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………. SLOVO STAROSTY

Všichni dobří rodáci
Nejsme žádné velké město, jsme průměrně veliká obec Litoměřicka s každodenními starostmi
a problémy. Dnešní uspěchaná doba nepřeje utužování mezilidských sousedských vztahů
a nepřispívá klidnému a spokojenému životu.
Přes všechna negativa má naše obec množství zapálených lidí, kteří pěstují různé koníčky
a výrazným způsobem tak zviditelňují jméno obce Bechlín.
Například Chovná stanice německých ovčáků Štefana Rajnohy
má zvuk po celém „pejskařském světě“. Sbory dobrovolných
hasičů reprezentují obec v Podřipské a Krušnohorské lize,
vychovávají i mladé hasiče. Oddíl Dračích lodí ze suchozemské
obce se umisťuje na předních místech celorepublikové soutěže.
Fotbalové kluby soutěží ve druhé třídě okresního přeboru
a vychovávají nové talenty. Oddíl stolního tenisu je stálicí
litoměřického okresu.
Další naši občané pěstují zálibu v chovu koní, připomeňme Hubertovu jízdu chovatele Müllera.
Závodí na čtyřkolkách, veslují, závodně cvičí a tancují. Nesmím opomenout zahrádkáře, dámský
klub Slunečnice, šikovné kuchařky a pekařky, výrobu vizovického pečiva a mnohé další činnosti
šikovných rukou.
Mezi všemi občany naší obce je nepřeberné množství různých aktivit. Věta „Ten, kdo si hraje,
nezlobí“ je skutečně velmi pravdivá, jak mezi dětmi a mládeží, tak i ve věku dospělém.
Je jenom dobře, když si někteří z nás dokážou v dnešní hektické době najít čas a pěstují zálibu,
která přináší uspokojení ve volném čase.
Dovolte mi závěrem poděkovat všem, kteří se zasluhují o dobré jméno naší obce, o její propagaci.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU……….

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve středu 25.srpna se v Klubu Bechlín konalo veřejné zasedání zastupitelů obce. Přítomno bylo devět
z jedenácti zastupitelů, projednali rozpočtové, majetkové a další záležitosti.
Prvním bodem programu byl odprodej vodárenského zařízení – vodovodní a kanalizační řady včetně
přečerpávacích stanic v Předoníně. Po krátké rozpravě bylo schváleno převedení tohoto zařízení
do majetku Severočeské vodárenské společnosti (SVS) za cenu 1,5 milionu korun. Dále zastupitelé
schválili záměr prodeje pozemku v areálu mateřské školy v Předoníně. Záměr byl schválen s tím,
že cenu získanou z prodeje této stavební parcely převede obec zpět do příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Bechlín. Třetím bodem jednání se stalo uzavření nové nájemní smlouvy se Zemědělským družstvem
Bechlín. Jde o mírné navýšení nájemného za zemědělskou půdu.
Následně zastupitelé schválili převod pozemků v areálu fotbalového hřiště v Předoníně do majetku
SK Předonín. Protože klub vlastní hrací plochu, obec mu převede formou prodeje okolní pozemky pod
zázemím, a to za cenu 1 Kč. Zároveň je smluvně ošetřeno předkupní právo obce pro případ jakéhokoliv
dalšího nakládání s těmito pozemky.
Diskutovaným bodem jednání se stala žádost SVS o schválení propojení vodovodních řadů. SVS žádala
o stanovisko k výstavbě čerpadlové komory v Předoníně a napojení sítě na vodovodní řad v Bechlíně.
Zastupitelstvo shledalo, že k tomuto záměru nemá patřičné podklady a uložilo starostovi obce vyžádat
od SVS podrobnou dokumentaci a další doklady potřebné k vydání stanoviska.
Zastupitelé obce rozhodli na základě předložených dotačních podmínek o odmítnutí dotace
na vybudování bytové jednotky v kině v Bechlíně. Starosta seznámil přítomné s tím, že dotace
je přiznána, ale obec by se zavázala na 20 let dopředu v záležitostech obsazení bytu, který by byl veden
jako sociální.
V dalším bodě jednání zastupitelé schválili rozpočtové opatření č.3 a poté zprávu o hospodaření obce
za druhé čtvrtletí roku 2011.
V devátém bodě jednání starosta obce seznámil přítomné se situací týkající se financování povinné
školní docházky dětí, které navštěvují školy v Roudnici n.L. Město požaduje po slevě od obce sumu
7 900 Kč na žáka, což je stále výrazné zvýšení oproti loňskému roku. Obec Bechlín se rozhodla tomuto
požadavku nevyhovět a zastupitelstvo schválilo dohodu s částkou 7 000 Kč na každého žáka druhého
stupně.
Zdeňka Studená

MUDr. Tylová oznamuje, že ve dnech 29.9. – 30.9. 2011 čerpá dovolenou.
Obec Bechlín děkuje sponzorům Prázdninového rozloučení
Agrotip – Ing.Fr.Blažek, Roudnice n.L.
Kominictví Milan Apeltauer, Roudnice n.L.
Vlastimil Beran – STAVOS, Ústí n.L.
Martinek Robert, Bechlín
ČSSD Litoměřice
Mihula Josef, Vražkov
Jan Smola – stavební firma, Litoměřice
Myslivecké sdružení Podřipsko Bechlín
Technicom, s.r.o. Roudnice n.L.
Oplt Jan, Bechlín
Abrtová Bohumila, Bechlín
Pixa Marek – autoelektroservis, Libkovice p.Ř.
Absolutne.net, Lenka Kováčová, Bechlín
Pospíšil Milan, Bechlín
Bakero, s.r.o., Roudnice n.L.
Pospíšil Pavel, Vražkov
Balšánek Aleš, Předonín
PNK Motors, Cítov
Burda Lubomír – pracovní oděvy, Roudnice n.L.
SOMAC - Macek Jan, Bechlín
Čeliš Vladimír, Bechlín
Šolc Luboš, Předonín
ČEZ, a.s. – Elektrárna Mělník
Tran Tien Hai, prodejna Bechlín
Delican
ZDV Podřipsko Bechlín
Hasičský záchranný sbor Štětí
… a všem, kteří se bez nároku na odměnu podílejí na přípravách a průběhu Prázdninového rozloučení :-)
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………. PRÁZDNINOVÉ ROZLOUČENÍ

Počasí se mračilo, děti se smály
Zhruba tři stovky dětí z obce i okolí strávily
poslední letní sobotu na oblíbeném
Prázdninovém
rozloučení
na
hřišti
v Bechlíně. Program pro nejmenší děti
i teenagery, ve kterém tradičně nechyběly
soutěže o hračky, skákací hrady, projížďky
na koních, závody motorek a čtyřkolek,
paintball, projížďky bojovou technikou
a další atrakce, byly i za deště tou nejlepší
zábavou před nástupem do školy.
Zpestření programu zajistil ráno v 10 hodin
Sváťa se svým loutkovým dividlem,
odpoledne policejní psovodi a sportovní
kynologové z Roudnice, kteří představili
své cvičené psy.
„S průběhem akce jsme spokojeni, až na počasí. Důležité je, že byly spokojené děti. Přišlo zhruba
dvanáct set lidí, z toho asi tři sta dětí. Chtěl bych poděkovat všem sponzorům a přátelům, kteří
pomohli,“ uvedl hlavní organizátor rozloučení, zastupitel obce Bechlín Milan Fiala. Právě díky
příspěvku obce a přístupu sponzorů odcházely děti ze hřiště s novými hračkami a zážitky.
Zdeňka Studená, Litoměřický Deník, 30.srpna 2011

Každý našel kousek štěstí. Organizátoři prázdninového
rozloučení jako tradičně zajistili zábavu pro všechny, kteří
byli, jsou a budou dětmi. Nechyběly závody motorek a
čtyřkolek, výstava zbraní a bojové techniky, sportovní a
policejní kynologie ani tradiční soutěže
o spoustu
hraček. Zábava pro děti a dospělé trvala
až do noci.
Foto: Zdeňka Studená
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NAŠE ŠKOLA ……….

„ŠKOLA VOLÁ!“
Léto už pomalu opouští svůj vrchol a s ním se ke svému konci pomalu, ale jistě, přibližují i prázdniny.
Ty dlouho očekávané, oslazené ještě krásným společným zakončením školního roku v podobě
stanování na školní zahradě a překvapením, které se naskytlo při příchodu dětí na zahradu. Stálo tam
indiánské týpí, pro některé příchozí věc neznámá, o to ale příjemnější.
A tak tento zážitek, spolu s dalšími (každoroční loučení páťáků se svými kamarády a již tradiční
„pasování čtvrťáků na páťáky“) všechny nedočkavé posunul už k těm vytouženým prázdninám.
Měsíc je dostatečně dlouhá doba na odpočinek, ale hlavně na uskutečňování různých prázdninových
aktivit. Ať už to bylo koupání, tábory, návštěvy babiček a dalších příbuzných či známých, výletů
za poznáním atd.
A ten druhý měsíc? Sice stále pokračujeme v prázdninových činnostech, i když některým moc nepřeje
počasí, ale už se do našich myslí vkrádají myšlenky na školu. Ještě se snažíme je zahánět, ale jak se nám
to má dařit, když ze všech marketů na nás mávají sešity, batohy, školní potřeby a volají: „Hola, škola
volá!“
Je ale také pravda, že se na tu školu už v skrytu duše těšíme. S kým budu sedět? Jaké to bude?
Na jednu otázku můžeme odpovědět hned. Škola v Bechlíně, konkrétně paní učitelky, vždy vymyslí
něco, čím děti na začátku roku přivítají a přilákají ke školní práci. Tak tomu bude i letos. Slavnostně
budou přivítáni prvňáčkové i ostatní žáci a všechny společně pak v následujících dnech čeká
překvapení. A i v tomto školním roce se po úspěšném loňském projektu „Škola jako pohádka“ všichni
zapojíme do nového, určitě zajímavého celoškolního projektu.
Věříme, že všichni, odpočatí a naplněni novými dojmy, s chutí vstoupí do nového školního roku
a budou pokračovat v získávání znalostí a vědomostí ke svému prospěchu.
PŘEJEME VŠEM V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE HODNĚ ZDARU.
Milena Pordeová, ZŠ Bechlín.

„Paní učitelka je hodná,“ říkají noví prvňáčci
Svůj první školní den prožilo 1.září v lavicích bechlínské základní školy osm nových prvňáčků. Ti přišli
v doprovodu svých rodičů a plni očekávání do školy, aby se seznámili s novým prostředím
a učebnicemi. Ve třídě je přivítala třídní učitelka – ředitelka školy Mgr. Ilona Řejhová, učitelka prvouky
a výchov Jana Krobotová a samozřejmě také starosta obce Bechlín Alexander Suchý. Novým žáčkům
popřáli co nejvíce úspěchů ve škole, hodně kamarádů a spoustu pěkných školních zážitků. Děti dostaly
od školy nové učebnice, sešity a výtvarné potřeby, dárkové balíčky jim věnovala také obec.
„Paní učitelka se mi líbí, je na nás hodná,“ řekla své první dojmy Verunka Čermáková, která podle
maminky nemohla dospat, jak se těšila do školní lavice. Připraven na nové učení a kamarády je také
Vojta Barcal. „Těšil jsem se do školy. Paní učitelku znám, je hodná. Mám tady také známé spolužáky.
Znám Honzu, Pavlu, Janičku i další děti,“ prozradil Vojta. Nejvíc se prý těší na hodiny výtvarné
výchovy.
Foto a text: Zdeňka Studená

NOVÍ PRVŇÁČCI:
Vojtěch Barcal
Kristýna Centnerová
Veronika Čermáková
Antonín Habart
Jan Kovár
Pavla Kovárová
Eliška Poupětová
Jana Točínová
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………. NAŠI LIDÉ JSOU VÝJIMEČNÍ

Ocenění za celoživotní práci
Pan Štefan Rajnoha, dlouholetý chovatel německých
ovčáků, dovršil své chovatelské úspěchy oceněním při
Klubové výstavě, kterou uspořádal Kynologický klub
Slavín v Roudnici nad Labem.
Za účasti starostů z Roudnice nad Labem, Vědomic
a Bechlína byl panu Rajnohovi předán věcný dar
s poděkováním za reprezentaci naší obce.
Irena Škobisová

Ve dnech 20. – 21. 8. se konala v Roudnici nad Labem Klubová výstava vítězů německých ovčáků,
kde kolegové ze ZKO Roudnice nad Labem „Slavín“ ocenili mé dlouholeté členství v Klubu německých
ovčáků a mé chovatelské a výstavní výsledky. K tomuto ocenění se připojili mimo jiných i zástupci
Ústředního klubu německých ovčáků, Město Roudnice nad Labem a za Obec Bechlín starosta, pan
Alexander Suchý.
Srdečně děkuji za ocenění, které se mi dostalo.
Štefan Rajnoha

………. NOHEJBAL

Sportem ku zdraví …
Okolí hasičské zbrojnice v Bechlíně se opět stalo centrem sportovně kulturního dění. V sobotu 13. srpna
zde proběhl další turnaj v rekreačním nohejbalu za podpory četné divácké kulisy. Deset družstev
rozlosovaných do dvou soutěžních skupin svedlo líté boje o postup do finále o hodnotné ceny. Místy
vypjatá atmosféra vyústila ve velmi zajímavé souboje napříč věkovým průměrem některých družstev.
Nerozhodovalo ani mládí ani zkušenosti těch starších. „Kulatý nesmysl“ neposlouchal téměř nikoho.
Počasí toho dne nepřálo a terén hrací plochy se postupně stával naprosto nezvladatelný. Nicméně,
zápal pro hru vyrovnával podmínky, které byly pro všechny zúčastněné naprosto stejné.
V rámci obce se nohejbalové klání stává tradicí. Perfektní zázemí v podobě kvalitního občerstvení
a příjemného prostředí láká stále větší počet startujících.
S úsměvem na rtech někteří ze závodníků zvládli i bahenní lázeň, a rozhodně nelitovali příjemně
stráveného dne. Poděkování patří organizátorům, kteří zabezpečili vše potřebné ve vysoké kvalitě.
Tak zase někdy příště s heslem „Není nutné zvítězit, ale zúčastnit se!“
Text: Irena Škobisová, foto: Mgr. Pavlína Králová
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Z HISTORIE OBCE ……….

Záhady Bechlína
Již před několika lety proběhly oslavy první písemné zmínky o obci Bechlín. Chtěl jsem se dozvědět
více o historii, zvláště o té dávnější, slovanském a starším osídlení, proč se zde vůbec příslušníci těchto
národů usadili.
Pokud pátráte po muzeích, internetu, v odborných publikacích a historických knihách, skoro nic
se o Bechlínu nedozvíte. Je to docela škoda. Při tom jsem jako malý slýchal od starších lidí o různých
nálezech ať již kosterních, keramických urnách, podivných kamenech s otvory - sekeromlatech,
o podzemních chodbách, o vzniku názvu obce a dalších historických hádankách.
Velmi mi v hledání pomohla kronika pana Josefa Novotného „HISTORICKÉ PAMÁTKY BECHLÍNA“.
Ve své knize z roku 1905 popisuje nálezy v obci při stavbě různých objektů. Z těchto popisů
se dá usuzovat, o jakou kulturu se jedná, zda se jedná o památky na osídlení slovanské nebo starší.
Dále mi pomohly výpisy latinských kronik, odborné publikace o nejstarším osídlení, popisy nálezů
a samozřejmě znalost terénu. Vzhledem k nedostatečným informacím i logika a v neposlední řadě
fantazie při spojování útržků informací z různých zdrojů do celku. Můžu podotknout, že s fantazií
hodně pracují i pisatelé odborné literatury.
Takto se dopátráte například k Bechovi, prvnímu, ještě před Přemyslovci kronikou doloženému
knížeti. Do jeho doby byli na našem území pouze bezvýznamní, patrně rodoví vůdci, o kterých
se nevyplatilo ani psát. Dále k hradišti, posvátnému slovanskému pohřebišti, původní poloze Bechlína,
podivnému nálezu nádob v Hačkách, knížecímu dvoru, klášteru, tvrzi a jiným.
Začneme od záhady, která mě hodně zajímala již jako malého – podzemní chodby. O nich kolují různé
pověsti. Pokusím se je popsat. Někde v místech u „Clapu“ se prý nalézal klášter, kde se ve sklepení
ukrýval vchod do podzemní chodby. Jistý muž se prý touto podzemní chodbou dostal až k hoře Říp.
Dále se vypráví o propadnutí dvoru domu č.1. Tím se prý odhalil vchod do podzemní chodby. Vstup
byl nebezpečný, vchod byl zasypán. Někteří pamětníci prý v noci slyšeli i podivné zvuky, jako by se
propadaly podzemní prostory.
Začneme tedy pátrat po otázce číslo jedna – klášter v Bechlíně. Proč by někdo stavěl tento klášter? První
po čem jsem pátral, byly výpisy zaniklých klášterů na Podřipsku. O Bechlínském žádná zmínka.
Písemnosti nám tedy nepomůžou. V kronice Josefa Novotného se o ženském klášteru sice píše, prý jeho
obyvatelky založily i vinici, ale pan Novotný sám v existenci kláštera nevěří. Mohl tedy klášter
existovat? Nejdříve si řekneme něco o jeho poloze. Stál velice osamoceně. Domy původní vesnice byly
roztroušeny dost daleko od sebe, vlastně se nacházely v blízkosti políček, na kterých rodina
hospodařila v blízkosti hradiště. Tyto chatrče stály spíše v dolní části naší současné obce, bylo jistě
nemyslitelné stavět na pohřebišti předků. Výběr místa se nám proto může zdát podivný. Nacházel
se blízko historické cesty z Krábčic, která se stáčela k hradišti pode vsí. Tato cesta přímo protínala
starověké pohřebiště. Schválně nepíši slovanské, protože dle nálezů se zde pohřbívalo již před
příchodem našich předků. Dnešní cesta do Libkovic ještě neexistovala. Tento posvátný pohanský les
se dle popisu prostíral od cesty „Za humny „ až po vrchol „Clapu“. Již jeho rozloha byla úžasná.
Splňoval všechny požadavky pohanské víry. Patrně zde byl smíšený stromový porost, ale hlavně
prameny a jezírko. V mytologii pohanů měla voda veliký význam. Běžnou praxí nastupujícího
křesťanství na slovanských územích bylo pokřesťanštění těchto míst - na rozcestích, pro Slovany
magických místech duchů a čarodějnic, se běžně nacházely posvátné kameny, které křesťané opatřili
kříži. Dodnes tyto takzvané “křížky“ existují, i když stojí na dnes již zaniklých rozcestích.
Jak tedy nejlépe zahladit pohanský háj? Vykácet a v centru vystavět klášter - silný symbol křesťanství.
Co se týče do osazení, vsázím spíše na mnichy, protože museli určitě čelit útokům starověrců. Pokud
klášter existoval, patrně ne dlouho. Možná byl zničen - Slované byli sice tolerantní k cizím božstvům,
ale pokud je někdo vyprovokoval, mohl počítat s rychlým koncem. Každopádně splnil svůj účel
v průběhu období, kdy význam Bechlína jako kultovního a správního místa rychle bral za své.
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………. Z HISTORIE OBCE
Potom již ztratil smysl. Proč, možná se pokusím toto popsat jindy. Jisté však je, že na tomto místě se dle
kronik nacházel knížecí dvůr. Jestli vyrostl na základech kláštera těžko říci. Nejdůležitější pro tento
dvůr bylo období let 1493-1522, kdy byl Bechlín majetkem Elišky z Landšteina. Ta na tomto místě
nechala zbudovat tvrz naproti domům 125, 76 a 119. Bechlín si dle kroniky velice oblíbila. Jak píše pan
Novotný, vedle čistého zámečku se nacházely dřevěné a nízké barabizny. Kněžna je nechala strhnout
a nahradit budovami z kamene. Pozůstatky tvrze byly patrné ještě v roce 1871, kdy „domkář Markvart
vylámal kámen z části někdejšího sklepa táhnoucího se k jihu pro stavbu budovy ve dvoře č.1.“
Tím zmizely poslední zbytky tvrze.
Možná se ptáte, proč se takto rozepisuji a o podzemních chodbách mimo sklepu ani zmínka…
Pokud existoval klášter, mohly existovat chodby? Co by se v nich našlo? Pohřbení mniši? Nebo tolik
z pověstí oblíbený poklad?
Trochu pátrání v mapách. Když se podíváte na letecký snímek Bechlína a vytvoříte čáru
pravděpodobným místem kláštera, propadem dvora v č.1, tato čára protne hradiště pode vsí. Hledal
jsem v historii, zda Slované uměli stavět takovéto chodby. Dozvěděl jsem se, že byli zruční horníci
a opravdu chodby stavěli. Pro zajímavost - rychlost ražení byla až jeden a půl metru za den… Z tohoto
údaje se dá odvodit, jak dlouho minimálně klášter existoval, pokud byly chodby doopravdy až čtyři
kilometry dlouhé. Je možné, že by takto mohla vypadat úniková cesta do kláštera, popřípadě knížecího
dvora, odtud až třeba k Řípu. Toto nechávám na úsudku každého. Sám jsem trochu skeptik. Když
si představím terénní nerovnosti… Dále navigace v podzemí, v té době ještě stavitelé neznali
kompas….
Osobně si myslím, že podzemí je vlastně rozvětvené sklepení. Již od počátku bylo třeba uchovávat
potraviny pro obyvatele knížecího dvora. Nejvíc se na rozšíření sklepů asi podílela výše zmiňovaná
Eliška z Landšteina, která zde měla letní sídlo i se svým dvorem. A to bylo něco potravin. Jestli využila
starých chodeb a rozšířila je? Mě je trochu záhadou i poloha tvrze. Z obranného hlediska stavět
pod strání? Bylo důvodem využití stávajících objektů?
Kdo však začal se stavbou podzemí a jaká je jeho rozloha se asi nikdy nedozvíme. Abychom si trochu
udělali představu, měli bychom navštívit sklepení některého menšího hradu. Stavitelé dost od sebe
opisovali. Každopádně v podzemí něco je. Já osobně vsázím na sklepní prostory, i když některé
náznaky by možná naznačovaly i chodby. Možná by pomohl biotronický průzkum. Nebo se jednou
někde propadne zem…..
Richard Nosek

………. KALENDÁŘ
1. září začíná školní rok 2011 - 2012
23. září podzimní rovnodennost
28. září Den české státnosti - státní svátek
Výročí zavraždění Václava I. zvaného svatý z rodu Přemyslovců (28. září 935). Ve své vládě se opíral
o tvořící se státní družinu a církev. Získal vysoké vzdělání, rozvíjel styky se zahraničními panovníky
a upevnil moc českých panovníků. Podporoval křesťanství, založil svatovítský kostel na Pražském
hradě, na jehož místě byla vybudována Svatovítská katedrála. R. 929 byl poražen saským vojskem
Jindřicha I. Ptáčníka, udržel však nezávislost českého státu. Byl zavražděn ve Staré Boleslavi na příkaz
svého mladšího bratra Boleslava I., který si tím otevřel cestu k vládě. Od konce 10. století je pokládán
za světce a zakladatele české státnosti. Byl zobrazován s odznaky panovnické moci a vystupoval jako
mystický (věčný) vládce českého státu a ochránce Čech před útoky nepřátel.
Miluše Dvořáková
7

ZE SPORTU ……….

Pohár zůstal v Předoníně
Srpnový turnaj o putovní pohár SK Předonín přinesl na předonínském hřišti řadu napínavých
okamžiků.
Čtvrtý ročník Letního Putovního poháru na hřišti SK Předonín odstartoval v sobotu a neděli
6. a 7.srpna, o konečném umístění ve skupinách se rozhodlo v sobotu 13.srpna, kdy byly odehrány další
dva zápasy.
Rozhodujícím dnem se stala neděle 14.8., kdy mužstva zabojovala o konečné pořadí turnaje podle
umístění ve skupinách. K prvnímu utkání o 5. a 6. místo nastoupil Sokol Hoštka a Slavia Velký Borek,
ve kterém zvítězila Slavia Velký Borek 4:1.
Ke druhému utkání o 3. a 4. místo nastoupil AFK Hořín a Chemička Dobříň. Zde se projevila únava
ze sobotního náročného utkání u kolektivu AFK Hořín, čemuž odpovídal konečný stav 4:1
pro Chemičku Dobříň.
K finále a vyvrcholení turnaje nastoupil domácí SK Předonín a FK Travčice. Utkání bylo hráno tvrdě
a místy až za hranicí fairplay, přesto byly k vidění pěkné fotbalové akce na obou stranách, kdy se váha
vítězství přikláněla na obě strany a nakonec utkání skončilo remízou 2:2, kdy za domácí skóroval
Kušpál a Tuček a za FK Travčice Kavina a Mazánek. Proto o vítězi musely rozhodnout pokutové kopy,
ve kterých uspěl až po osmé sérii domácí SK Předonín a stal se vítězem 4. ročníku Letního Putovního
poháru.
Závěrem je nutné poděkovat celému realizačnímu kolektivu za přípravu turnaje a jeho zdárný průběh,
rozhodčím - pánům J. Sýkorovi, Petru Souškovi a Martinu Šormovi..
Text a foto: Karel Vrána, Zdeňka Studená

Konečné pořadí Letního Putovního poháru SK Předonín
1. SK Předonín
2. FK Travčie
3. Chemička Dobříň

4. AFK Hořín
5. Slavia Velký Borek
6. Sokol Hoštka
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Stolní tenis v Bechlíně
Náš oddíl vznikl v srpnu 1973. Postupně měl v soutěžících 3 družstva a družstvo žactva. Od roku 1974
se odehrálo 22 ročníků Podřipského turnaje. V roce 1992 přijelo neuvěřitelných 59 hráčů. V roce 1978 už
hrál oddíl krajský přebor. V letech 1980 – 1986 byl náš oddíl okresním přeborníkem vesnických jednot.
Ze šesti startů v krajském kole vybojoval třikrát právo reprezentovat Severočeský kraj v národním
finále. Největší úspěch byl v roce 1986 v Hronově, kde jsme se stali šestou nejlepší vesnicí v ČR.
V této době jsme měli nejlepší hernu na Litoměřicku a okresní přeborníky i u mládeže. Poslední úspěch
žactva byl v roce 1994, kdy z okresních a krajských přeborů přivezli medaile jak chlapci, tak i dívky.
Pak se žactvo rozpustilo kvůli nevyhovujícím podmínkám v herně a odešlo několik hráčů.
Díky obětavosti zbylých lidí a obecnímu úřadu naše družstvo přežívá v okresním přeboru.
Milan Cedrych

Zakládající a nejúspěšnější
členové oddílu
František Plicka
Jan Macek
Miloš Novotný
Milan Cedrych

Rozpis zápasů FK Bechlín – podzim 2011
FK Bechlín – II.třída muži

FK Bechlín – starší žáci

so 20.8.
so 27.8.
ne 4.9.
so 10.9.
so 17.9.
so 24.9.
so 1.10.
so 8.10.
so 15.10.
so 22.10.
so 29.10.
so 5.11.
so 12.11.

so
so
so
so
st
so
so
so
so
so
so

17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00
14:00

Bechlín
- Černiv
Lukavec
- Bechlín
Lovosice
- Bechlín
Bechlín
- Terezín
Podlusky
- Bechlín
Bechlín
- M.Lázně
Liběšice
- Bechlín
Bechlín
- Libochovice
Předonín
- Bechlín
Bechlín
- Trávčice
M.Žernoseky - Bechlín
Bechlín
- Třebenice
Polepy
- Bechlín
9

3.9.
10.9.
17.9.
24.9.
28.9.
1.10.
8.10.
15.10.
22.10.
29.10.
5.11.

10:00
volno
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Úštěk

- Bechlín

Vražkov
Bechlín
Třebušín
Budyně n.O.
Bechlín
Velemín
Bechlín
Křešice
Bechlín

- Bechlín
-V.Žernoseky
- Bechlín
- Bechlín
- Lovečkovice
- Bechlín
- Bříza
- Bechlín
- Polepy

ZE SPORTU ……….

S. Opltová se svou klisnou na MČR VIII. Czech Appaloosa Show 2011
Ve dnech 30.-31.7.2011 proběhl v závodním areálu ranche El Paso (Svojetice) 8. ročník MISTROVSTVÍ
ČR Appaloos, Czech Appaloosa Show, konaný pod hlavičkou Appaloosa Horse Clubu USA (tedy
papírových Appaloos). Tyto dvoudenní westernové závody ukázaly divákům pestrou škálu disciplín
jak ze země, tak ze sedla. K vidění byly disciplíny drezurní zaměřené na eleganci např.: Western
Pleasure, Trail, Hunter unted Seddle..., disciplíny drezurní na rychlost jako Reining... a samozřejmně
nechyběly rychlostní disciplíny Barrel Race a Pole Bending (slalom). Završením večera byly disciplíny
dobytkářské. Ze zmiňovaných disciplín ze země byly k vidění disciplíny Halterové, Hunterové,
na lonži..., vše v různých kategoriích. Celou show bodoval a rozhodoval rozhodčí Jim Jirkovski,
uznávaný americký trenér, rozhodčí a cowboy.
Tohoto MISTROVSTVÍ ČR se zúčastnila i Simona Opltová z Předonína se svou dvouletou Appaloosa
klisnou, VICTORIA FLOWERBARON.
Simona se s klisnou zůčastnila 3 disciplín ze země ve 2 třídách Open (pro amatéry) a Non Pro (otevřené
i trenérům a profesionálům).
4. místo: Two- Year- Old Mares (Halter 2.letých klisen)
6. místo: Most Colorful at Halter, Open
3. místo: Most Colorful at Halter, Non Pro (tzn. 3. nejkrásněji zbarvená Appa v ČR)
5. místo: Hunter in Hand Mares
Appaloosa - název plemene je odvozen od říčky Palouse, která se vlévá do Hadí řeky u níž žili
indiánští chovatelé koní kmene Nez Percé.
Čím je Appaloosa typická? Především jsou to charakteristické tělesné znaky, které můžeme pozorovat
při prohlížení koně.
• Skvrnité zbarvení srsti - podobné zbarvení se vyskytuje i u jiných plemen, ale kůži schází
kontrast mezi světlými a tmavými plochami, jenž je pro Appaloosy typický
• Skvrnitá kůže na hubě a genitáliích
• Viditelné bělmo oka je u Appaloos na rozdíl od ostatních plemen zřetelné a jasně patrné,
připomínající lidské oko
• Pruhovaná kopyta - jsou jen doplňkovým znakem, protože vertikální pruhování se vyskytuje
i u jiných plemen s bílými odznaky na nohou
Charakteristickým znakem je krátká a řídká hříva a slabě ožíněný ocas, což je přizpůsobení pohybu
v trnitých křovinách. Právě tento znak je však těžké v chovu udržet, není dominantní.
Halter – disciplína na halterové ohlávce, kde se posuzuje kůň. Jeho kompaktnost, nasvalenost,
souměrnost... Kůň se předvádí s nohama v zákrytu a stojí na místě, u mladých koní je brána
benevolence na mírnou neposlušnost. Halterová ohlávka je celokožená s kovovými doplňky a kožené
vodítko s řetízkem. Předvádějící musí mít vhodné oblečení.
Most Colorful at Halter – disciplína se stejnými kritérii jako Halter s výjmkou, že zde se posuzuje
barva koně. Tato disciplína je pouze u barevných koní Appaloosa Horse a Paint Horse.
Hunter in Hand – diciplína v anglickém stylu. Kůň je předveden na anglické uzdečce. Předvádějící při
této úloze prokazuje zvladatelnost svého koně ze země v kroku i klusu. Úloha se skládá ze dvou
trojúhelníků, které jsou vyznačeny kužely. Menší trojúhelník se obejde v kroku a větší v klusu.
Je kladen důraz na pravidelnost chodu koně a pohyb vycházející ze hřbetu koně. Předvádějící musí mít
taktéž vhodné oblečení.
,,S Vicky to byly naše první závody a musim říct, že jsem strašně mile překvapena. Klisna projevila
svou klidnou povahu amerických plemen a byla naprosto klidná. Z míry jí nevyvedla ani hala,
ani boxové ustájení, na které není zvyklá, ani velký počet koní (cca 60), ani plno diváků... Takže i když
jsme neposbíraly první místa, je pro mě vítězkou kvůli své povaze.“
Simona Opltová, Předonín
www.appaloosa-os.cz
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Chlapi to dokázali
Sportovní přátelé. 26.6.2011 proběhlo na fotbalovém hřišti v Bechlíně okresní kolo soutěže v požárním
sportu. Vítěz tohoto kola postoupil do krajského kola. Vítězem se stalo družstvo mužů z SDH Bechlín.
Tímto vítězstvím se splnil sen postupu do krajského kola v požárním sportu. Spokojenost zavládla jak
u soutěžících, tak i u výboru SDH, který připravil pro tento sportovní výkon zázemí. Umístění bylo
na jedničku, ale značná nervozita u mladších členů soutěžního družstva byla znát. Proto se opět rozjel
kolotoč tréninků, kdy na hřišti se běhalo 100 m překážek a do vzdálených Telců (okres Louny)
se jezdilo trénovat 4 x 100 m překážek. Pro značné pracovní vytížení některých soutěžících museli
trénovat i ti dříve narození. Vážení přátelé, poprvé v historii se probojovalo družstvo mužů na tak
významnou soutěž. V pátek 16.7.2011 odjelo družstvo na KK V PS do Podbořan, kde se v odpoledních
hodinách dopilovalo předávání štafetové proudnice a proběhla prohlídka dráhy. V sobotu za krásného
počasí se uskutečnil tak dlouho očekávaný závod, kdy chlapi museli bojovat až do konce. I zde bylo
trochu nervozity a nakonec se splnil sen. Družstvo v silné konkurenci obsadilo třetí místo. Pro mladé
závodníky to byla hezká zkušenost a pro ty starší to byla otázka cti. Týmu ve složení Pavel Macek,
Martin Macek, Jakub Konfršt, Jan Konfršt, Vojta Rajnoha, Matěj Rajnoha, Michal Šolc pod vedením
trenérů Čendy Hájka a Jindřicha Konfršta touto cestou výbor děkuje za vzornou reprezentaci okresu,
sboru, ale i obce. Věříme, že i nadále budou držet laťku těchto úspěchů na dobré úrovni.
Proto říkáme: „Chlapi děkujeme“.
Za výbor SDH Bechlín Jindřich Konfršt

………. SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM
SDH Bechlín Vás zve na dětskou soutěž Putovní pohár mládeže SDH Bechlín,
která se koná v sobotu 24. září 2011 od 9:00 hod. na hřišti v Bechlíně.
hudba – DJ MK
občerstvení zajištěno
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….
Kulturní komise Obce Bechlín
zve všechny příznivce dobré zábavy na posezení s dechovou kapelou

v neděli 18. září od 14:00 do 18:00 hodin u hasičské zbrojnice v Bechlíně
pro občany Předonína a Benzinova je zajištěna doprava zdarma tam i zpět
odjezd – 13:30 hod. Benzinov u garáží
13:35 hod. Předonín u pomníčku

Hospoda U Petráčků v Libkovicích Vás zve na Country večer,
který proběhne v sobotu 10. září od 20:00 hodin.
Hraje p. Mičan a spol.

____________________________________________________________
_______________________________

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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