ročníkům zahájil soutěž dorost. V obou našich štafetách měla
děvčata problém s překonáním překážky na druhém úseku. I když oba pády vypadaly ošklivě, obešly
se bez zranění.
Další kategorií byla přípravka – plamínek, hned po ní pak
soutěžili mladší a starší žáci. Po ukončení disciplíny jsme si
ve všech kategoriích vedli velmi slušně. Dorost a plamínek byli
průběžně na prvních místech, mladší na místě druhém a starší
zhruba okolo 5. místa. Po krátké pauze jsme se „vrhli“
na královskou disciplínu – požární útok. Opět začínal dorost
a po ukončení pokusu bylo jasné, že první místo si udrží. Taktéž
plamínek „válel“ a i přes naše obavy děti ukázaly, co v nich je.
Bohužel, mladším žákům se tolik nedařilo a bylo to znát na celkovém hodnocení, skončili poslední.
Jak se říká – není každý den posvícení, a já věřím tomu, že na jaře vše vypilujeme. Starším žákům, kteří
v této sestavě soutěžili poprvé, se i tato disciplína povedla, ale na výkony zkušenějších protivníků
nestačili. Vybojovali si 5. místo. Celkovým vítězem a na další rok majitelem putovního poháru se stal
sbor z Dušníků.
Celkově se nám soutěž povedla bez větších obtíží a pouze s jediným, lehkým zraněním.
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala místním fotbalistům, kteří nám vyšli maximálně vstříc,
poskytli nám zázemí, dovolili použít kabiny a tolerovali náš časový skluz, i když sami potřebovali
připravit hřiště na odpolední zápas. Za to jim patří velký dík a doufáme, že i nadále bude spolupráce
takto fungovat.
Poděkovat bych chtěla i sponzorům soutěže, kterými byli ČEZ, Obec Bechlín, Somac, Unimik.
Michala Korpalová, SDH Bechlín
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KALENDÁŘ ……….

28. října 1918 - Den vzniku samostatného československého státu
28. října 1918 byl vyhlášen samostatný československý stát. Akce, které vyhlášení předcházely,
probíhaly již od počátku 1. světové války. Pro české politiky znamenal počátek války
osudovou křižovatku. Mají podporovat císaře a spoléhat na jeho vděčnost, která už tolikrát
zklamala, nebo vsadit na jeho protivníky, státy Dohody - Francii, Anglii a Rusko? Profesor Masaryk
se rozhodl rychle a jednoznačně pro druhou možnost. Již na podzim 1914 několikrát odjel do neutrálních
zemí, kde tajně vyjednával o možnosti obnovy samostatného českého státu. Když se při poslední cestě
dozvěděl, že mu hrozí zatčení, rozhodl se v cizině zůstat.
Protirakouský odboj se brzy rozhořel i doma. Přestože mnozí přední politikové - například V. Klofáč,
K. Kramář, A. Rašín - byli zatčeni, a někteří dokonce odsouzeni k trestu smrti (nový císař Karel jim po svém
nástupu v roce 1916 udělil milost), další pokračovali v boji. Soustředili se v tajné společnosti zvané Maffie,
která získávala důležité informace a předávala je do zahraničí. Spojkou mezi Maffií a Masarykem byl
až do svého odchodu do emigrace E. Beneš.
Již roku 1915 se v Paříži vytvořil Český komitét a zrodila se idea vytvořit společný stát Čechů a Slováků.
Došlo k dohodě se Slovenskou ligou sdružující Slováky žijící v USA. Po doplnění komitétu o další členy byl
roku 1916 přejmenován na Národní radu Československou. Situace v monarchii se stávala stále neutěšenější.
Bída, hlad a nespokojenost vystupňované léty války vyvolávaly hladové bouře na mnoha místech. Otevřeně
se začali bouřit i vojáci.
Masaryk po téměř ročním pobytu v Rusku, kde organizoval přechod našich vojáků do Francie, přijel
v dubnu 1918 do USA. Tady uzavřel se slovenskými krajany Pittsburskou dohodu ustanovující společné
soužití Čechů a Slováků v jednom státě. Poté dosáhl toho, že i Spojené státy - vedle Anglie a Francie - uznaly
Národní radu a naše požadavky na samostatný stát. Přicházel říjen roku 1918 a válka se pomalu chýlila
ke konci. Diplomatické úsilí profesora Masaryka, jeho přátel i dalších politiků neslo své ovoce,
ale nejdůležitějšími se staly desetitisíce statečných mužů s puškou v ruce, naše první novodobá armáda československé legie. Od prvního dne války se Češi žijící ve Francii hlásili dobrovolně do francouzské
armády. Byli zařazeni do cizinecké legie (odtud pak název, který naším jednotkám zůstal i po jejich
osamostatnění). Vytvořili českou rotu Nazdar, která byla ihned nasazena do boje. Slávu, ale za cenu četných
ztrát, získala především v krvavé bitvě u Arrasu (9.5.1915). Útvary organizované M. R. Štefánikem rostly přicházeli krajané z celé Francie, ale i ze zámoří (hlavně z USA), ze srbské fronty a jednotlivci z Ruska
a Itálie. V prosinci roku 1917 francouzský prezident Poincaré uznal československé jednotky za samostatnou
spojeneckou armádu a krátce poté už dva pluky vedly vítězné boje u Terronu, Vouziéres a Chestres.
Do konce války k nim přibyly další dva, takže roku 1919 se vrátila do svobodného Československa už celá
divize. V nejvýznamnější sílu však vyrostly ruské legie. Zřídily se z České družiny sestavené z našich krajanů
v létě 1914. Přes počáteční nepřízeň carské vlády dosáhly nakonec počtu 70 tisíc mužů. Po svržení cara
v únoru 1917 se vydal do Ruska i Masaryk. Při jednání s Prozatímní vládou měl usnadněnou pozici skvělým
vítězstvím čs. brigády v bitvě u Zborova. Tady v nezadržitelném útoku 2. července 1917 prorazily legie
rakouské linie a získaly větší počet zajatců, než kolik měla sama brigáda vojáků. Ruská vláda pak konečně
povolila nábor ze zajatců české a slovenské národnosti a v říjnu uznala samostatnost čs. armády. To už stálo
na Ukrajině ve zbrani osm pluků. Do událostí však zasáhla VŘSR. Fronta se hroutila a sovětské Rusko
uzavřelo počátkem roku 1918 separátní mír. A tak se legie po dohodě s bolševiky vydaly na východ,
aby po cestě kolem světa, skutečné anabázi, mohly znovu zasáhnout do boje. Nejprve musely bojovat proti
Němcům, kteří se jim snažili odříznout ústup z Ukrajiny, ale byli v březnu 1918 u Bachmače tvrdě odraženi.
Pak se přes všechna jednání a dohody dostaly do střetu se sověty. Bolševici žádali, aby legionáři odevzdali
své zbraně. Ti zbraně ukořistěné nepříteli odevzdali, ale své osobní si podrželi. Na to vláda v Moskvě
nařídila zastřelit každého Čechoslováka, který bude přistižen se zbraní. Ve stejné době došlo v Čeljabinsku
k incidentu a legie se rozhodly postarat se o svou bezpečnost a volný odchod samy. Během krátké doby
obsadily celou sibiřskou magistrálu, přesunuly se do Vladivostoku, odkud se po moři kolem světa vracely
domů. Do bojů na západní frontě už zasáhnout nestačily, ale prestiž Čechoslováků nesmírně posílily. Teprve
počátkem roku 1918 po intervenci Štefánika vznikly legie i v Itálii.
V Čechách se měla 14. října konat velká demonstrace proti vývozu potravin ze země. Pod vedením
Socialistické rady, kterou tvořili předáci sociálních demokratů a národních socialistů, přerostla v generální
stávku. A stejného dne oznámil dr. Beneš spojeneckým státům, že byla utvořena prozatímní československá
vláda.
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………. KALENDÁŘ
Rakousko-Uhersko se nezadržitelně rozpadalo a ani císařský manifest, který o dva dny později sliboval
federativní uspořádání monarchie, nemohl už lavinu zastavit. 18. října T.G. Masaryk jménem československé
vlády proklamoval ve Washingtonské deklaraci nezávislé Československo jako demokratickou republiku.
28. října začala v Ženevě schůzka představitelů domácího Národního výboru v čele s K. Kramářem
se zahraniční Národní radou československou, kterou vedl E. Beneš. V týž den však před desátou hodinou
dopoledne vyťukal telegraf v Praze zprávu, že Rakousko-Uhersko přijalo nové podmínky prezidenta USA
Wilsona, který prohlásil, že pouhá autonomie pro ujařmené národy nestačí. Rázem vypukla spontánní
manifestace Pražanů. Po celém městě zavlály červenobílé prapory, z úřadů byli strháváni orlové, nenáviděné
symboly staré monarchie. Do čela nekrvavého povstání se postavili zbývající členové Národního výboru,
kteří pak vešli do dějin jako muži 28. října. Uprostřed nadšených davů proklamovali nezávislost našeho
státu. Zazněla slova: Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutečností. Stát československý
vstoupil dnešního dne v řadu samostatných kulturních států...
Pro upevnění nového státu byla velmi důležitá situace na Slovensku. Tady už v září vznikla Slovenská
národní rada, a protože se bouřili i Jihoslované a Rumuni, tak i Uhersko stálo před rozpadem. 30. října,
ve stejný den, kdy v Praze definitivně kapitulovalo rakouské vojenské velitelství, se v Turčianském svatém
Martině sešli přední slovenští politici. Neměli žádné zprávy o tom, co se děje v Praze, přesto se v přijaté
Martinské deklaraci přihlásili k právu na sebeurčení pro česko - slovenský národ. V bodě prvním se doslova
pravilo: Slovenský národ je čiastka i rečovo i kulturno-historicky jednotného česko-slovenského národa.
Na všetkých kulturných bojoch, ktoré viedol český národ a ktoré ho urobili známým na celom svete mala
účast i slovenská vetev.
Tak se zformoval nezávislý československý stát, k němuž byla na základě mírových jednání v Paříži i podle
přání obyvatel připojena Podkarpatská Rus. Na svém prvním zasedání 14. listopadu 1918 Národní
shromáždění jednomyslně sesadilo Habsburky, provolalo republiku a prvním prezidentem zvolilo
Masaryka. V čele vlády stanul K. Kramář.
Náš společný stát trval - s přestávkou během II. světové války - až do konce roku 1992, kdy se čeští
a slovenští politici dohodli na rozdělení na dva samostatné státy. Bez vyhlášení referenda, ve kterém
bychom se my, příslušníci obou národů mohli vyjádřit, jestli si společný stát přejeme či nikoli.
Miluše Dvořáková

……….NAŠI LIDÉ JSOU VÝJIMEČNÍ

Není perníček jako perníček
Setkání s paní Drahomírou Mackovou je vždycky zajímavé. Je velmi tvořivá a tak o nápady a rady není
nikdy nouze. Na společném setkání jsme se domluvily, že pro velký úspěch z velikonočního zdobení
perníků opět zavítá do Klubu Slunečnice, kde nám bude předávat své zkušenosti. Tentokrát se zaměříme
na vánoční téma. Samozřejmě, že přinesla na setkání nazdobené perníky, které lákaly nejen specifickou vůní,
ale i křehkostí. Její recept, který jsme také před časem zveřejnili, vylepšila špaldovou hladkou moukou.
Prozradila nám, že se perníkové zálibě věnuje asi třicet let. Vytvořila nespočet figurek, zvířátek a chaloupek,
které jistě potěšily nejedno srdce. V podstatě se této tvorbě naučila sama z odborných časopisů a knih.
Je fajn, že předává své zkušenosti nejen v rodině, ale ochotně je předává dalším zájemcům.
Přinášíme ještě jednou recept, tentokrát ve změněné podobě.
35 dkg hladké mouky, 15 dkg špaldové hladké mouky, ¼ kg moučkového cukru, 1 prášek do perníku, 15 dkg medu,
2 vejce, 5 dkg tuku.
Poleva: 1 bílek, asi 20 dkg cukru, citrónová šťáva
Med s tukem rozehřejeme a necháme vychladnout. Mouku s cukrem prosejeme na vál, přidáme prášek
do pečiva, do důlku dáme vejce, med a tuk a zaděláme tužší těsto. Nemá se lípat na vál. Hotové těsto dáme
do igelitu a necháme odpočinout. Vydrží v chladu až týden. Pečeme na pečícím papíře. Před pečením
potřeme perníčky rozšlehaným vejcem. Pečeme na 170 stupňů.
Polevu třeme tak dlouho až sníh přestane stékat z kvedlačky, když je pořád řídká přidáme cukr. Dáme
do mikrotenového sáčku s ustřiženým růžkem a zdobíme.
Předběžný termín pro zdobení perníků je stanoven na 10. prosince 2011. Věnujte pozornost informacím
v dalších číslech Bechlínských listů, kde bude vše upřesněno.
Irena Škobisová, Miluše Dvořáková
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….

Klub Slunečnice
Vás srdečně zve na odpolední tvoření na téma

DUŠIČKOVÁ VAZBA
začínáme v sobotu 22. října 2011 ve 14:00 hodin – Klub Bechlín
S sebou si přineste věnečky, potřeby pro výzdobu a pracovní pomůcky.
Součástí setkání bude ukázka tvorby z kukuřičného šustí, kterou nám předvede paní Macková.
Těšíme se na setkání a věříme, že opět budeme všichni odcházet s pěknými výrobky a zážitky.
________________________________________________________________________________________________________________________

Žádáme občany, kteří si na svých zahrádkách nebo polích pěstují dýně, zda by mohli věnovat
jakékoliv množství škole – chystáme opět hallowenskou párty pro děti.
Děkujeme, kolektiv ZŠ Bechlín
________________________________________________________________________________________________________________________

Určeno všem, kteří chtějí, hledají či v budoucnu budou měnit zaměstnání
-

Finanční trh v ČR je schopen v budoucnu nabídnou pracovní uplatnění až pro 30 000 lidí.
Zástupci finančních institucí budou hovořit o možnostech, jak peníze vydělat i ušetřit.
Obory bankovnictví a pojišťovnictví patří k nejlépe placeným oborům v ČR. Uslyšíte více
o tom, jak u nás obojí funguje.
Může to být i obor pro Vás?
Jaké jsou možnosti kariéry a pracovního uplatnění?

´

Odpovědi na tyto a další otázky se Vám pokusíme zodpovědět v semináři:
Orientace a pracovní příležitosti na trhu financí
24. října 2011
13:00 – 17:00 hodin
Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Roudnice nad Labem, ul. Riegrova 1100 - zasedací místnost
tel.: 731 490 862;
email: opptf.uspech@email.cz;
www.skoleni-uspech.cz/OPPTF
Počet účastníků na semináři je omezen. Účast proto potvrďte prosím zprávou na kontaktní telefon nebo
emailem. Do předmětu emailu uveďte OPPTF Roudnice nad Labem
________________________________________________________________________________________________________________________

Kontakty na Obecní úřad Bechlín
Úřední hodiny

Obecní úřad Bechlín
Bechlín 85
411 86 Bechlín
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 – 17,00
8,00 – 15,00
8,00 – 17,00
8,00 – 15,00
8,00 – 12,00

Vaše podněty, náměty, příspěvky, inzeráty, nabídky a pozvánky zasílejte přímo na e-mail
ou.bechlin@tiscali.cz, případně je předejte v kanceláři obecního úřadu nebo zastupiteli obce panu
Hruškovi v Předoníně.
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