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LISTY

2011
……….SLOVO STAROSTY

Léto je čas prázdnin a dovolené
První půlrok 2011 je již minulostí. Start do nového roku znamenal pro každého z nás plánování,
různá předsevzetí a představy jak v osobním, tak i pracovním životě. Za první pololetí letošního
roku se mnohé záležitosti podařily nastartovat k celkové spokojenosti. Nebudu zmiňovat
konkrétní věci, každý z nás má možnost sledovat dění v obci průběžně a sám vyhodnotit vše, co
nás zajímá.
Léto je obdobím čerpání
dovolené a pro děti
samozřejmě čas
prázdnin. Každý si
zaslouží odpočinek od
běžných starostí.
Někteří z nás odjedou
k moři, jiní se toulají
republikou. Je mnoho
krásných míst, která
mnozí z nás ještě teprve
objeví. Ne vždy je
zahraniční zájezd to
pravé ořechové.
V nejbližším okolí je
mnoho zajímavého
k vidění.
Ve zkratce je krásné Kokořínské údolí, rozhledna Varhošť, státní zámky Libochovice a Ploskovice,
Muzeum českého granátu Třebenice, kasematy Terezín a Litoměřice, České středohoří a mnoho
dalšího v dosahu a možnostech každého.
Dětem a dospělým přeji krásné počasí a hodně zážitků při trávení volného času. Doufám, že každý
z vás využije volna k načerpání nových sil do druhé poloviny roku. Náročné úkoly, které před
námi stojí je potřeba zvládnout pomocí kvalitního odpočinku, který nám léto přináší.
Vážení občané, přeji vám krásnou dovolenou a prázdniny, hodně spokojenosti s heslem
„Léto budiž pochváleno“.
Starosta obce Alexander Suchý

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU……….

Ze zasedání zastupitelstva obce
Ve středu 15.června se v Klubu v Předoníně konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce Bechlín.
Za přítomnosti 10 zastupitelů bylo projednáno několik podstatných záležitostí:
Na začátku jednání zastupitelé jednohlasně odsouhlasili bezúplatný převod státního pozemku od státu
do vlastnictví obce. O pozemcích se jednalo i nadále.
Hřiště Předonín - Ve druhém bodě jednání navrhl starosta obce schválení záměru na převod pozemku
ve vlastnictví Obce Bechlín do vlastnictví SK Předonín. Jak jsme informovali v minulém čísle
Bechlínských listů, Sportovní klub zakoupil pozemky, na nichž se rozkládá hrací plocha fotbalového
hřiště. Prostor pod zázemím fotbalistů, tj. pod stánkem s občerstvením, kabinami a sezením, je
v majetku obce. Většina zastupitelů je toho názoru, že obě části – zázemí a hrací plocha by měly být ve
vlastnictví jednoho subjektu. Záměr byl schválen devíti hlasy. Pozemek by měl být pravděpodobně
Sportovnímu klubu prodán za symbolickou 1 korunu, o čemž se bude ještě hlasovat.
Prodej pozemků - Dalším zajímavým bodem jednání se stal záměr prodeje dvou pozemků. Jednoho
v katastrálním území Bechlín (bývalá skládka) a druhého v k.ú Předonín (část akátového porostu při
výjezdu z Předonína na Štětí). Po krátké rozpravě se hlasovalo o každém pozemku zvlášť. Zastupitelé
se usnesli pro záměr prodeje pouze u pozemku v k. ú. Bechlín.
Výkopové práce - Na žádost občana obce Bechlín byla na zastupitelstvu obce projednávána možnost
zásahu do obecní komunikace za účelem výstavby přípojky vodovodního a kanalizačního řadu.
Zastupitelé schválili výkopové práce pod podmínkou, že bude asfaltová silnice uvedena do původního
stavu. Bližší podmínky a záruční lhůtu určí Obec.
Stánek na hřišti - Živá debata vznikla na základě žádosti o povolení na umístění dřevěného stánku na
občerstvení, který již stojí v areálu Fotbalového klubu v Bechlíně. Zastupitelé rozhodli, že provozovatel
restaurace může dřevěnou boudu na tomto místě ponechat, ovšem pod podmínkou jejího
zprůchodnění při pořádání větších kulturních akcí typu Prázdninového rozloučení.
Finance - Dále zastupitelé projednali závěrečný účet obce za rok 2010, který schválili bez výhrad.
Projednali také druhé rozpočtové opatření, Zprávu o hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2011, plán kontrol
příspěvkové organizace a organizačních jednotek. Odsouhlasili výši příspěvku na Dětský den a
Prázdninové rozloučení 100 Kč na každé dítě s pobytem v obci.
Zateplení školky - V 11. bodě představil starosta obce cenové nabídky na zateplení Mateřské školy
v Předoníně. Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení zakázky na základě nejvýhodnější nabídky místnímu
dodavateli Janu Rousovi.
Platba za žáky 2. stupně - Zastupitelstvo dále projednalo Dohodu o financování povinné školní
docházky s městem Roudnice nad Labem. Předsedající konstatoval, že Město Roudnice výrazně zvýšilo
náklady na jednoho žáka a že bude tato smlouva ještě s Roudnicí projednána.
Jmenování zástupců do školské rady - Třináctým bodem bylo jmenování zástupců do školské rady.
Těmi se stali zastupitelé Bc. Zdeňka Studená a p. Jaroslav Macek.
Kino - Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo přijali zastupitelé prodloužení termínu na přestavbu kina na
základě domluvy mezi Obcí a zhotovitelem. Vzájemná dohoda vznikla z důvodu, že obec nestíhá
(kvůli zpomaleným příjmům z daní) zakázku financovat a zhotovitel realizovat.
Strážní služba - Dodatkem č. 7 ke smlouvě o poskytování služby ochrany obecního majetku a majetku
obyvatel zastupitelé prodloužili trvání pochůzkové strážní služby se psy.
Osvětlení úřední desky - Posledním plánovaným bodem bylo seznámení zastupitelů obce o cenové
nabídce na osvětlení úřední desky, která byla zpracována na základě námitky občana. Zastupitelé
rozhodli, že toto osvětlení se realizovat nebude, neboť by vyšlo zhruba na 7 tisíc Kč.
Zdeňka Studená
Zápis ze zasedání najdete na úřední desce

……….VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Přivítali jsme do obce jedenáct nových občánků
V sobotu 18.června nám bylo velkou ctí přivítat v naší obci jedenáct nových občánků. V obřadní
síni v Bechlíně proběhlo slavnostní uvítání dětí narozených v období od května 2010 do května
2011. Rodiče, kteří se se svými ratolestmi obřadu zúčastnili, se podepsali do pamětní knihy a přijali
gratulaci starosty obce. Obec Bechlín jim předala dárky – každému dítěti zřídila ve spolupráci
s Českou poštou v Bechlíně dětský účet s počátečním vkladem tisíc korun, jako pozornost dostali
rodiče pro své děti hebké polštářky s nápisy „Občánek Bechlína“ nebo „Občánek Předonína“ a
další drobné dárky.
Mnoho štěstí, radosti při prvních životních krůčcích,
ale i zodpovědnosti při výchově svých dětí
jsme popřáli rodičům těchto nových občánků:

Aleš Kliment
Samuel Vavro
Tomáš Dvořák
David Broft
Nelly Khalloufi
Pavla Wosková

Vojtěch Lacko
Martin Jaroš
Kateřina Richtrová
Radim Kubizňák
Miroslav Suchý

Všem rodičům gratulujeme a přejeme co nejvíce usměvavých dnů!
Za kulturní komisi Obce Bechlín
Zdeňka Studená, Milena Koťová

Další fotografie z vítání občánků si můžete prohlédnout v autobusových zastávkách.
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY……….

Prima škola v Českém ráji
Děti ze Základní školy Bechlín a mateřské školy Předonín se mohly během školního roku opět
podívat někam do neznáma. Učitelky pro ně připravily ozdravný pobyt v přírodě. Vybraly obec
Libošovice nedaleko Sobotky. Na jaře si byly osobně prohlédnout penzion, kde se později i s dětmi
ubytovaly na celý týden. Domů si děti přivezly pěkné zážitky, které Vám přiblíží ve svém
vyprávění:
Ozdravný pobyt
Již od jara jsme věděli, že se opět uskuteční škola v
přírodě – ozdravný pobyt a dokonce jsme si mohli
vybraný areál prohlédnout na stránkách školy.
Prostředí se nám velice zalíbilo a moc jsme se těšili.
Dlouho dopředu jsme si chystali věci, abychom byli
připraveni prožít si bez problémů krásný týden v
přírodě. A konečně nastal den našeho odjezdu.
Natěšení jsme se shromáždili se zavazadly před
školou a čekali na příjezd autobusu. Když se
ozvalo: „Už jede!“ všichni jsme zajásali a netrpělivě
poslouchali pokynů našich učitelek, které pečlivě organizovaly nastupování do autobusu. Ještě je
potřeba rozloučit se s maminkou a tatínkem, s babičkou, popřípadě dalšími příbuznými, kteří náš
odjezd starostlivě sledují. Poslední zamávání a už sedíme na svých místech a jedeme vstříc pro
nás neznámému kraji – kraji K.H.Máchy, Rumcajse a dalších.
Cestu si krátíme pozorováním ubíhající
krajiny, povídáním a samozřejmě i dobrou
svačinkou, kterou nás vybavily starostlivé
maminky. Než jsme se nadáli, autobus
zastavuje, my postupně vyskakujeme a s
uspokojením si prohlížíme nový penzion se
zajímavým jménem DONI. Přivítal nás pan
vedoucí, popřál nám hezký pobyt a už
odcházíme do budovy, abychom se ubytovali
v přidělených pokojích, které se nám,
mimochodem, moc zalíbily.

Po ubytování a uvítacím obědě – řízku s bramborovou kaší,
vyrážíme na obhlídku okolí. Ve vsi jsme nakoupili pohledy,
mlsky zatím ne, těmi nás zásobily maminky a pokračovali jsme
v prohlídce. Když jsme se pak večer ukládali ke spánku, byli
jsme zvědavi, co všechno nás tady čeká.

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY……….

Hned ráno nás vzbudilo sluníčko,
které nás zvalo na výlet. Vydali jsme
se rovnou na Kost. Cesta lesem byla
příjemná a na jejím konci nás vítal
hrad se svými zajímavostmi. Další dny
probíhaly v podobném duchu, to
znamená plné překvapení, jako třeba
ve středu Den dětí nebo noční stezka
odvahy. Pokračovalo se výletem do
Prachovských skal a dokonce vláčkem
a pak pěšky na dosti vzdálené Trosky.
Odměnou na tomto výletě byl
překrásný výhled do kraje, dokonce
jsme zahlédli i Říp, kousek domova.
Takto jsme prožili celý týden
(nesmíme ovšem zapomenout podotknout, že jsme se i trošku učili), až přišla sobota a loučení.
Moc neradi jsme odjížděli, bylo nám tam moc dobře. Ale ještě před námi byl jeden výlet – cestou
domů jsme navštívili Staré Hrady, kde jsme se ve sklepení setkali s pohád- kovými postavičkami –
skřítky, obrem, drakem, s čerty.....V místní krčmě nám paní učitelky objed- naly chutný oběd –
řízky s bramborem a hurá do autobusu, který míří do Bechlína.
Tak skončil náš týdenní pobyt v Českém ráji, na který budeme určitě dlouho vzpomínat.
Jménem všech dětí a učitelského kolektivu napsala Milena Pordeová.

Škola skončila.
Pro někoho důvod k radosti, pro někoho těžké loučení
30.červen, datum na které školáci poslední měsíce netrpělivě čekají, přišlo. Společně
s vysvědčením začaly konečně dny volna, někteří ale půjdou po prázdninách do neznáma.
Páťáci, kteří vychodili bechlínskou školu se rozloučili se svou učitelkou s tím, že se sem kdykoliv
rádi vrátí, alespoň podívat.
Po poslední školní akci, kterou
bylo velké stanování na školní
zahradě z 28. na 29.června, pak
v den vysvědčení svou třídní
učitelku Milenu Pordeovou
doslova zasypali květinami a
dárky. Zazněla i básnička od
Terezky Opltové na rozloučenou se školou.
Foto a text:
Zdeňka Studená
Více fotografií ze školních akcí naleznete na webových stránkách školy www.skola-bechlin.cz

ZÁŽITKY PRO NAŠE DĚTI……….

Hasiči opět vyjeli s dětmi na Ohárku
Sbor dobrovolných hasičů Bechlín pořádá letos již 29. ročník oblíbeného letního soustředění
hasičů. Jako každý rok byl o týdenní pobyt na Ohárce velký zájem. Tábořit pod dohledem 11
zkušených vedoucích vyjelo celkem 35 dětí.
Hned po vysvědčení, 1.července, se shromáždily se spacáky a další důležitou výbavou před
hasičskou zbrojnicí a netrpělivě čekaly na odjezd. Většina z nich už věděla, že je čeká týden plný
dobrodružství, legrace a her v přírodě. Toto hasičské soustředění je totiž kromě přípravy na
požární sport, upevňování přátelství a do jisté míry i zocelování mladých členů sboru, také cestou
k poznávání přírody a jejích zákonitostí.
Z pestrého týdenního programu už mají všichni kousek za sebou a 9.července je můžeme opět
přivítat u nás v Bechlíně. Přejeme hlavně aby se umoudřilo počasí a všichni se vrátili plní zážitků.
Irena Škobisová, Zdeňka Studená

Dětský den v Předoníně byl opět plný smíchu a her
Veselé odpoledne pro soutěživé děti z obce a okolí pořádali v sobotu
11.června dobrovolní hasiči z Předonína. Oblíbená každoroční akce,
ze které si děti odnášejí množství hraček a zážitků, byla i letos,
přestože se nad hřištěm přehnaly mraky, povedená.
Jako každý rok nechyběly
zajímavé soutěže o ceny,
pěnová koupel připravená
hasiči z Čepra a kouzelné
letadlo
sypající
z nebe
bonbóny s barevnými fábory.
Vystoupení pro děti i dospělé si letos připravila šermířská
skupina Monstriferus, která na hřišti předvedla několik
rytířských soubojů. Pro větší děti byl připraven také
paintball nebo vyhledávání mincí detektorem kovů.
Všichni soutěžící si díky příspěvku obce a sponzorům z řad
obyvatel a firem odnesli domů pěkné hračky. Pro dospělé
byla připravena večerní taneční zábava.
Radost z vydařeného dne vyjádřil i velitel dobrovolných
hasičů Jaroslav Vocásek: „Jsme rádi, že se akce povedla a
děti měly radost. Vše je výsledkem několikatýdenní týmové
práce sboru. Také děkujeme za podporu obce a sponzorské
dary všem, kteří na tuto akci dětem přispěli.“
Letošní Dětský den měl téma Indiánské léto. Na hřišti se sešlo množství malých i velkých indiánů,
indiánek, ale i kovbojů a pistolníků.
Více fotografií najdete na www.litomericky.denik.cz
Foto a text: Zdeňka Studená

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE……….

Z činnosti SDH Předonín
Červen 2011
Dne 11.6. 2011 jsme se zúčastnili dětské pohárové soutěže ve Štětí. Protože téměř
nikdo nebyl nemocný, měli jsme dvě družstva mladších žáků a jedno družstvo
starších. Přestože počasí bylo slunečné, byla malá účast soutěžních družstev. Každý
si odvezl domů medaili.
Ze Štětí jsme pospíchali domů,
štafeta
1.pokus 2.pokus Místo
protože na hřišti od tří hodin
Mladší
začínal Dětský den na téma Indiánské léto.
Předonín A 1.07.19 47.94
41.52
1
Počasí se nám trochu pokazilo, ale když
Předonín B 1.25.43 94.55
56.02
2
přišel čas na letadlo a pěnu, vysvitlo na nás
Starší
sluníčko.
Předonín
0.54.13 36.00
32.22
1
Také jsme se účastnili Dětského dne
Štětí
0.57.10 38.21
37.51
2
v Dobříni. Plamínek a starší žáci zde
provedli ukázku požárního útoku.

Tereza jede do Ostravy
na mistrovstí republiky
V kategorii dorostu Tereza
Mysíková bojovala ve
Varnsdorfu v krajském kole
Hry Plamen, do kterého
postoupila jako vítěz
okresu v kategorii
dorostenky – jednotlivci.
V krajském kole skončila na
3. místě a postupuje
do „republiky“.

Dospělí bojují v Krušnohorské a Podřipské lize
Ani dospělí v červnu nezaháleli. Muži A se pravidelně účastní Krušnohorské ligy. Po prvních pěti
závodech jsou na 7. místě se 37 body.
Letos jsme také jedním z pořadatelů Podřipské ligy, jejímž hlavním smyslem bylo zvýšení účasti
sborů na pohárových soutěžích. Soutěž se skládá ze dvou disciplín. První je klasický útok a druhá
je útok se společnou “mašinou” PS 12. Umístění v jednotlivých disciplínách je bodováno.
Body z jednotlivých závodů se sčítají
Naše výsledky po 3 kolech Podřipské

ligy:
a tím jsou družstva motivována účastnit
se všech závodů zařazených do této ligy.
SDH Předonín v Podřipské lize bojuje
hned se třemi družstvy. (Muži A, Muži B
– “Black Horse” a Ženy).

Za SDH Předonín Lucie Vocásková

Podřipská
liga
Muži A
Black Horse
Ženy

TOP

PS 12

body

místo

body

místo

53
35
34

1
6
3

55
29
27

2
7
4

STÁTNÍ SVÁTKY……….

Trocha historie naší vlasti aneb proč slavíme červencové státní svátky
5. července D e n s l o v a n s k ý c h v ě r o z v ě s t ů C y r i l a a M e t o d ě j e ( 863 )
Cyril a Metod, synové soluňského patricia Lva vynikali za věku svého mezi učenými
cařihradskými jak známostmi, tak zbožností života. Zvláště pak Cyril vyznal se zároveň ve věcech
božských i světských a slynul neobyčejnou znalostí jazyků řeckého, latinského, slovanského,
arménského i chazarského. Starší jeho bratr Metod, mnich na hoře Olympské a malíř, dostav se
okolo roku 860 ke dvoru bulharského krále Borise, obrátil jej šťastně na křesťanskou víru. Pro
Slovany vážnější a zajímavější bylo, že Cyril, vynaleznuv v r. 855 zvláštní litery - po něm cyrilicí
zvané - jež značily všechny rozmanité zvuky jazyka slovanského až do těch nejjemnějších rozdílů
počal překládati písma svatá i knihy církevní do téhož jazyka podle nářečí makedonských Slovanů
užívaného. Také k Rostislavovi Moravskému donesla se pověst o tom, vypravil poselstvo do
Konstantinopole a požádal císaře Michala o slovanské učitele. Cyril a Metod dostavše se s
učedníky svými na Moravu, dovršili zde blahočinné dílo své. Překlad slovanských písem svatých a
potřebných knih církevních jimi tu dokonán a v častém po všech krajích říše Moravské cestování
hlásáno slovo boží lidu v řeči jeho vlastní.
6. července U p á l e n í m i s t r a J a n a H u s a v K o s t n i c i ( 1415 )
Mistr Jan Hus narozen r. 1369 v Husinci patřící ke královskému hradu Husi z rodičů stavu
obecného, ale zámožnějších. V Praze vystudovav, stal se v září 1393 bakalářem svobodných umění,
1394 bakalářem teologie, pak 1396 mistrem svobodných umění. 15. října 1401 zvolen děkanem
fakulty filosofické a presentován za kazatele v kapli Betlémské. V říjnu 1402 povýšen k nejvyššímu
důstojenství akademickému, k rektorátu pražské university.
Mnohaleté působení tohoto výtečného kazatele v kapli Betlémské náleží mezi nejdůležitější zjevy
svého věku. Způsobilost uhoditi do jádra věci, neobyčejná zběhlost v knihách a zvláště v Písmu
svatém mu dávala převahu nad jeho vrstevníky. Opravdovost a neústupnost proti nepřátelům,
pobožné horlení směřující k nápravě mravů a ke zrušení mnohých opravdu mrzkých neřádů,
získalo mu nejen lásku obyvatelstva pražského, ale i vážnost u tiché a pobožné královny Žofie,
která si ho zvolila za svého zpovědníka.od r. 1408 stal se předním hlasatelem reformace jak ji chtěli
nejen učitelé čeští, ale i král Václav. První půtky nastaly s kněžstvem pražským. Jako kazatel líčil
vysoké důstojenství kněze a z druhé strany mravní skleslost ve skutečnosti.
Ke dni 1. listopadu 1414 byl svolán církevní sněm do Kostnice na jezeře Bodamském. Král
Zikmund vypravil hned zvací listy do celého křesťanstva. Když ale s takovou opravdovostí
pečoval král Zikmund o jednotu a opravu církve, nemohly se české církevní rozbroje minouti
pozorem. Zikmund jal se o tom jednati s Husem přímo a žádal, aby se dostavil do Konstance
osobně. Sliboval mu nejen bezpečný průvod, ale i pomoc, aby věc jeho došla tam žádoucího konce.
Dne 11. října 1414 nastoupil Hus cestu, maje v průvodu pány Václava z Dubé a Jana z Chlumu,
mistra Jana Kardinála z Renštejna, Petra z Mladenovic a jiné Čechy.
Nejhorlivějšími nepřáteli byli někdejší farář u sv. Vojtěcha Michal z Německého Brodu, mistr
Štěpán Páleč s biskupem litomyšlským, kteří přinesli sebou nejnovějši spisy Husa a ihned po
příjezdu přibíjeli po kostelních věžích listy, jimiž Hus za kletého tvrdošíjného kacíře byl
vyhlašován. 28. listopad 1414 odveden Hus před shromáždění kardinálů, osloven předsedajícím

STÁTNÍ SVÁTKY……….

že svatému kolegiu došly těžké žaloby na něho, jež kdyby pravdivé býti měly, nedovolily by
shovívati déle, odevšad že rozléhal se hlas, kterak vedl a šířil v Čechách zjevné a přetěžké bludy
proti církvi svaté, proto povolali ho, aby slyšeli z úst jeho, co v té věci bylo pravda. Hus
odpověděl, že tak velice v ohavnosti měl bludy všeliké, že by mnohem raději umříti, nežli jeden
jediný, nerci mnohé, vésti a šířiti chtěl, proto přišel do sboru zcela dobrovolně, bude-li tu nalezeno,
že bloudil, že hotov je učiniti pokání. Kardinálové rozhodli o Husově uvěznění.
25. prosince 1414 konečně král Zikmund s mnoha knížaty vjel slavně do Konstance. první jednání
Zikmundovo s kardinály ohledně Husova vězení nebyla laskavá, král cítil urážku důstojenství
svého, která se stala zrušením ochranného listu jeho, také se obával, že skutek ten způsobí v
zemích koruny české velikou nelibost. Hus uvězněn , po několika nedělích upadl do těžké nemoci,
silná horečka uvedla ho na pokraj hrobu, takže papež nechal ho léčiti svými lékaři , ale také
převézti do zdravějsího bytu. 5. června shromáždili se kardinálové, arcibiskupové, preláti
biskupští doktoři, a mistři ve velikém počtu. Než byl vězeň uveden, čtena zpráva o výsledcích
vyšetřování. Čech jeden, jenž se vloudil za lektora, spatřil mezi přichystanými kusy ke čtení také
hotový již odsudek.
Na rozkaz od krále Zikmunda daný odložil falckrabě Ludvík heidelberský znaky říšské, a vzav
vězně v moc svou, odevzdal jej konšelům konstantským s těmito slovy: Vezměte Jana Husa, jenž
dle nálezu krále, pána našeho nejmilostivějšího, a z rozkazu našeho má jako kacíř upálen býti.
Bez odkladu nato následovalo vykonání nálezu. Když sbor pokračoval v jednání svém, Hus z
rozkazu falckraběte veden z kostela i z města na popraviště, provázel ho zástup asi tisíce oděnců v
nesmírném oděnců davu. Když přiveden konečně k připravené hranici, zdálo se, jako by rozveselil
se ještě v duchu. Vrhl se u prkna tlustého, k němuž býti měl, na kolena a modlil se hlasitě, přičemž
když papírová koruna z hlavy se mu smekla, spatřiv ji usmál se. Někteří okolostojící mu
připomněli, nechtěl - li by se vyzpovídat. Čemuž přitákav, však když kněz přistoupiv jen pod tou
podmínkou rozhřešení dáti slíbil, jestliže odvolá, opět odepřel. Chtěl potom zase promluviti k lidu,
což ale přítomný falckrabě nedopustil, kázav jej tudíž přivázati k prknu, jen to mu ještě dovoleno,
že děkovav žalářným svým za jejich šetrné s ním nakládání, s nimi rozžehnati se mohl. Pak svlékše
jej katové přívázali ho k prknu provazy i řetězy, když pak tváří k východu obrácen byl a někteří z
okolostojících to u kacíře za neslušné pokládali, otočen k západu.
Dříví dvě fůry, slámou promíchané, rozloženy okolo něho tak, že až po krk ho kryly, pod nohy
ještě spoutané podstrčeny také dvě otepi. V posledním okamžení přišel ještě od krále říšský
maršálek Haupt z Pappenheimu a vyzval Husa v přítomnosti falckraběte Ludvíka naposledy, aby
odvoláním zachoval život i duši svou. Hus odpověděl, že cítil se v duši své nevinen a že na té
pravdě, kterou poznav učil a kázal, nyní vesele chtěl umříti. Tu páni oba tleskaje rukama odešli,
kat pak zapálil hranici. Děsný boj k smrti netrval dlouho, žalmy zpívaje a k nebi hledě brzy
obklíčen byl plápolem odevšad vyrážejícím, vítr se zdvihnuv, šlehl mu jej do tváře, takže v
několika okamženích ani nehlesna zalkl se. Neohroženosti mysli ve všech těchto scénách dokázané
obdivovali se i nejkrutější nepřátelé jeho.
Když falckrabě spatřil šaty Husovy ještě v rukou katových, kázal vrhnouti je také do hořící
hranice, slibuje dáti mu za to náhradu. Ale i všechen pozůstalý popel musel na popravišti pilně
sebrán a do mimotekoucího Rýna vmetán býti, aby po nebožtíku nic nezůstalo, co by přátelé
schovati, do Čech odnésti a tam jako svaté mučedníkovy ostatky ve cti míti mohli.
Podle knihy Dějiny národu českého od Františka Palackého napsala Miluše Dvořáková
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Hasiči z Bechlína se neztratí
Sbor dobrovolných hasičů Bechlín uskutečnil v květnu v příjemném prostředí místního
fotbalového hřiště soutěž „O pohár starosty obce“ a první ročník Podřipské hasičské ligy. Mile nás
překvapil počet přihlášených družstev. Zúčastnilo se 16 družstev mužů a 7 družstev žen.
Nejvzdálenější družstvo bylo ze Zemích (u Kralup nad Vltavou). Dále se zúčastnila družstva
z Mělnicka a Kladenska. Tento počet družstev ale nezaskočil organizátory a soutěž byla kladně
hodnocena jak ze strany soutěžících, tak i radou Podřipské ligy. Abychom obstáli v této zkoušce,
musela přiložit ruku ke společnému dílu většina členů sboru. Tato soutěž byla první vážnou
zkouškou pro naše „omlazené“ družstvo mužů – dorostence ve složení Vojtěch Rajnoha, Matěj
Rajnoha, Jan Konfršt, Michal Vízner (Kutil). A vedoucího Jakuba Konfršta doplňují zkušení
matadoři jako jsou Jindřich Konfršt, Pavel Macek, Martin Macek, Pavel Barcal, Jan Oplt, ale i
Ladislav Husák.
Tito chlapci a chlapi mají bojovného ducha, což opět předvedli dorostenci na okresním kole Hry
Plamen, kdy Michal Vízner a Matěj Rajnoha postoupili do krajského kola.

Dorostenci lámou rekordy.
Budou Bechlín reprezentovat na Mistrovství ČR
Na květnovém okresním kole soutěže postoupili v kategorii dorostenců – jednotlivců Matěj
Rajnoha a Michal Vízner do krajské kola, které se konalo 18. 6. 2011 ve Varnsdorfu.
Nyní nám dovolte, abychom se s vámi podělili o naše zážitky a radosti:
Kluci soutěžili ve třech disciplínách – testu požární ochrany, dvojboji a běhu
na 100 m s překážkami. Navíc měli možnost změřit své síly s dorostencem, který
byl vybrán do reprezentace ČR a musím podotknout, že rozdíly v časech nebyly až
tak velké. Při prvním pokusu na Dvojboji Michal upadl a zranění na noze ho
provázelo celou soutěží a zřejmě i ovlivnilo výsledné časy. Druhý pokus se mu ale
povedl. Matěj, který se krajského kola zúčastnil poprvé, si také čas opravil až na druhý pokus.
Výborné časy v nás probouzely naděje na postup, ale věděli jsme, že to nejdůležitější nás teprve
čeká – běh na 100 m s překážkami.
Klukům jsme kladli na srdce, aby si první pokus odběhli najisto, a při druhém se pokusili
zariskovat. Nakonec se to vyplatilo. Oba si čas vylepšili. Matěj dokonce překonal časy, které
odběhl při trénování a na okresním kole. Společně jsme pak čekali na výsledky.
Matějovi se bohužel nepodařilo udělat test na plný počet bodů. Ani dobré
časy na technických disciplínách mu nestačily na lepší než 6. místo. Pro nás je
ovšem podstatné, jak dobře vše zvládl a hlavně bez zranění. Zdravotníci
ošetřovali hned 11 soutěžících. Naštěstí se nestalo nic vážného.
Největší radost ovšem máme z krásného třetího místa, které pro sebe „urval“
Michal. Vybojoval si postup na mistrovství ČR, které se koná 5. - 6. 7. 2011 v
Ostravě. V našem sboru je to poprvé, kdy se někdo zúčastní této soutěže.
Nyní nás čeká 14 dní usilovného tréninku. Snad se nám vyplatí a úspěch z kola krajského se
zopakuje. Držte nám palce!
Za SDH Bechlín Michaela Korpalová

……….FOTBAL

Fotbalisté Předonína se připravují na další sezónu
Dne 19.6. 2011 skončily okresní soutěže v kopané ročník 2010/2011. Družstva si zajišťují účast na
turnajích nebo jsou pořadateli. To vše pro přípravu na nový ročník 2011/2012. Také SK Předonín
má již program zápasů do zahájení nové sezóny připraven.
Ve dnech 9. a 10. 7. 2011 se zúčastní turnaje v Kostomlatech pod Řípem za účasti družstev
Podřipan Kostomlaty, Sokol Ctiněves, FK Kly, SK Předonín.
Rozlosování
Sobota 9.7. 2011
15 hodin
Předonín – Kly
17 hodin
Kostomlaty – Ctiněves
Neděle 10.7.
15 hodin
poražení ze soboty o 3. místo
17 hodin
vítězové ze soboty o 1. místo
19 hodin
vyhlášení výsledků turnaje

Turnaj v kopané
Letní pohár dospělých Předonín 2011
SK Předonín pořádá v srpnu 4. ročník Letního putovního poháru dospělých – Předonín 2011
Vítězství z roku 2010 bude obhajovat AFK Hořín.
Rozlosování skupin:

Skupina A:
AFK Hořín
FK Travčice
Sokol Hoštka

Skupina B:
SK Předonín
Slavia Velký Borek
Chemička Dobříň

Rozpis utkání:
Sobota 6.8. 2011
15 hodin
AFK Hořín – Sokol Hoštka
17 hodin
SK Předonín – Chemička Dobříň
Neděle 7.8.2011
15 hodin
Slavia Velký Borek – Chemička Dobříň
17 hodin
FK Travčice – Sokol Hoštka
Sobota 13.8.2011
15 hodin
SK Předonín – Slavia velký Borek
17 hodin
AFK Hořín – FK Travčice
Neděle 14.8.2011
13:30 hodin o páté místo 3A – 3B
15:30 hodin o třetí místo 2B – 2A
17:30 hodin o první místo 1A – 1B
Mistrovské soutěže okresu zahajují v sobotu 20.8.2011. Rozlosování soutěží proběhne 12.7.2011.
Za SK Předonín Ladislav Soušek

………. TIPY NA VÝLETY

13. ročník Dobývání jezera piráty v Úštěku
Nevšední výlet ve dnech prázdninového volna může především rodinám
s dětmi zajistit každoroční akce v Úštěku. O víkendu 15. – 17. července na
jezeře Chmelař opět zakotví piráti. Bitvy, křik a chřestot šavlí budou jako
každý rok očekávanou náplní programu, přesto se návštěvníci dočkají i
několika zajímavých překvapení. Kdo bude mít chuť a odvahu, může se
zapojit také do děje. Součástí programu má být rýžování zlata, především
pro děti. Ale pozor, kde je zlato, tam se soustřeďují kořistichtiví piráti,
každý zlatokop se tedy vystavuje riziku oloupení. Na programu budou
také tři dramatické námořní bitvy, letos poprvé zakotví u břehů dvě
pirátské lodě.
Akce začíná již v pátek, kdy bude postaveno tržiště a pirátský tábor,
k vidění budou šermířské souboje. Hlavní program probíhá v sobotu od 9
do 24 hodin. Kolem 11. a 15. hodiny proběhnou oblíbené pirátské bitvy, strhující podívanou pak
jistě nabídne i noční bitva, která vypukne zhruba ve 21 hodin a kolem 22. hodiny bude završena
ohňostrojem. Pak bude následovat pirátská zábava.
Neděle bude patřit zejména dětskému programu, ve kterém nebude
chybět ani možnost svézt se na pirátských „korábech“.
K programu patří také trhy, řemesla, jízda na koni, na lodích,
pohádky, ukázky šermu, soutěže, historická střelnice, mořská panna.
Na trati Litoměřice – Úštěk – Česká Lípa pojede historický motorák
Zubrnické museální železnice.
Vstupné na akci je v pátek volné, v sobotu 50 Kč/ děti 30 Kč, v neděli
30 Kč / 15 Kč.

Více o akci na www.mesto-ustek.cz

Historický Podřipský motoráček
Všichni, kdo si chtějí prožít klidnou jízdu krajinou Podřipska,
Lovosicka a Litoměřicka, mají v období letních prázdnin možnost
projet se vlakem po již zrušené železniční trati. Trať z Roudnice
nad Labem kolem hory Říp přes Kleneč a Straškov bude otevřena
až do Budyně nad Ohří a dále přes Libochovice a Čížkovice do
Lovosic a Litoměřic. Brázdit po ní bude historický vlak s názvem
„Podřipský motoráček“.
Tuto příležitostnou osobní dopravu zavedl od letošního roku Klub železničních cestovatelů.
Během prázdnin pojedou na této trati každou sobotu a neděli dva páry vlaků. Z Roudnice vyrážejí
v 9:07 a v 10:45 hodin, z Litoměřic ve 12:44 a ve 14:57.
Jízdní řád je k dispozici v železničních stanicích nebo na webových
stránkách Klubu železničních cestovatelů. V soupravě je zařazen i
historický barový vůz Bixovna. Jízdenky se prodávají ve vlaku,
cena je srovnatelná s běžnými tarify Českých drah. V úseku
Roudnice – Straškov je jízdné 25 Kč / děti a důchodci od 60 let
15 Kč, do Budyně pak 50 Kč / 25 Kč. Do Libochovic se svezete
za 75 Kč / 40 Kč, do Lovosic a Litoměřic 100 Kč / 50 Kč.

Více informací najdete na www.kzc.cz
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Plavby lodí Porta Bohemica 1 a 2
Napříč Ústeckým krajem si můžete vychutnat
výlety největší českou osobní lodí s restaurací a
příznačným názvem Porta Bohemica - „Brána
Čech“. Právě krásy Českého středohoří mohou
všichni vnímat od osvěžující sklenky něčeho
dobrého z paluby lodi nebo oknem z lodní
restaurace.
Labská paroplavební společnost pořádá pravidelné plavby od středy do neděle, každou sobotu
pak večerní plavbu s taneční zábavou na osvětlené palubě hudebního parníku.
V Litoměřicích lze nastoupit na okružní plavbu na Píšťanské jezero, kde je každou neděli
zinscenováno přepadení piráty. Loď lze využít i jako dopravní prostředek při cyklistických
výletech po Labské cyklostezce.
Od pátku do neděle loď pluje na trase Litoměřice – Roudnice – Štětí a zpět. Jízdné je od 80 do 250
korun podle délky plavby. Děti do 6 let plují zdarma, děti do 15 let za poloviční cenu.
Například na trase Roudnice – Štětí plavba trvá přes 2 hodiny včetně průjezdu zdymadly v
Račicích, lístek stojí 120 Kč / 60 Kč.
Jízdní řád:
Litoměřice
Nučničky
Roudnice
Štětí
Hor. Počaply
.
Hor. Počaply
Štětí
Roudnice
Nučničky
Litoměřice

Pátek
9:00
9:40
11:15
13:20
13:50

Sobota
x
x
10:00
12:05
12:35

13:50
14:05
15:25
x
x

12:35
12:50
14:10
15:00
16:05

Neděle
9:00
9:40
11:15
13:20
13:50
.
13:50
14:05
15:25
16:15
17:20

Bližší informace na www.labskaparoplavba.cz

Prázdninové dobývání Olympu
Největší bohyně Héra a další bohové Vás zvou na „Prázdninové dobývání Olympu“, které se koná
9.července na hřišti ve Vesci. Děti budou mít občerstvení zdarma, připraveny jsou projížďky na
koni a motorkách. Akce bude zahájena ve 13:30 a bude pokračovat až do večera.
Ve 13:45 vystoupí mažoretky, od 14 hodin bude přehlídka cvičení psů, ve 14:30 vypuknou dětské
soutěže. V 16:30 bude vyhlášení, v 16:45 namíchají hasiči pěnu. Od 17 hodin se rozhoří táborák.
Připraveno je velké překvapení. (Akce se má zúčastnit muzikálový zpěvák, držitel ceny Thalia)
Prázdninové tipy připravila Zdeňka Studená

DÁMSKÝ KLUB SLUNEČNICE ……….

Masáže
Klub Slunečnice Vás pozval v úterý 14. června do Klubu v Bechlíně na přednášku s tématem
„Masáže nejen jako léčebný systém“. Malý střípek toho, co jsme se na daném setkání dozvěděli
Vám přinášíme i touto cestou:
Ayurvédská masáž je jedna z prevenčních a léčebných metod, používaných v medicíně. Praktiky a
techniky byly sepsány na palmových listech a jako velká vzácnost se předávaly z mistra na žáka.
Její jedinečnost spočívá v použití teplých rostlinných olejů, lisovaných za studena. Každý olej má
své jedinečné vlastnosti, kterých se využívá při léčbě klienta podle jeho tělesného typu.
Fyzické i psychické účinky ayurvédské masáže:
masáž jako cvičení - vhodná hlavně pro lidi s omezenou pohybovou schopností, vede ke stimulaci svalů
nebo povzbuzení krevního oběhu
masáž jako relaxace - po únavném pracovním dni je jemná, relaxační masáž balzámem. Masáž chodidel,
zad šíje nebo hlavy uvolňuje svalové napětí, příjemná atmosféra je doplněna o vonné svíčky.
léčebné účinky - jsou prevencí mnoha onemocnění, prevencí pro mnohé civilizační choroby, vhodné při
některých kožních onemocnění, nespavosti, problémy s krevním tlakem, astmatu a mnoha dalších ...
masáž obličeje a hlavy - cílem je nastolení hlubokého klidu mysli a těla. Na první pohled by se mohlo zdát,
že se jedná o kosmetickou masáž, ale již po chvilce klient pociťuje uvolňující se napětí.
Dornova metoda je šetrná manuální terapie, kterou se mohou léčit onemocnění a obtíže spojené s
pohybovým aparátem. Jedná se o bezpečnou a účinnou metodu, která se těší stále větší oblibě.
Dochází při ní k uvolnění blokád a bolesti v problematických paritích, převážně okolo páteře,
kyčelních kloubů, kolen, kotníků a ramen. Léčí problémy se skoliózou, velmi úspěšně vyrovnává
rozdílnou délku dolních končetin a tím napravuje celkovou statiku těla. Za otce Dornovy metody
je považován Dieter Dorn z německého městečka Lautrech Allgau, který se významným
způsobem podílel na jejím znovuobjevení a uvedení do praxe. Stála za tím jeho vlastní zkušenost.
Průběh nápravy - před vlastní nápravou si terapeut promluví nejen o zdravotních potížích klienta, ale i o
jeho způsobu života, do kterého patří stravování, práce, rodinné zázemí, zájmy atd. Je velmi důležité znát
fyzický i psychický stav klienta.
Dornova metoda - navrací obratle a klouby do původní polohy za aktivní účasti klienta. Často ihned po
prvním ošetření může klient vnímat výrazný ústup bolestí, zejména v bederní oblasti.
Sportovní a rekondiční masáž je uspořádaný soubor vhodných a předem daných masážních
hmatů, pomáhajících jedinci či sportovci odstranit únavu, nebo se připravovat na určitý sportovní
výkon.
Miluše Dvořáková

Klub SLUNEČNICE pro Vás ve spolupráci s obcí připravil možnost objednat
se na masáže. Masérka Pavlína Gybasová bude dojíždět do Bechlína každou
třetí sobotu v měsíci. Masáže se budou provádět v ordinaci na obecním úřadě.
Ceny jsou přijatelné. Objednávat se můžete na telefonním čísle: 775 066 146.

KALENDÁŘ……….

5.července
Hospůdka Na Hřišti – Bechlín
pořádá 5.července 2011 od 10:30 hodin „pivní desetiboj“ o sud piva a další pivní ceny
s názvem

PIVNÍ HRY
2. Olympiváda
Připraveno bude deset soutěží pro deset vítězů.
Ve finále se borci utkají o hlavní výhru – sud piva se 100 kousky a zapůjčení pípy na víkend!
Po ukončení her bude volná zábava s muzikou, připraveny jsou klobásky, další dobroty a moře piva

8.července

KLUB SLUNEČNICE
srdečně zve všechny ženy a dívky na příjemné odpolední tvoření na téma

KVĚTINOVÉ VAZBY
Sváteční kytice si přijďte uvázat 8.července v 17 hodin do klubu v Bechlíně.
Přineste si s sebou květiny (více kusů), doplňkovou zeleň (asparágus, okrasné trávy apod.), nůžky
klasické a zahradnické, slabý provázek.
Skvělá nálada je samozřejmostí!
Těšíme se na setkání a věříme, že opět budeme všichni odcházet s krásně uvázanými kyticemi,
které vždy potěší oko i srdce.

16.července

Kulturní komise Obce Bechlín a SDH Bechlín
zvou všechny příznivce dobré zábavy na posezení s dechovou kapelou

v sobotu 16.července od 15 do 19 hodin u hasičské zbrojnice v Bechlíně
Vstupné dobrovolné

DALŠÍ INFORMACE……….

MUDr. Tylová oznamuje,
že v době čerpání dovolené, tj. od 4.7. do 8.7. a od 15.8. do 26.8.2011 neordinuje.
Country zábavu
pořádá v sobotu 16.7. od 18 hodin Hostinec na Koreji u nádraží v Hněvicích. Hrát bude Seskupení
vodáků, připraveny budou dobroty z vepřového a kuřecího masa, domácí klobásky, nebo třeba
sýry na grilu.
Vstupné je 50 Kč, pro případ přeplnění kapacity venkovního sezení je lepší si vstup rezervovat na
telefonním čísle 737 291 891.
Prázdninové rozloučení
v Bechlíně se bude letos konat dne 27.8.2011 na fotbalovém hřišti.
Možnost přivýdělku
Například pro studenty nabízí v červenci ovocnářství v Roudnici nad Labem. Přijímá brigádníky
na sklizeň ovoce. Bližší informace na tel. 416 841 110 nebo v kanceláři ovocnářství na Bezděkově
v pracovní dny od 7 do 14 hodin.

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 email ou.bechlin@tiscali.cz, případně je předejte v kanceláři obecního úřadu nebo
zastupiteli obce panu Hruškovi v Předoníně.
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