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………. SLOVO STAROSTY

Které ministerstvo bude další ?
Dne 11. března 2011 byla Obci Bechlín dána na vědomí odpověď Ministerstva vnitra ČR na žádost
našeho občana pana M.S. o posouzení správnosti postupu obecního úřadu – záležitosti týkající se
úřední desky. Pro zamezení dalších dohadů a pochybností o zveřejnění návrhu rozpočtu obce
mi dovolte na několika řádcích na tuto stížnost reagovat.
Obec je ze zákona povinna zveřejnit návrh rozpočtu obce na úřední desce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup, a to ve lhůtě 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu obce. Návrh rozpočtu
Obce Bechlín pro rok 2011 byl vyvěšen na úřední desku Obecního úřadu Bechlín v pátek 28.1.2011
a na webové stránky obce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) byl vložen v pondělí 31.1.2011
ve 12:54 hod. (potvrzení provozovatele webových stránek obce společnosti Galileo Corporation s.r.o.
Chomutov o tom, že obec v tomto termínu návrh rozpočtu na svůj web skutečně vložila, je k dispozici
v kanceláři obecního úřadu). Rozpočet obce byl projednáván na veřejném zasedání zastupitelstva dne
15.2.2011, obec tedy svou zákonnou povinnost bezpochyby splnila. Skutečnost, že někdo něco nemůže
najít ještě neznamená, že to tam není. Zaměstnanci obce by jistě velmi rádi poskytli vyčerpávající
informaci o tom, kde požadovaný soubor hledat. Ale to už by si potom nebylo nač stěžovat.
Dalším bodem stížnosti byla mimo jiné nečitelnost dokumentů ve večerních a nočních hodinách
z důvodu neosvětlení úřední desky. Nasvítit úřední desku je jistě velmi dobrý nápad, ale proč s tím
hned obtěžovat pana ministra. Právní odbor ministerstva vnitra ve své odpovědi uvádí: „Ze zákona
nelze dovozovat povinnost osvětlení úřední desky. Je plně v rukou volených zástupců občanů obce,
do jaké míry budou jednotlivé požadavky občanů reflektovány“. Žádný ministerský úředník tedy
evidentně do Bechlína zapojit světlo nepřijede. Stačilo vyběhnout pár schodů nebo zvednout telefon
a o svůj nápad se podělit s někým kompetentním. Nicméně na osvětlení úřední desky se na popud
pana M.S. už pracuje, byla by škoda nevyužít podnět, který bude přínosem pro informovanost občanů.
V závěru mi dovolte poznámku. Poslední dobou mám neodbytný pocit, že někteří z nás (pevně
doufám, že jich není mnoho) se řídí heslem „proč bych pomáhal, když můžu škodit“.
A tak přeji nám všem více vzájemné komunikace, tolerance, úsměvů a méně stížností.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bechlín
se koná ve čtvrtek 14.4.2011 v 17:00 hod. v Klubu Bechlín s tímto programem:
1/ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů
2/ Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
3/ Stažení žádosti o dotaci na bytové jednotky
4/ Územně analytické podklady spádové oblasti Roudnice n.L.
5/ Rozpočtové opatření č. 1
6/ Pověření - vedení kroniky obce
7/ Pověření – Prázdninové rozloučení 2011
8/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
9/ Petice „Ne ukládání popílku v těžebním prostoru pískovny Dobříň“
10/ Diskuse

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 2.5.2011 začíná letní svoz komunálního odpadu, tj. svoz 1 x za 14 dnů.
Svozový den – ÚTERÝ (lichý týden)
První vývoz – 10.5.2011

Svoz drobných nebezpečných odpadů
proběhne v sobotu 28.5.2011. Letáky s podrobnými informacemi budou včas doručeny.

Přezkoumání hospodaření obce Bechlín
Dne 5.4.2011 bylo Odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje provedeno přezkoumání
hospodaření obce za rok 2010. Při kontrole bylo prověřováno následující:
- návrh rozpočtu, rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, schválený rozpočet
- pravidla rozpočtového provizoria
- závěrečný účet obce
- bankovní výpisy
- dohody o hmotné odpovědnosti
- evidence pohledávek
- faktury, knihy došlých a odeslaných faktur
- odměňování členů zastupitelstva obce
- pokladní doklady, pokladní knihy
- rozvaha, účetní doklady, účtový rozvrh
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
- výkaz zisku a ztráty
- rozvaha zřízených příspěvkových organizací
- výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací
- zřizovací listiny organizačních složek a příspěvkových organizací, odpisový plán
- smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
- smlouvy o dílo, smlouvy o převodu majetku, smlouvy o věcných břemenech
- dokumentace k veřejným zakázkám
- vnitřní předpisy a směrnice
- výsledky externích kontrol, výsledky kontrol zřízených organizací
- zápisy z jednání zastupitelstva obce včetně usnesení
- zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru
Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bechlín nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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………. NAŠE ŠKOLA

Škola jako pohádka
Paní učitelky si pro své žáky připravily projekt, který je pro všechny milovníky pohádek. Proč jsme si
vybraly právě pohádky? Bez pohádek si dětství vlastně ani nedokážeme představit. Pohádky mají
u dětí nezastupitelný význam a oblibu až do dospělosti. Vnášejí smysl a řád do dětem původně
nesrozumitelného, chaotického světa, představují pro děti důležité psychické podněty, garantující jejich
duševní vývoj a předpokládají optimistické vidění světa. Proto bychom chtěli výuku a výchovu
na chvíli vnést do světa fantazie a vytvořit „Školu jako pohádku“. Pomocí pohádek se však žáci
zajímavou a přitažlivou formou dozvídají i mnoho nového z nejrůznějších předmětů. Od tohoto
projektu očekáváme, že přispěje:
- k rozvoji estetického cítění
- k vyjadřování pocitů dětí
- k rozvoji zručnosti
- k přesnosti a trpělivosti
Uplatní se moderní formy výuky – skupinové vyučování, práce ve dvojicích, kolektivní práce apod.
V neposlední řadě doufáme ve výbornou spolupráci s rodiči, kteří určitě s radostí a pochopením svým
dětem pomohou „vnést se do pohádky“.

Den pohádkových postav
V rámci našeho projektu „Škola jako pohádka“ se ve čtvrtek 10. března
uskutečnil „Den pohádkových postav“. Všichni žáci i zaměstnanci
školy se převlékli za pohádkové bytosti
a všichni společně jsme se přenesli
do pohádek. Nebyl to jen „tradiční
maškarní karneval“. Všechny masky
totiž představovaly postavy z českých
pohádek. Po přivítání a úvodním
představení masek následovaly zábavné hry a tanec. Celou akci jsme
zakončili zhlédnutím krásné české pohádky „Nejkrásnější hádanka“.

Výzdoba školy
I prostředí naší školy se stalo „pohádkovým“, když jsme
obrázky pohádkových bytostí, nakreslené dětmi,
nainstalovali v prostorách školy, na chodbách
i v jednotlivých třídách. Žáci dokončují i výzdobu
prostoru před školou.
Milena Pordeová, Blanka Dvořáková

Ozdravný pobyt
Paní učitelky se během jarních prázdnin zajely podívat na místo,
kam letos v termínu 30.5. - 4.6. vyjedeme na ozdravný pobyt. Nově
vybudovaný penzion leží v srdci Českého ráje, nedaleko hradu Kost.
Velice se nám líbilo zařízení a vybavení penzionu, ale hlavně jeho poloha,
která nám všem nabídne ideální možnosti pro turistiku, sport,
ale i odpočinek.
Ostatně – podívejte se na www.penzion-doni.cz a posuďte sami.
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Z MÍSTNÍ KNIHOVNY ………..

Březen – měsíc knihy v naší knihovně
Na „Měsíc knihy“ bylo v naší knihovně naplánováno několik akcí.
Po dohodě s ředitelkou bechlínské školy Mgr. Řejhovou nás 25. února navštívili žáci vyšších ročníků
s paní učitelkou, aby si vybrali z darovaných neregistrovaných knih na jejich akci „Škola jako
pohádka“.
Ve čtvrtek 3. března proběhla exkurze žáků 1. – 3. třídy, při které se přihlásilo 11 nových čtenářů
a ihned si vypůjčili i knihy.
Při této příležitosti byla slavnostně vyhlášena nejlepší čtenářka Základní
školy Bechlín za rok 2010. Tou se stala Natálka Habartová z Bechlína,
která si v roce 2010 vypůjčila 29 knih. Po gratulaci obou knihovnic jí pan
starosta předal dárek – publikaci „Podřipsko na starých pohlednicích“ a
něco sladkého na zub.
Stejný dárek převzala v pondělí
14. března od pana starosty vůbec
nejúspěšnější čtenářka naší knihovny
za rok 2010 dvanáctiletá Lucka Tlustá
z Bechlína, která od 12. dubna 2010
přečetla 51 knih. Ke gratulantům se připojila také metodička
litoměřické Knihovny Karla Hynka Máchy.
Nejúspěšnějším čtenářkám blahopřejeme !!!

V pátek 18. března se nám podařil mimořádný „úlovek“. V Klubu
Bechlín se konalo za velkého zájmu občanů „Povídání s Ljubou
Skořepovou o životě, bylinkách a divadle“. Paní Skořepová
je autorkou dvanácti knih a do tří z nich, které naše knihovna vlastní,
nám při této příležitosti vepsala věnování s vlastnoručním podpisem.
Miluše Dvořáková, knihovnice

Změna otvírací doby knihovny

Oznamujeme všem čtenářům, že knihovna bude nově otevřena každé první pondělí v měsíci
od 14:00 do 16:30 hodin. V ostatní týdny zůstává otevírací doba stejná, tj. pondělí 15:30 - 16:30 hodin.

Z KRONIKY FK BECHLÍN ………..

Kupředu, zpátky ni krok! (1947 – 1961)
S nástupem komunistů k moci docházelo k mnoha změnám, pohříchu však většinou nesmyslným.
Období konce čtyřicátých let a let padesátých je obdobím, kdy politika měnila osudy národa
i jednotlivců způsobem, jenž budou historikové moci zkoumat donekonečna. A jejich vysvětlení
a odborné statě budou toto období hodnotit nejspíš nejen z hlediska faktů, ale hlavně z hledisek dob
a režimů, ve kterých oni sami budou žít. Popis politické historie není ambicí tohoto spisku, jak však
uvidíme dále, ani fotbalové hnutí nebylo ušetřeno nejrůznějších hokus-pokusů nových mocipánů.
Příkladem „blbosti nového typu“ byla snaha změnit názvy tradičních fotbalových mužstev
v „revolučním duchu“ padesátých let.
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………. Z KRONIKY FK BECHLÍN
V roce 1947 se konsoliduje poválečné uspořádání fotbalových soutěží a mužstvo Bechlína hraje svou
soutěž – stále ještě druhou třídu – s okolními oddíly okresu, k nimž se přidávají kluby z Mělnicka
a Kralupska (Viktoria Nelahozeves, AFK Cítov, Slavoj Mikovice, Čechie Kralupy, Polaban Vlíněves)
a také kluby z Ústí nad Labem (Schichtovka, Železničář). Sezónu již pomalu končící „stará garda“
ukončila solidně s patnácti výhrami a stejným počtem proher.
V následujícím roce 1948 někdo zapíjel „vítězství v únoru“ a jiný „prohru v březně“. Náš tým v rámci
II. třídy prohrál dvakrát vysoko s oddíly ústecka – v Krásném Březně 7 : 1 a pak ve Vaňově 6 : 3, přesto
však na konci sezóny končí v poklidném středu tabulky a aktivním skóre 74 : 60. A stejně tak dobře
si vede i v následujícím roce 1949, ovšem soupeří již s novými celky opět reorganizovaných soutěží.
Zápasy II. třídy roudnického okresu vybojuje s mužstvy Račiněvsi, Budyně, Bohušovic, Agrostroje,
Lounek, VTJ Terezín, Štětí, Úštěka, Libotenic, Břízy, Brozan a Bezděkova.
Rok 1950 je rokem opuštění II. třídy a jedné pěkné ostudy. K poslednímu utkání do Štětí jelo naše
mužstvo bez jakýchkoliv ambicí. Štětí, které hrálo o postup a nutně potřebovalo Bechlín porazit,
nabídlo za vítězství v zápase drobný obnos – a Bechlín utkání prodal. Ovšem porážka 1 : 18 je opravdu
silná káva. Pro hráče Bechlína ale byla zřejmě silná málo, neboť i po ní se za peníze z úplatku stačila
většina hráčů cestou ze Štětí lehce „líznout“. Hráči pak uspořádali soukromou nedělní návštěvu kostela
v Račicích, kde si trochu zazvonili na kostelní zvon, a po „mši“ se odebrali do Předonína.
Tam si „půjčili“ několik dřevěných latí, bohužel však z plotu podniku u Hybernů. Silné kafíčko
pak bylo s klubem řešeno u roudnického okresního soudu.
Do zápasů III. třídy se v sezóně 1951/52 zapojili další noví hráči – Josef Masojídek, L. Knobloch,
Vlastimil Macek, Sláva Matoušek, Petr Mitnik, Luba Dvořák, Míla Dvořák a další. Sezóna to byla
fotbalově spíše průměrná a mužstvo skončilo sedmé z deseti. Mnohem významnější událostí r. 1952
se stalo vybudování nového hřiště na Štěpánovském poli. Nová hrací plocha tak byla umístěna
prakticky do středu obce. Současně byly u hřiště vystavěny nové hráčské kabiny, což se z dnešního
pohledu jeví jako samozřejmost. Byly to ovšem jedny z nejlepších šaten v okrese a ve III. a nižších
třídách vůbec první. Snad možná proto se v budoucích letech pozapomělo na vývoj technického
zabezpečení mužstev, budova kabin chřadla a díky nepříliš důsledným renovačním pracím se dnes
klub může chlubit možná historickou raritou okresního formátu, ale nikoliv již tak kvalitním
technickým zázemím.
V roce 1953 skončil tým na dobrém 4. místě z dvanácti oddílů (soutěž vyhrál Sokol Brozany)
a do mužstva přicházejí další mladí hráči – V. Kubík, V. Vízner, J. Písek, V. Steinfest, B. Palic
a R. Horáček. Nově složené mužstvo obsazuje v r. 1954 pěkné páté místo, postoupil Tatran Štětí.
Následující sezóna v r. 1955 přinesla do mužstva opět novou krev. Přicházejí hráči jako Z. Barcal,
J. Vacek a O. Suchý. Vzhledem k radikálnímu omlazování z let minulých je položen základ týmu,
který se bude dále vyvíjet a získá v budoucnu nejeden úspěch i přes problémy následujících dvou let.
Omlazování týmu nebyl tehdy problém, vždyť bylo odkud brát. Místní dorostenci hráli dokonce
krajský přebor, což v malých bechlínských podmínkách byl významný úspěch. Nicméně s příchodem
mládí chytili druhý dech i zkušenější hráči a zejména L. Palic, J. Macek a L. Dvořák podávali i nadále
výborné výkony. Tým obsadil 4. místo a v dalších letech se očekával jeho další vzestup už jen proto,
že základna týmu byla mimořádně široká a mnozí hráči hostovali v jiných oddílech Podřipska.
Rok 1956 však všem zasadil ránu. Z výboru klubu odcházejí A. Matoušek a M. Peterka, mužstvo
si nikdo nechce převzít na starost. Přestože se situace vyřeší, silný tým obsazuje v soutěži pouze
7. místo, což je v té době poměrně zklamáním. V následujícím roce se však oddíl konsoliduje, mužstvo
i s novými posilami M. Konfrštem, Z. Kollamanem, J. Hlaváčkem a M. Novotným končí v soutěži
v popředí tabulky a netrpělivě očekává příchod nové sezóny, zvláště když opět našlo parádního střelce
Václava Kubíka, který dal 37 mistrovských gólů.
Pokud jste si všimli, že předchozí údaje o fotbalových sezónách jsou uvedeny vždy jen jedním rokem,
nemýlíte se. Sezóna započatá na jaře 1957 byla sezónou delší. S přechodem na model podzim/jaro ji
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Z KRONIKY FK BECHLÍN……….
bylo nutné odehrát vícekolově jaro-podzim-jaro. Tato prodloužená byla nakonec šťastnou pro náš
celek. Do II. třídy se společně s kluby z Dobříně a Klenče vrací i náš oddíl.
Snad každé generaci hráčů je souzeno zažít si ve své kariéře nějakou tu aférku. V ročníku 1958/59
se kromě výborných výkonů našeho mužstva urodila na našem hřišti i drobná neshoda s hráči Českých
Kopist, o níž se pak zmiňoval i dobový celostátní tisk. Hoši se prostě servali jak psi. Během zápasu
došlo k pár drobným pošťouchnutím, posléze se přešlo od jemných pokopnutí po koňské rány
do holení soupeřů a když hostující brankář nakopl do hlavy L. Palice poté, co tento hráč zvýšil na 4 : 3,
facka sedla k facce a už to bylo na pěsti. Prostě pro diváky tvrdších nátur (a to asi byli skoro všichni)
celkem bezva zábava. Fotbalově to zpočátku sezóny však vypadalo na návrat do III. třídy. Po čtyřech
kolech měl Bechlín pouhé 2 body a tým byl v rozkladu. Jestli je na vsi někdy důležitá osoba trenéra,
pak se to ukázalo nyní. K týmu přišel Oskar Černý (bývalý dobrý hráč, jak již víte z předchozích řádků)
a jeho tým neprohrává sedmnáct po sobě jdoucích utkání. Soutěž končí na druhém místě pouhou jednu
výhru za postupujícím Sokolem Račiněves. Není možno zapomenout na nové hráče v mužstvu –
P. Knoblocha, V. Podrápského, J. Hajného, V. Horáčka a Z. Balšánka. Na fotbal dochází každý týden
přes 150 diváků, kteří s mužstvem v podobných počtech jezdí i na zápasy k soupeřům. Kopaná
do Bechlína přitáhla i diváky z okolí, zejména pak příznivce z Předonína, kteří zápasy podle pamětníků
navštěvovali v hojném počtu.
Ročník 1959/60 začal stejně, jak skončil ten předchozí. Výborné výkony ve druhé třídě a konečné druhé
místo v soutěži za Sokolem Záhořany, které porazily všechny soupeře a jen náš tým s nimi dvakrát
remizoval. V následujícím roce se opět Bechlín bije o špičku soutěže, z níž nakonec do I. A třídy
postupuje Sokol Brozany a naše družstvo končí na třetím místě za druhou Duklou Litoměřice.
Vynikající éru kopané v naší obci tak završuje ročník 1960/61. Příští léta přinesou krátkodobý pokles,
aby se opět fotbal u nás přiblížil svým historickým úspěchům.
zdroj: www.fkbechlin.wz.cz

SK PŘEDONÍN……….

Fotbal v Předoníně
Pokud chtěl někdo z Předonína shlédnout v dřívějších dobách vesnický fotbal, musel se vypravit
do okolních vesnic (Bechlín, Dobříň, Račice), kde tato rozšířená hra zakotvila mnohem dříve. Jedinou
příležitostí pro začínající fotbalisty byly plácky s narychlo zhotovenými brankami ze sušinek, které
často záhy zmizely a staly se tepelným zdrojem pro jejich ukořistitele. Šlo o známá místa
„za Mojžíšovic“, „v podevsi“ a později i na místě dnešní skládky firmy „Knotek a Veselka“
na Benzinově.
Jinak ti nejšikovnější našli uplatnění ve výše uvedených oddílech a někteří i ve vyšších třídách,
ať v mládežnické kopané či kopané pro dospělé (Balšánek Zd., Tichý J., Mojžíš M.) většinou
v Roudnici n.L., M. Mojžíš v dorostu Teplice.
Nakonec se přece jen našlo pár nadšenců, kteří přinesli zábavu pro místní fanoušky. Den D nastal
26.6.1996, kdy ve spolupráci s funkcionářem OFS panem Váchalem byl ustaven fotbalový oddíl
SK Předonín. Následovalo vyřízení pár administrativních formalit, schválení hrací plochy, jejíž
parametry ověřil rozhodčí pan Bohumil Palic pověřený OFS a na podzim 1996 se začalo na ostro.
Všichni pamětníci si jistě pamatují první mistrovský zápas s Brocnem pod píšťalkou J. Pěkného.
Remizu 1:1 vidělo v ochozech na 250 diváků. Následovaly další s různými výsledky. Popis všech
mistrovských utkání je k dispozici v kronice u pana Kubizňáka.
V průběhu patnácti let se nám podařilo s družstvem dospělých probojovat se ze IV. třídy
až do okresního přeboru, kde byla naše účast tříletá. Nyní jsme zakotvili ve III. třídě, kde pravidelně
končíme v první polovině tabulky.
Podařilo se nám rovněž odchovat jednu generaci mladých fotbalistů od přípravky až po dorost.
Bohužel pro náš tým větší část zakotvila v konkurenčním FK Bechlín, kde podávají dobré výkony. Pro
uplatnění těch ostatních bylo v Předoníně založeno „B“ družstvo, které hraje druhou sezónu IV. třídu.
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………. SK PŘEDONÍN
Pokud se týká současného stavu, nedaří se nám navázat na dřívější úspěšnou práci s mládeží a to jak
z důvodu omezeného zájmu dětí, tak především nedostatku kvalitních, odpovědných vedoucích
a trenérů, kteří by obnovili činnost. Velmi rádi uvítáme v našich řadách nové svědomité členy, kteří
by se věnovali mládeži. Jedná se o zajímavou práci a za ni Vám bude odměnou radost a spokojenost
těch nejmladších.
K současnosti patří dobré umístění „A“ kolektivu v rozehrané soutěži, kde při pohledu na tabulku
je téměř jisté, že obec Bechlín bude mít svého zástupce v okresním přeboru pro sezónu 2011/2012.
Kdo to bude rozhodnou následující kola zbývající do konce soutěže. Přejeme oběma zástupcům obce
Bechlín hodně elánu do rozhodujících bojů a tomu lepšímu konečný úspěch.
O dalším dění někdy příště, třeba po konci ročníku 2010/2011.
Ladislav Soušek, jednatel SK Předonín

………. Z OBECNÍ KRONIKY

Povodně v roce 1931
Kronikář Vít Jeník ve své kronice píše:
První týden v květnu přišla silná průtrž mračen, která zle zpustošila již osetá pole. Na polích
svahových byla ornice úplně odnesena. Na silnicích odneseny celé hromádky šutru a kamení a učiněny
hluboké výmoly. Nejvíce postiženy jsou pole „Pode vsí“, to jest podél silnice až konec „Jezera“. Silniční
příkopy byli po celé délce úplně zanešeny, silnice rozryta, a místy zase závěje písku, bláta a kamení.
Směr „Pode mlýn“ byl skoro 14 dnů pod vodou. Nejhůře postižen byl občan Fr. Peterka, který měl
na svém poli na rozloze více než dvou strychu vodu státi, nános 4 až 7 cm vysoký. Ječmen originál,
který platil 250 Kč za 1 q byl utopen i 14 kg jetelového semínka, a teprve 23. května sil oves, ještě
do bláta. Na to uhodilo slunečno, sucho, zem rozblácena zatvrdla, oves šel špatně ven, a sklizeno bylo
trochu slámy a zadiny. Domek p. Jos. Praibiše č. 121 koupený od p. Fr. Rouse byl na domku podemlet
2 m pod základy, strž u Kolouškových prohloubena ve studni, zeď držící dvorek rozbořena, několik
patníků u okresní silnice na „Strži“ vyvráceno do rokle. Nová ulice k „Ježkovému vrchu“ celá pod
vodou, tak že zdvihala až podlahy v sednicích. Pan Fr. Pátek č. 220 přiběhl domů před hrozící bouřkou,
a sedl ke stolu a svačil. Silně pršelo, a najednou se pod ním židle počne pohybovat. Hledá, a vidí
že podlaha stoupá nahoru, a hned na to prorazila voda do sednice. Rybník u kostela rozbourán
a zanesen, zeď p. Bedřicha Kabriela nad ním prolomena. Skrz statek p. Josefa Faixe šlo tolik vody,
že
4 lidi museli otvírat vrata, aby voda nestoupala a vrata neprolomila. Když je otevřeli odnesla voda
veškeré dříví rozštípané na léto i polena, prkna klády a vše co nebylo upevněno. V lukách u „Jezírka“
byl nejprve rybník, pak bahniště a naposledy skladiště, kam si kolik dnu občané chodili pro odnesené
sudy, putny, hrnce, a různé podobné drobné nářadí. Na některých místech bylo až několik vozů
kamení. Byli nalezeny i takové balvany, že jeden muž ho měl co převaliti. Voda padala z oblak asi
od tří hodin do 5 1/2 odpoledne.
Povodní dne 5. května 1931 strhaný rybník byl obehnán betonovou zdí, a aby měl pan Hlušička Ant.
pohodlnější vjezd do svého stavení, posunuta hráz do středu rybníka. Za tento ústupek, uvolil se pan
Hlušička zeď na svůj náklad postaviti. Sumu 420 Kč vyplatil p. Josefu Stanislavovi, který stavbu
prováděl. Tato povodeň strhla i břeh silnice do strže u bývalého mlýna p. Kolouška čímž silnice značně
poškozena a zúžena. Jeden patník vytržen, a zůstal ležeti na dně strže. Dne 29. září 1931 byl v Bechlíně
návštěvou p. Peluněk manžel dcery p. Jelínka, který při parcelaci dostal přidělen jeden stateček
na Lovosicku. Jeda ráno domů na kole, zajel do výmolu po patníku, a zřítil se do hloubky 3 m. Padl
obličejem na patník dole ležící a rozdrtil si čelist. Odvezen do nemocnice v Roudnici, kde zemřel.
Manželka žádala u obce cestou smírného jednání prostřednictvím p. M. Dr. Prágera o náhradu za smrt
svého manžela. Obec odpověděla, že silnice i břeh jest majetkem okresu, že obec nemá s věcí co činiti.
Tím bylo jednání ukončeno. Později zjištěno, že p. Peluněk jel na kole bez světla, a tak pí. Peluňková
nedostala nic.
původní text z Obecní kroniky převzala Miluše Dvořáková
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VELIKONOČNÍ SVÁTKY……….

Velikonoce a jejich počátky
Křesťanské velikonoční svátky oslavují vzkříšení Ježíše Krista. V počátcích
křesťanství se křesťanské Velikonoce překrývaly s židovskými Velikonocemi.
V této době se používal ke stanovení data Velikonoc židovský nebo babylonský
kalendář: vzkříšení připadalo na 14. den měsíce Nissan (podle bible 1. měsíc
v hebrejském kalendáři), stejně jako Pesah, židovské Velikonoce.

Spory mezi východní a západní církví
Alexandrie požadovala ustanovit 14. Nissan jako den Velikonoc, zatímco Řím trval na tom,
aby Velikonoce připadly na neděli, nezávisle na babylonském kalendáři. Tím by došlo k oddělení
křesťanských a židovských Velikonoc. Konstantin I. roku 325 svolal koncil do Nice, kde bylo
rozhodnuto, že se křesťanské Velikonoce budou slavit první neděli po úplňku, který následuje po jarní
rovnodennosti. V letech, kdy bude rovnodennost korespondovat s Pesahem se křesťanské Velikonoce
posunou o týden dozadu.
Stanovení data Velikonoc
Juliánský kalendář křesťanům neumožňoval respektovat datum stanovené koncilem. Řím se několikrát
pokusil změnit výpočet data Velikonoc, ale pokaždé narazil na odpor některé z církví. Až teprve
reforma gregoriánského kalendáře v roce 1582 přinesla vytouženou změnu. Datum Velikonoc bylo
stanoveno na první neděli po prvním jarním úplňku, kterým se z rozhodnutí církve stal 21. březen.
(Církví stanovený úplněk neodpovídá nutně astronomickému úplňku). Navíc bylo rozhodnuto,
že Velikonoce se musí slavit mezi 22. březnem a 25. dubnem.
Velikonoce - popeleční středa
Přípravy na Velikonoce začínaly Popeleční středou, která zahajovala půst. V ten den se křesťané
shromažďovali v kostelech, kde jim kněz na čelo kreslil kříž z popela. Ten měl připomenout, že člověk
je prach a v prach se obrátí. Půst se dodržoval až do začátku 20. století a trval 40 dní – stejnou dobu,
kterou Kristus strávil na poušti. Křesťané se během této doby měli vystříhat masa, aby se očistili
a duchovně připravili na Kristovo vzkříšení.
Velikonoce - květná neděle
O týden předchází neděli velikonoční a oslavuje příchod Krista do Jeruzaléma, kde byl davy oslavován
a pod nohy mu byly kladeny palmové větve. Proto tento den křesťané nechávají požehnat palmové,
vavřínové nebo olivové ratolesti, které je mají po celý rok uchránit před neštěstím. Často je zdobí
sladkostmi. V anglosaském světě je tento zvyk nazýván Willow, Yew nebo Blossom Sunday.
Velikonoce - velký pátek
Nejtemnější den v dějinách křesťanství - Kristus zemřel na kříži. Tento den je přísně zakázáno jíst maso,
někteří dodržují absolutní půst a nedotknou se jídla celý den. Pořádají se křížová procesí. Někdy
dochází i k extrémům, jako je bičování nebo ukřižování dobrovolníků.
Boží hod velikonoční
Božím hodem se rozumí neděle před velikonočním pondělím. Oslavuje
vzkříšení Ježíše Krista. Tento den se jeho učedníci sešli u jeho hrobu a shledali,
že je prázdný. Tradičním pokrmem je beránek. Pro křesťany je to den oslav a
veselí.
zdroj: www.historievelikoncnichsvatku.cz
připravila: Irena Škobisová
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………. KLUB SLUNEČNICE

Přednáška na téma „Trénování paměti“
Je pondělí večer a právě jsem se vrátila z Bechlína. Pravidelně zde cvičím již 2 roky pilates v tělocvičně
místní školy. Dnešek byl však přece jen něčím výjimečným, než jsem začala procvičovat děvčatům
svaly celého těla, potrénovala jsem si s paní Irenou Škobisovou svůj mozek. Právě paní Škobisová
uspořádala v klubu Slunečnice zajímavou přednášku na téma trénování paměti. Tímto bych jí velice
ráda poděkovala za pozvání a za zajímavé rady, díky kterým si už konečně zapamatuji telefonní číslo
svého partnera, celý nákup bez taháku a snad s troškou štěstí přestanu neustále zapomínat někde klíče.
Možná, že mnohým přijde toto téma vhodné spíše pro seniory a je pravda, že kromě mě a mé
kamarádky byly všechny posluchačky vyšší věkové kategorie, ale opak je pravdou. Trénovat paměť
se vyplatí v každém věku, protože z vlastní zkušenosti vím, že co se netrénuje, zakrní a je jedno, jestli
jde o břišní svaly či mozek. Je škoda, že účast na přednášce byla tak nízká, ale jsem ráda, že já jsem
nechyběla!
Daniela Havláková, Dobříň

Posezení s Ljubou Skořepovou
Kdo se zúčastnil v pátek 18. března setkání s herečkou a spisovatelkou
Ljubou Skořepovou, které pořádal Klub Slunečnice společně s kulturní
komisí, prožil odpoledne s milou a velmi inteligentní dámou.
Vyprávěla o jejím mládí, které se podobalo mládí všech přítomných,
proto jsme ji všichni se zaujetím poslouchali a s chutí se zasmáli
veselým historkám. O herectví
nám vyprávěla hodně, zmínila
se také o seriálu „Náměstíčko“.
Přiznala,
že
umí
sestavit
horoskop. U paní Skořepové ani
nemůžeme psát o stáří, její
myšlení a elán nám mnohým může být vzorem a její moudrost
ponaučením. Děkujeme paní Skořepové za hezké odpoledne
a doufám, že Klub Slunečnice bude pokračovat dále a umožní nám
znovu setkání s někým zajímavým. Celou akci lze hodnotit kladně,
o čemž svědčí do posledního místa zaplněný Klub v Bechlíně
a dobrá nálada všech přítomných při kafíčku a zákusku.
Jana Pixová

Křehké rohlíčky, které tolik chutnaly i paní Skořepové
½ kg polohrubé mouky, 25 dkg másla, 1 vejce, 12 lžic mléka, 50 g droždí, lžička cukru, špetka soli, citrónová kůra
Suroviny smícháme v těsto, rozdělíme na pět kusů, ze kterých utvoříme bochánky. Každý rozválíme
na placku, utvoříme z ní osm dílů, na každý dílek dáme tvarohovou nebo oříškovou náplň, srolujeme,
necháme chvilku vykynout, potřeme vajíčkem a upečeme. Po upečení obalujeme v moučkovém cukru
s vanilkovým cukrem.
recept od paní Libuše Jiráskové

Klub Slunečnice Vás zve na:

„Zdobení velikonočních perníčků“
v pátek 15. dubna 2011 od 16 hodin v Klubu Bechlín
odborné vedení bude v rukou paní Drahomíry Mackové
pro ty, kdo si nestihnou napéct, budou perníčky i polevy k dispozici
Úsměv a nadšení vezměte s sebou!
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….

ZUMBA
FITNESS
Přijďte si užít ZUMBA párty, při které se nejen
pobavíte, ale i protáhnete svá těla.
Kde: Klub Bechlín
Kdy: každou středu a pátek od 19:00 – začínáme 13.4.
(vezměte si s sebou pití, ručník a boty na přezutí)
Kontakt: zumbabechlin@seznam.cz
Cena: 40,- Kč
Klub SLUNEČNICE je samozřejmě otevřen pro všechny věkové
kategorie. Těšíme se na Vaši návštěvu a uvítáme Vaše nápady,
podněty, zajímavosti…
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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