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………. SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení občané,
léto pomalu končí a s ním období dovolených a prázdnin. Před námi jsou všední povinnosti. Dětem
a mládeži začíná nový školní rok. Na polích a zahrádkách vrcholí sklizeň plodů naší celoroční práce.
Máme za sebou více jak polovinu roku a z mého pohledu se nám daří plnit úkoly naplánované
zastupitelstvem obce dle schváleného rozpočtu. Přestavba kina na kulturní stánek naší obce je již skoro
hotová. Když jsem minulý měsíc s panem starostou bývalé kino procházel, obdivoval jsem s jakou
precizností a citem jsou tyto prostory řešeny. Já osobně si myslím, že po dokončení této stavby
předčíme i město Roudnice nad Labem, kde dle mých informací takový společenský sál chybí.
Srovnatelný je pouze sál v hotelu Vavřinec a kulturní středisko Říp.
Během tohoto měsíce se podařila opravit spojovací komunikace mezi Předonínem a Bechlínem,
kde na konci obce Předonín u vrtu byla propadlá silnice a toto vadilo bezpečnému provozu.
Před námi je ještě oprava části komunikace v obci Předonín od pomníku k trafostanici na rozcestí.
Samozřejmě další a další. Byla provedena oprava Klubu v Bechlíně. A na to samé se chystáme
v Předoníně. Na posledním veřejném zasedání se schvaloval rozpočtový výhled na období roku
2013 – 2016, kde mimo jiné je v příštím roce naplánována rekonstrukce a opravy místních komunikací,
oprava hřbitovní zdi a zbudování chodníku od domu čp. 287 až ke hřbitovu v Bechlíně. V dalších letech
jsou opět naplánovány opravy místních komunikací, zasíťování parcel v Bechlíně a přestavba domu
čp. 58 na sociální bydlení.
Jak již jsem řekl, prázdniny a dovolené jsou za námi. Dospělým hasičům pomalu končí sezóna a dětem
začíná. Fotbalisté mají za sebou úvodní kola. Dle mého názoru všichni, včetně dračích lodí, stolních
tenistů a dalších, velice dobře reprezentují naši obec.
V minulém čísle Vám pan starosta slíbil můj pohled na hospodaření naší obce a úhel mého pohledu
na celkovou úroveň života obce. Hospodaření jsem již výše rozebral. Jsem rád, že jsme jedna z mála
obcí bez dluhů. K úrovni života – jsem přesvědčen, že se nám nežije nejhůře. Mrzí mě řeči typu: „jedna
paní povídala“, „já jsem slyšel, že ten dělá to a ten zas toto“. Já osobně jako hasič ctím zásadu: „chci-li
ti něco říct, řeknu ti to do očí“. Proto Vás prosím, milí spoluobčané, předneste své názory a připomínky
na veřejném zasedání. Pokud Vám to časově nevychází, máte své zastupitele. Jako místostarosta jsem
si určil každou druhou středu v měsíci jako úřední hodiny v Předoníně. Je pravda, že z důvodu
pracovního vytížení a dovolené jsem tam pokaždé nebyl. Ale za celou dobu přišlo asi pět občanů
s připomínkami, které jsem následně řešil.
Jistě jste poznali, že nejsem žádný spisovatel, ale když pan starosta v minulém čísle uvedl, že zde
sdělím svůj názor, tak jsem se snažil Vám to napsat. 
Jaroslav Vocásek, místostarosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Dne 15. srpna 2013 od 17 hodin se v Klubu v Bechlíně uskutečnilo zasedání zastupitelů obce. Přítomno
bylo deset členů zastupitelstva, kteří projednali důležité skutečnosti týkající se chodu obce.
Finanční záležitosti – nejprve zastupitelé projednali zprávu o hospodaření obce za 2. čtvrtletí 2013.
Obec hospodaří podle schváleného rozpočtu. Příjmy v současné době mírně převažují nad výdaji. Dále
se zastupitelstvo zabývalo rozpočtovými opatřeními – jde o přesuny menších položek rozpočtu. Třetím
bodem jednání byl Rozpočtový výhled do roku 2016. Podle plánů do budoucna bude obec investovat
do oprav komunikací, zasíťování pozemků a rekonstrukce nabytých nemovitostí.
Jmenování předsedy Komise pro projednávání přestupků – vedením přestupkové komise byl
pověřen zastupitel Mgr. Ing. Jan Drobný.
Prodej pozemků v k.ú. Bechlín – zastupitelé vyhověli dvěma žádostem občanů a schválili prodej
menších pozemků před jejich domy (předzahrádka, parkovací místo).
Věcné břemeno – Benzinov – zastupitelstvo schválilo na žádost občanů Benzinova zřízení věcného
břemene pro vodovodní přípojku.
Výjimka z počtu dětí v mateřské škole – MŠ Bechlín může se souhlasem vedení obce navýšit
ve školním roce 2013/2014 počet dětí ve třídě na 28. Navýšení kapacity vyhovuje hygienickým normám.
Notářský zápis o vlastnictví trafostanice – starosta obce předložil zastupitelstvu žádost společnosti
ČEZ Distribuce a.s. o uznání vlastnictví zděné budovy trafostanice v Předoníně. Zastupitelé žádost
o uznání vlastnictví budovy zamítli (společnost byla v této věci kontaktována ze strany obce již dříve
a o vyřešení vlastnictví budovy neměla zájem).
Příspěvek na pořádání hasičské soutěže – zastupitelstvo obce schválilo přidělení příspěvku ve výši
15 tisíc Kč pro SK požární sport Předonín. Příspěvek je určen na pořádání závodu Krušnohorské ligy.
Zřízení Ostatního fondu Obce Bechlín – na návrh finančního výboru obce zastupitelé schválili zřízení
fondu pro uložení finanční rezervy obce.
Zpevnění komunikací – Mgr. Ing. Drobný informoval zastupitele o možnosti zpevnění komunikací
cenově dostupným asfaltovým recyklátem. Záležitost bude projednána po zjištění finančních možností.
Oprava propadlé komunikace – místostarosta obce p. Vocásek vznesl dotaz na nutnou opravu
komunikace mezi Předonínem a Bechlínem. Oprava byla realizována krátce po konání zastupitelstva.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
se uskuteční v pátek 25. října 2013 a v sobotu 26. října 2013. Podrobné informace o volbách
Vám přineseme v příštím čísle.

Kominictví Milan Apeltauer Roudnice n.L. oznamuje
Kominické služby budou občanům poskytovány pouze na základě přihlášek, které bude přijímat
po celé září Obecní úřad v Bechlíně a místostarosta p. Vocásek v úředních hodinách v Předoníně.

Nabídka rozvozu obědů Bechlín – Předonín - Benzinov
Školní jídelna Bechlín nabízí rozvoz čerstvých obědů zdarma až k Vám domů. Rozvoz probíhá
v pracovní dny mezi 10:00 – 12:00 hod. Obědy jsou rozváženy v jídlonosičích s termoobalem, které
Vám zapůjčíme zdarma. Náklady na 1 oběd činí 40,50 Kč, z toho 2,50 Kč hradí Obec Bechlín jako
sociální program obce.
Cena pro koncového spotřebitele tedy činí 38,- Kč za 1 odebraný oběd.
Jídelní lístek je k nahlédnutí na internetových stránkách Základní školy a Mateřské školy Bechlín,
v sekci školní jídelna, taktéž je předáván strávníkům v tištěné podobě vždy koncem týdne.
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………. PRÁZDNINOVÉ ROZLOUČENÍ

Dětem pro radost
Letošní jedenáctý ročník Prázdninového rozloučení začal přívětivým počasím, které nám letos přálo
po celý den i noc. Od rána se sjížděli na fotbalové hřiště ti, kteří pracovali na přípravách celé akce.
Přípravy vrcholily a ze stánků s občerstvením začínaly vonět dobroty a jejich role dostávala správnou
podobu.
Akci zahájil prezident Milan Fiala a vše se rozbíhalo podle plánu.
Petr Kavina zajišťoval hudební oblast a jako první vystoupil kouzelník,
který uchvátil nejen děti,
ale i dospělé. Přivezl sovu
pálenou
a
vyprávěl,
kde sova přebývá. Pak
nastoupil králík a to už
kouzelník šikovně zapojil děti do děje. Orel skalní budil
respekt a papoušek Bertík sedal na ramena odvážných
dětí. Zájem byl velký a tak došlo i na fotografování
s papouškem. Dalším lákadlem bylo vystoupení malých
mažoretek, které sklidily obrovský úspěch.
Po obědě se začínalo hřiště ještě více zaplňovat. Připravené
soutěže jely na plné obrátky. Na stanovištích se tvořily hloučky
dětí ke zvládnutí disciplín jako prolézání tunelem, hod na cíl,
chůze na chůdách, házení kroužky, střelba vzduchovkou,
skákání v pytlích, závody berušek, přeskakování laviček,
poznávání zvířat, čára, opičí dráha, skládání puzzle, běh
s vejcem, rybolov, plácaná, porážení kuželek, slepé kreslení,
sněz a pískni a kop na branku. Získané body s razítkem děti
vyměnily
za bechlínské peníze – „Bechelky“. Pak už jen zbývalo
je utratit v největším stánku za hračky, pastelky,
hlavolamy apod. Velké hemžení na hřišti způsobilo
letadlo, ze kterého začaly padat proužky barevného
papíru s bonbony nebo padáčky s malými hračkami.
To rázem přerušilo účast v disciplínách a nastal rychlý
přesun po hřišti. Do sbírání se zapojili s dětmi i rodiče.
Děti se těšily na hasiče. Ti jim vytvořili oblíbenou pěnu, ve které se brouzdaly a současně zchladily svůj
pot. Policie ČR předvedla svoji techniku s doprovodným programem a psovodi ze Slavína opět ukázali
profesionální výcvik psů při akci. Děti soutěžní formou určovaly
plemena psů včetně jejich jmen. Jízda na koni, slaňování, pohyb
na laně, policejní výzbroj, oblíbené malování na obličej nebo jízda
čtyřkolkou byly dalším velkým lákadlem. Celý den mohly děti
sledovat přenos dění na hřišti i pohádky z velkoplošné obrazovky.
Zkrátka, vybrat si mohl každý. Celou akci doplňoval velký a malý
skákací hrad, trampolína, skluzavka, stánek s točenou zmrzlinou,
prodej šperků, cukrová vata.
Dospělí si přišli také na své. Najít místo k sezení bylo téměř nemožné, protože dobře vychlazené pivo
s bohatým občerstvením udělaly své. Večer pak patřil především dospělým. Teplá noc při pivku
a vínečku přála tanci a poslechu hudby od skupiny Elegance band.
Na letošní Prázdninové rozloučení přišlo na 240 dětí, z toho 65 místních. Ze seznamu přespolních
dětí vyplývá, že akce každoročně překračuje hranice několika okresů a krajů. Celkový počet
návštěvníků čítá cca 1 400.
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To vše ukazuje na profesionální přípravu a zvládnutí celé akce. Je potřeba zdůraznit,
že bez sponzorských darů ve finanční či materiální podobě by nebylo možné nabídnout tak bohatý
program. Další nedílnou součástí je ochota a velké množství hodin, které pořadatelé věnovali této akci.
Skrývá se za tím oslovování sponzorů, technické práce, plánování, zajišťování disciplín, doprovodné
akce, průběžný úklid během celého dění atd. Jen ten, kdo si tím někdy prošel, ví, co to obnáší.
Inu, zkušenost je nepřenositelná.

Děkujeme všem sponzorům:
Rekultiva Praha, s.r.o.
Jan Smola – Smola stavby, s.r.o., Litoměřice
ČSSD Litoměřice
Tran Tien Hai, prodejna Bechlín
Kominictví – Milan Apeltauer, Roudnice n.L.
MUDr. Ivana Tylová, Roudnice n.L.
Jiří Beneš, Křešice
Miroslav Lehnert, Bechlín
František Mikeš, Bechlín
Marek Pixa, autoelektroservis Libkovice
Lubomír Prchlík, Bechlín
Jan Kordač – truhlářství, Bechlín
Jaroslava a Václav Černých, Bechlín
Absolutne.net, Dušan Kováč, Bechlín
Agrobech Bechlín
Agrotip – Ing. František Blažek, Roudnice n.L.
... a samozřejmě všem, kteří svoji šikovnou rukou
pořádané pro radost našich dětí.

Bakero, s.r.o., Roudnice n.L.
Jaroslav Balšánek, Bechlín
Barva & laky, Ladislav Šoóš, Roudnice n.L.
ČEZ, a.s. Elektrárna Mělník
GE Money Bank
Vendula a Roman Komárkovi, Bechlín
Robert Martinek, Bechlín
Jaroslav Matušák, Kostomlaty p.Ř.
Josef Mihula, Vražkov
Myslivecké sdružení Podřipsko Bechlín
Nákladní doprava – Josef Hrdlička, Roudnice n.L.
Milan Pospíšil, Bechlín
Jan Veselý, Libkovice
Zeross Computer, s.r.o., Roudnice n.L.
Aktivní zálohy Ústeckého kraje
Přátelé čs. opevnění Roudnice n.L.
a širokým srdcem přispěli k úspěšnému průběhu akce
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Připravila Irena Škobisová

.......... HISTORIE KINA

Širokoúhlé kino Družba

Moderní širokoúhlé kino „Družba“ Bechlín bylo přestavěno ze staré sokolovny. Zpráva čerpána
z těchto dostupných pramenů: 1/ zápis o provedené odborné konsultaci ze dne 10. 7. 1961
2/ rozhodnutí o přípustnosti stavby ze dne 30. 1. 1963
3/ kolaudační zápis ze dne 20. 1. 1964
4/ zápisní kniha brigádních hodin
5/ statistika provozu kina
Projektovou dokumentaci na přestavbu sokolovny na širokoúhlé kino vypracoval kolektiv
zaměstnanců projekčního střediska n. p. Benzina Roudnice n. L. pod vedením zodpovědného
projektanta s. Františka Bumby. Prvá konsultace projektu se konala 8. 3. 1961, další pak dne 10. 7. 1961.
Vlastní stavba byla zahájena v květnu 1961 jako „akce Z“ (to znamená, že značná část pracovních hodin
je odpracována zdarma). Rozpočtová dokumentace byla zpracována do výše 782 000 Kč. Procento
poskytnutých skutečných nákladů je 75 %. Skutečný náklad prostavěný ke dni uvedení do trvalého
provozu je 586 500 Kč. Rozhodnutí o přípustnosti stavby (= stavební povolení) bylo vydáno odborem
výstavby ONV Litoměřice dne 30. 1. 1963.
Stavba bez venkovních úprav byla dokončena v lednu 1964, venkovní úpravy v květnu 1964. Trvalý
provoz zahájilo kino 20. února 1964. Na stavbě bylo odpracováno celkem 28 000 brigádnických hodin,
z toho 11 685 zdarma a 16 315 placených. Na odpracování těchto brigádních hodin se největší měrou
podíleli místní občané a zaměstnanci JZD. Podle zápisů v knize brigád byli nejlepšími brigádníky:
Antonín Petrželka
3 130 hodin
Jaroslav Kadavý
424 hodiny
Karel Poláček
2 327 hodin
Miloslav Abrt
363 hodiny
Josef Černý
1 077 hodin
Václav Betka
318 hodin
Antonín Pixa ml.
979 hodin
Jaroslav Šultys
315 hodin
Štěpán Kadavý
919 hodin
Vlastimil Macek
306 hodin
Marie Pixová
754 hodiny
Václav Macek ml.
302 hodiny
Rudolf Gala
688 hodin
Jaroslav Blahoš
301 hodina
Lubomír Dvořák
685 hodin
Jaroslav Písek
295 hodin
Josef Bláha st.
664 hodiny
Vladimír Kavina ml.
270 hodin
Antonín Michl
544 hodiny
Stanislav Rotkovský
267 hodin (zemřel 10/ 1962)
Václav Kopecký st.
531 hodina
Antonín Valina ml.
264 hodiny
Václav Štola
464 hodiny
Josef Roháček
258 hodin
Dále se práce zúčastnilo 245 občanů i občanek, kteří odpracovali od 1 do 200 hodin. A pracovali
zde i vojáci z posádky Benzina o počtu 153 mužů, kteří odpracovali celkem 539 hodin během
17 brigádních dní.
V roce 1973 byla konečně likvidována stará budova trafostanice, která stála v rohu pozemku kina a jejíž
vzhled značně narušoval estetiku prostředí před kinem. Při likvidaci trafostanice a úpravě prostředí
po ní odpracovali brigádníci z řad zaměstnanců kina 282 hodiny. Další stovky hodin přitom
odpracovali členové Čs. svazu požární ochrany.
Statistický přehled počtu představení, návštěvníků a tržeb od r. 1964:
rok

počet
představení

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

341
341
329
337
349
344
324

počet
návštěvníků
26 391
25 039
24 138
26 457
26 473
26 625
23 545

tržba

rok

počet
představení

113 480
97 569
85 436
98 094
107 146
102 012
86 950

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

333
350
335
359
351
351
271

počet
návštěvníků
21 586
19 170
18 654
15 972
14 197
13 233
10 487

tržba
82 962
66 473
64 285
61 582
58 388
49 402
38 370

Za toto období bylo odehráno 4 715 představení, která shlédlo 291 964 návštěvníků, tržba činila
1 112 149 Kčs.
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Požár kina
Skutečnosti roku 1977 byly negativně ovlivněny požárem v kině, který vypukl dne 4. května
v 16:30 hodin v půdním prostoru u komína při posledním zatopení v tomto topném období,
a to ve chvíli, kdy místní požárníci pohřbívali svého zasloužilého člena s. Prejzu z Předonína. Hasit
požár v kině tedy museli jít rovnou ze hřbitova a ve slavnostních stejnokrojích. Provoz v opraveném
kině byl opět zahájen až po třech měsících, dne 6. srpna ve 20 hodin. Na odstranění škod po požáru
bylo odpracováno zaměstnanci pod vedením dlouholetého vedoucího kina pana Antonína Pixy
474 brigádních hodin.
Jako zaměstnanci kina pracovali:
Vedoucí kina: Marie Pixová, Antonín Pixa
Promítači: František Dundr, František Francírek, Stanislav Pixa
Pokladní: Vlasta Kadavá
Uvaděči: Antonín Horáček, Marie Horáčková, Květa Bláhová
Šatnářky: Božena Fiedlerová, Božena Hajná
Uklízečky: Bohumila Abrtová, Božena Hajná
Topič ústředního topení: Vlastimil Macek
Irena Škobisová

VAŠE PŘÍSPĚVKY ……….

Nahoře huj, vespod fuj...

Vážení čtenáři Bechlínských listů, dovolte mi se nejprve představit. Jmenuji se Simona Barcalová
a bydlím naproti autobusové zastávce ve spodní části obce Bechlín. Jak jistě všichni víte, hned vedle
zastávky se nachází kontejnery na tříděný odpad. TŘÍDĚNÝ!!!! Proč zdůrazňuji tříděný? Protože
někteří z nás si z těchto kontejnerů dělají popelnici. Protože bydlím hned naproti, mám bohužel každé
ráno úžasný pohled z okna. Válející se tašky nejsou nic vábného, ale když projdu kolem a ucítím odér
linoucí se z toho, to si teprve užívám. V tu chvíli jsem ráda, že nemusím jezdit autobusem a čekat
na něj na zapáchající zastávce. Lidičky PROBERME SE!!!
Já osobně jsem vám některým toto jednání vytkla a musím
říct, že vaše reakce mě nepřekvapila. Každý se hájí a je fakt,
že já někdy chytám na první našlápnutí. Jsou věci, které
se sice dají svést na někoho jiného, ale jsme pak jako děti
v mateřské školce. Ne, oni se totiž učí třídit odpad! Můžeme
děkovat p. učitelkám, že se těmto tématům věnují a od dětí
se učit. Budu doufat, že ony se budou k tomuto problému
stavět jinak než my, ubožáci, kteří nemají 50 Kč na popelnici.
Nejvíce mě zaráží, když kolem 23 hod. přijde slečna s krabicí
odpadu a celou ji vhodí do kontejneru se sklem. Neváhala
jsem a šla se podívat. A závěr? Tohle dokáže máma od dítěte? Stačilo by udělat pár kroků navíc
a roztřídit. Bohužel na to asi neměla dost času. Jen si říkám, když dbá na sebe, svůj zevnějšek,
proč nedbá také na to, aby se nechovala jako „prasátko“? Jiný příklad je, že maminka pošle s odpadem
dítě. A co udělá takové děťátko, když jsou kontejnery plné? Vyndá pytle z kontejneru, hodí je na zem
a nacpe tam svůj odpad. A co já na to... Holčičce s kárkou jsem vynadala. Proto píšu tento článek.
Uvědomila jsem si, že i když já sama odpad třídím, jsem se k té holčičce zachovala špatně. Vždyť ona
ten odpad roztřídila. Zato ta maminka ne, jenže na tu jsem si „netroufla“, protože se známe odmalička.
Doufám, že se v těchto řádcích poznala.
Závěrem bych už jen chtěla říct, že je spousta věcí, co nás v obci „štve“. Mluvíme o nich jen mezi sebou.
Je to z toho důvodu, že je nemůžeme změnit. To musí zastupitelé obce. Ale třídění odpadu je věc,
kterou změnit MŮŽEME a nestojí nás to ani moc námahy. Děkuji.
Simona Barcalová
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Zdravé střevo, základ všeho
Na toto téma proběhla přednáška 20. srpna v Klubu Bechlín. Nabídka přišla na poslední chvíli,
a tak jsme se mohli opřít jen o hlášení v rozhlase. Nakonec se nás sešlo jako větší početná rodina.
Zajímavých a velmi podstatných informací bylo dost včetně ochutnávky vlákniny a tak Vám ty zásadní
přináším prostřednictvím našeho tisku. Samotný název přednášky vystihuje důležitost našich střev.
Ing. Ludmila Treutnerová ze společnosti NUTRA BONA nám vysvětlovala, proč je nutné pečovat
o svá střeva.
Všichni víme, že člověk žil a vyvíjel se po tisíciletí v téměř neměnných podmínkách v souladu
s přírodou. Od minulého století se však tyto podmínky v souvislosti s vědecko-technickou revolucí
radikálně změnily a lidský organismus se nestihl těmto změnám přizpůsobit. Životní prostředí
je zatíženo cizorodými látkami ve vzduchu, potravě i vodě. Jsme vystaveni různým formám záření
a elektromagnetických polí, hlavně stresu a samozřejmě máme nevhodnou skladbu jídelníčku, protože
říkáme, že nemáme čas. Také se podstatně méně pohybujeme, neobejdeme se bez mnoha léků, z nichž
celá řada má i negativní vedlejší účinky. Ani hektický způsob života nám neprospívá. Z jídelníčku jsme
vypustili zdraví prospěšné potraviny, které běžně konzumovali naši předkové. Neustálým
zjemňováním, dochucováním a prodlužováním trvanlivosti potravin se ztrácí řada životně důležitých
látek a naopak se do potravin dostávají látky, které nám neprospívají – umělá barviva, konzervanty,
příchutě, rezidua herbicidů, pesticidů, hnojiv, antibiotik apod. Tyto negativní vlivy životního prostředí
s nedostatkem potřebných živin působí na metabolismus každé jednotlivé buňky. Tím se porušuje
biochemická rovnováha organismu, dochází ke snížené obranyschopnosti a výkonnosti organismu
a následně i k civilizačním chorobám. Proto je potřeba začít se o sebe více starat. Do auta si také
nedáme nekvalitní benzín nebo olej, protože víme, co by mohlo následovat. Oprava by byla drahá
a hlavně, auto by nám neposloužilo. My přece potřebujeme, aby nám tělo sloužilo a těšilo se pevnému
zdraví.
Střeva jsou naším největším orgánem. Tenké střevo je dlouhé 5 – 7 m a jeho povrch i s klky je 300 m2.
Střeva mají zásadní vliv a navzájem ovlivňují centrální nervovou soustavu, hormonální a imunitní
systém. Působí na trávení a vstřebávání všech živin. Narušené vstřebávání živin vede k malnutrici, což
je podvýživa. Nepředstavujme si pod tímto pojmem vyzáblého člověka. Jedná se zejména o lidi s vyšší
nadváhou, obezitou, kteří mají špatnou střevní mikroflóru. Postihuje to až 70 % lidí vyššího věku.
Odborníci se shodují, že nádorové onemocnění je vždy spojené s imunitou člověka. Jedinec je unavený,
zvýšené vypadávání vlasů, časté zlomeniny apod. U hemeroidů se jedná především o špatnou pevnost
střev a nepravidelné vyprazdňování. Nezapomeňme, že STRES ničí také střevní mikroflóru.
Imunita je pro nás velmi důležitá a má rozhodující úlohu, proto je nutné mít vybudovaný pevný
základní imunitní systém. K tomu je zapotřebí mít dostatek antioxidantů. V našich střevech je 70 %
imunitních buněk. Zjednodušeně řečeno, ze střev živiny putují do krve, jater, do velkého oběhu
a do každé buňky těla. Pokud nejsou střeva v pořádku, můžou vytvářet tzv. mikrozáněty, o kterých
ani nemusíme vědět. Pak se do krevního oběhu dostanou patogenní mikroorganismy, které můžou
způsobovat bolesti hlavy nebo další onemocnění. Nárůst těchto autoimunitních chorob se bohužel
rozrůstá. Patří sem i zácpy, průjmy a nadýmání. Například ve Velké Británii je nadýmání diagnózou,
dochází k přerůstání kvasinek, což není dobré. Po častém opakovaném zánětu močových cest
a užívání antibiotik je zapotřebí užívat ty nejkvalitnější probiotika včetně polynenasycených mastných
kyselin.
Závěrem můžeme konstatovat, že ve střevě funguje ekosystém jako v přírodě. Když vypálíme les,
trávu, tak dlouho trvá obnova a jako první vyroste plevel. Když užíváme antibiotika, tak dojde
k „malé ekologické katastrofě“. Proto potřebujeme co nejdříve vytvořit rovnováhu ve střevech. Jenom
pro zajímavost, v roce 2010 byla spotřeba 66,3 t antibiotik. Víte, že „správný živý jogurt“ má trvanlivost
48 hodin?
Věnujme se svému zdraví správnou a vyváženou stravou, pitným režimem, pohybem a pozitivním
myšlením.
Irena Škobisová, poradce pro výživu, zdroj: www.nutrabona.cz
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Kabrielův statek, později JZD
V těchto prostorách se podle archeologických nálezů do konce 11. století nacházel posvátný háj –
pohanské pohřebiště, kde se zemřelí dílem pochovávali a dílem pálili. Původcem statku byl Bušek
z Bechlína. Ten žil za panování Karla IV., od kterého se zemané a sedláci učili méně plodnou půdu
učinit výnosnější, každou píď využít a husté lesy přetvořit v orná pole. Z dříví poražených stromů byly
koncem 14. století postaveny na tomto pozemku první hospodářské budovy. Do konce 15. století
v Bechlíně majitelé bydleli, poté přešel statek do majetku pánů na Horních Beřkovicích, kteří jako
bohatší a mocnější zde stálé bydlení neměli. Na přelomu 17. a 18. století se tu mnoho stavělo, byla
zbudována ratejna s ostatními příbytky, stodoly, sýpka, stáje a ovčín. V roce 1863 šindelem kryté
kamenné chlévy a budovy vyhořely. Při stavbě nových se dbalo, aby dvůr proti kostelu tvořil přímku
s dolejšími domy a statky. K tomu účelu obec uvolnila pozemek proti faře k zaokrouhlení a rozšíření
dvora. Za tuto dobu byl statek v rukou 22 pánů z Horních Beřkovic, kteří pocházeli z 11 rodů.
V roce 1871 byl celý hraběcí dvůr prodán knížeti
dolnobeřkovskému Josefu z Lobkovic. Ten nechal ještě
téhož roku postavit dvě nové stodoly a prostorný ovčín
se stájemi a neširokou jednopatrovou obytnou budovou
do návsi. Po jeho smrti v roce 1875 statek zdědil jeho syn
Ferdinand kníže z Lobkovic. Vystřídalo se zde několik
hospodářských správců, posledním byl pan Toman, který
byl prý panovitý, hrubý a odborně nevzdělaný. Za jeho
vedení bylo špatně hospodařeno, rozmohl se polní pych,
žně trvaly obyčejně až do Václava. Protože na hospodářství se muselo doplácet, pronajal kníže
Ferdinand Lobkovic 1. března 1898 dvůr Josefu Kabrielovi z Bechlína na 12 let za ročních 9 200 zlatých.
Dále bylo v podmínkách „nejméně 300 měr řepy síti a přímo do Dolních Beřkovic je dodati – neb
je voziti do Počapel k vodě a pak ji vlastním potahem tahati na lodích proti vodě a vše ostatní hraditi
z ceny řepy – dáti potah, nářadí i kočího na orání
pasek za cenu 2 zl. z páru koní a 1,8 zl. z páru volů
za jeden den“. Při pronájmu dvora bylo ve stájích
8 koní, 40 volů tažných, 8 volů krmných, 8 dojných
krav, 1 býk a 300 ovcí, které byly přehnány
do Beřkovic. Polní nářadí bylo zastaralé a ve špatném
stavu. Poslední sklizeň obnášela 5 vagonů obilí
a 1 100 q řepy. V roce 1901 byl jako bydliště
pro nájemce vystavěn dům čp. 20. Na úhradu stavby
přispěl polovicí nájemce Josef Kabriel a polovicí kníže
Ferdinand Lobkovic.
Když byl v roce 1904 zrušen cukerní zákon a řepa
se mohla prodávat kamkoliv a za běžnou cenu, obilí
též poměrně stoupalo, začalo hospodářství vynášet. Dále
bylo ujednáno, že pan Kabriel bude vozit písek a břízky
z lesa potřebné k slavnosti o Božím těle, rozsvěcet svíčky
v oknech proti kostelu o Vzkříšení a dovážet veškerý
kámen na stavbu silnice do Počapel a Hracholusk.
Po Josefu Kabrielovi převzal statek jeho mladší syn
Bedřich. První parcelace dvora proběhla v roce 1919
vykoupením dlouholetých pachtů a tzv. nuceným
pachtem. Konečná parcelace byla provedena v zimě roku 1924 a celý statek se stal majetkem pana
Bedřicha Kabriela. Ten si v roce 1930 pronajal od obce honitbu za 12 000 korun a v následujících letech
postupně přikoupil velké množství pozemků, čímž statek dále zveleboval a rozšiřoval.
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V roce 1951 bylo v Bechlíně založeno JZD. Statek byl vyvlastněn a stal se sídlem družstva. Počátkem
září 1952 byl proveden nábor nových členů, většina soukromých zemědělců do družstva vstoupila
a do bývalého Kabrielova statku byl sestěhován všechen dobytek nových členů. Byla provedena
agrotechnická úprava pozemků na celém katastru obce. Noví členové družstva byli slavnostně přijati
na schůzi 13. září 1952. Název družstva se průběžně měnil, posléze se spojilo s okolními družstvy
(Krabčice, Račice, Záluží) v JZD Podřipsko.
Po roce 1989 a restitucích majetku vzniklo Zemědělské družstvo vlastníků, které mělo budovy statku
krátce v pronájmu. Později restituenti budovu čp. 20 pronajali několika firmám a poté v roce 2010
prodali Obci Bechlín. Ta chtěla objekt, který je v dobrém stavu, přestavět na sociální a startovací byty.
Na ministerstvo pro místní rozvoj byla podána žádost o dotaci na výstavbu těchto bytů, avšak byla
zamítnuta. V současné době zastupitelstvo obce přehodnocuje své rozhodnutí a hledá další vhodné
využití tohoto objektu.
Miluše Dvořáková

.......... ZE SPORTU

Dramatické boje v požárním sportu i fotbalu

Toto zpravodajství začneme požárním sportem, abychom uspokojili jeho příznivce, neboť minule
marně hledali jakoukoliv zmínku o jejich činnosti. Pro nezasvěcené uvádíme, že oddíl požárního sportu
se pravidelně zúčastňuje dvou soutěží v požárním útoku a to: většinou v rámci okresu – Podřipská liga
a regionální soutěž – Krušnohorská liga. Letošní soutěže jsou většinou v jednotlivých závodech slaběji
obesílány soutěžícími družstvy z důvodu povodní a následných starostí jednotlivých SDH. Podívejme
se na dosavadní výsledky našeho družstva.
Začneme Krušnohorskou ligou: Až na výpadek v Klášterci dobrá umístění, což značí průběžné
7. místo z 21 klasifikovaných účastníků. Soutěží se s vlastním strojem na 3B.
místo
datum
terče
čas
body
umístění
Štrbice
18. 5. 2013
ST
18,74
13
4
Klášterec
25. 5. 2013
ST
N.P.
0
13
Jimlín
22. 6. 2013
PT
27,86
8
8
Lhenice
23. 6. 2013
ST
18,82
13
4
Srbice
29. 6. 2013
PT
27,27
9
7
Bříza
14. 7. 2013
ST
19,18
8
8
ST = sklopné terče; PT = plnící terče; NP = neplatný pokus
Do konce soutěže zbývají ještě tyto závody: 31. 8.
Hrobce
noční závod
7. 9.
Předonín
dva závody v jeden den
21. 9.
Duchcov
finálový závod
Ve schopnostech našeho družstva je udržet dosavadní 7. místo a při troše štěstí není 5. místo
nedosažitelné.
Při této příležitosti zveme všechny příznivce požárního sportu ke shlédnutí závodů v Předoníně
7. 9. 2013 se začátkem v 10:00 a 13:00 hodin. Navíc ihned po závodech následuje od 17:00 hodin
fotbalové derby Předonín „B“ – Bechlín.
Dále uvádíme přehled Podřipské ligy: V této soutěži se odehrává souboj o prvenství mezi celky
SDH Hrobce a PS Předonín.
Soutěží se ve dvou disciplínách – 1. požární útok na 3 hadice „B“ a vlastní stroj
2. požární útok na 2 hadice „B“ a jednotný stroj.
Dvě kola před koncem je stav velmi zajímavý. Na 3B vlastní stroj – 1. Hrobce 139 bodů, 2. Předonín
133 bodů. Na 2B jednotný stroj – 1. Předonín 128 bodů, 2. Hrobce 121 bodů.
O tomto stavu rozhodl závod v Předoníně. Předonín zaváhal v útoku na 3B hadice. Hrobcům
se nevydařil útok na 2B hadice.
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Přehled výsledků:
místo
datum

terče

čas na 3B

umístění

čas na 2B

umístění

Bechlín
12. 5. 2013
PT
30,57
4/3
25,16
1/6
Štětí
18. 5. 2013
PT
28,37
2/6
neuskutečnilo se
Sulejovice
22. 6. 2013
PT
25,64
2/1
31,23
5/1
Brozany
29. 6. 2013
PT
24,26
1/2
27,50
2/1
Ctiněves
5. 7. 2013
PT
22,28
1/2
24,80
1/2
Dřemčice
6. 7. 2013
ST
21,26
4/1
20,81
2/1
Lukavec
20. 7. 2013
PT
23,54
1/2
25,27
2/1
Černuc
27. 7. 2013
PT
25,78
1/2
24,89
1/3
Děčany
3. 8. 2013
ST
22,34
2/1
20,90
1/2
Předonín
17. 8. 2013
PT
40,82
9/1
25,32
1/6
zlomek umístění znamená: čitatel – umístění Předonína; jmenovatel – umístění Hrobců
všechny časy jsou uváděny ve vteřinách
Zbývají dva závody a jak Předonín, tak i Hrobce budou v disciplínách, kde zatím obsazují druhá místa,
čekat na chybu soupeře, jako se stalo v Předoníně. V závodech 31. 8. 2013 Nové Dvory a 1. 9. 2013
Hrobce se definitivně rozhodne o konečném pořadí.
Co přinesl druhý měsíc prázdnin ve fotbale SK Předonín
Přípravné období – „A“ + „B“ dospělí
Mimo tréninky byla odehrána tato přípravná utkání:
sobota 27. 7. 2013
Brňany – Předonín
4 : 1 (2 : 1)
- o takových zápasech se velmi těžce píše komentář. Máme dvě družstva a sejde se devět hráčů, navíc
je pro ně těžké odvést výkon na úrovni. Takhle ne ...
sobota 3. 8. 2013
Předonín – Černuc
5 : 4 (3 : 4)
- soupeři se to líbilo a dařilo se mu pouze v první půli, potom na ně padla únava a pouze vyhlíželi
konec zápasu
neděle 4. 8. 2013
Předonín – Velký Borek „B“
4 : 2 (0 : 0)
- pěkný zápas s naší stupňovanou převahou předčasně ukončila v druhé půli silná bouřka
sobota 10. 8. 2013
Předonín – Vrbice
7 : 0 (5 : 0)
- snadné vítězství nad neúplným a nerozehraným soupeřem
Doufejme, že v mistrovských utkáních to bude lepší.
„A“ dospělí
neděle 18. 8. 2013
Předonín – Litoměřice „B“
2 : 1 (0 : 0)
- první mistrovské utkání „A“ nám vynahradilo povzdechy nad přípravou. Vyrovnaný průběh s větší
iniciativou hostí se změnil v naši převahu po vstřelení prvního kuriózního gólu a vyloučení hráče hostí
po druhé žluté kartě. Přesto jsme si zase zkomplikovali závěr a chybou dostali hosty do hry. Stav 2 : 1
jsme udrželi, střelecky se dařilo J. Červinkovi – 1. gól téměř z půli hřiště, 2. gól z dobře zahraného
trestného kopu. Završili jsme tak vítězný „litoměřický“ víkend.
sobota 24. 8. 2013
Podlusky – Předonín
6 : 3 (3 : 1)
- střídání výkonu jako den a noc. Těžce vybojované body s Litoměřicemi „B“ lehce ztracené v dalším
utkání.
„B“
sobota 17. 8. 2013
Litoměřice „C“ – Předonín „B“
2 : 3 (2 : 1)
- domácí mladíci zvaní „lokomotiva“ nastoupili sebevědomě a navíc ještě dali ve druhé minutě gól.
My jsme postupně hru vyrovnali a otupili nebezpečnost akcí domácích. Druhý poločas zápas rozhodl –
vyrovnání z penalty a gól do sítě náhradního brankáře (hráč z pole) a uhájení naší brankové čáry
v poslední minutě. Jeden zápor: zbytečné vyloučení J. Hubeného ml.
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neděle 25. 8. 2013
Předonín „B“ – Kleneč
4 : 2 (3 : 2)
- rychle získaný tříbrankový náskok uspokojil naše družstvo tak, že nakonec se protrápilo
k očekávanému vítězství
A několik novinek
Červinka J. je uvolněn na střídavý start do 31. 12. 2013 do Podřipanu Rovné. Soboty bude hrát
za Rovné, neděle za Předonín.
V minule uvedeném rozpisu si proveďte následující změny:
Ta nejdůležitější – derby SK Předonín „B“ – FK Bechín se bude hrát v sobotu 7. 9. 2013 s výkopem
v 17:00 hodin.
Další změny: 10 kolo neděle 27. 10. 2013 14:30 hod. Předonín „B“ – Vědomice
12 kolo neděle 10. 11. 2013 14:00 hod. Předonín „B“ – Hoštka
Zde došlo ke změně času výkopu.
A vše zakončíme předběžným rozlosováním mladších přípravek skupina „A“
sobota 7. 9. 2013
10:00 hod.
turnaj v Libotenicích
sobota 14. 9. 2013
10:00 hod.
turnaj v Předoníně
sobota 21. 9. 2013
10:00 hod.
turnaj v Dobříni
sobota 28. 9. 2013
13:30 hod.
turnaj v Podluskách
Přípravka zatím absolvovala první trénink 20. srpna 2013 a další budou následovat dle pokynů
J. Hubeného.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

Stolní tenis 2012/2013
Letos jsme dosáhli jednoho z nejlepších umístění za posledních několik let. Opět nás museli soupeři
respektovat a nepodceňovat. Poprvé od postupu do okresního přeboru 1. třídy jsme mohli zahájit
soutěž v nejsilnější sestavě a už v první polovině soutěže bylo jisté, že jsme zachráněni. Proto mohli
nastoupit i ostatní hráči.
Družstvo stavělo na výsledcích M. Cedrycha, kterému v žebříčku na konci sezóny patřilo skvělé
5. místo s úspěšností 81 %. Herně se dařilo J. Mackovi, který dosáhl na 22. místo s 61 % úspěšnosti.
T. Cedrych, který vloni kvůli zranění nehrál, se umístil na 28. místě s 57 %. Překvapením byl P. Barcal,
který získával body i nad nejlepšími hráči soutěže. Úspěšnost 38 % ho zařadila na 64. místo
ze 140 hráčů zařazených do celookresního žebříčku.
Poděkování dále patří ostatním členům týmu SK Bechlín M. Fuksovi, M. Vavrovi a S. Stanislavovi, kteří
nebyli klasifikováni kvůli malému počtu zápasů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tabulka soutěže OP I. třídy muži 2012/2013
TTC Roudnice D
22
19
Sokol Třebívlice A
22
19
Sokol Terezín B
22
15
TTC Roudnice E
22
14
ASK Lovosice B
22
8
SK Techn. Bechlín A
22
9
Sokol Bohušovice A
22
8
Sokol Terezín C
22
7
Kalich Litoměfřice B
22
7
Sokol Mnetěš A
22
4
SK Štětí C
22
4
TTC KBO Litoměřice C
22
4
11

1
0
3
2
4
2
3
5
1
3
3
1

2
3
4
6
10
11
11
10
14
15
15
17

61 b.
60 b.
55 b.
52 b.
42 b.
42 b.
41 b.
41 b.
37 b.
33 b.
33 b.
31 b.
Iva Cedrychová

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….

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

v sobotu 14. září 2013 od 14:00 do 18:00 hodin
u hasičské zbrojnice v Bechlíně
Občerstvení zajištěno
Vstupné dobrovolné
INZERCE ……….
Společnost SOMMELROCK, výrobce venkovních betonových dlažeb, dlaždic, obrubníků,
ztraceného bednění, plotovek a jiných betonových výrobků, pořádá výprodejovou akci
na výběhové druhy výrobků.
Výprodej probíhá v termínu od 24. srpna 2013 do 26. října 2013
každou sobotu vždy od 8:00 do 12:00 hodin ve výrobním závodě v Ledčicích.
Akce platí do vyprodání zásob.

Prodám dveře vchodové plastové bílé a zlatý dub. Dále plechové dveře do stávající zárubně
a kompletní oplocení – bránu, branku a pletivo. Nové z neuskutečněné stavby. Dopravu zajistím.
Tel. 777 106 709
Kontakty na Obecní úřad Bechlín

Úřední hodiny

Obecní úřad Bechlín, 411 86 Bechlín čp. 85
Tel: 416 844 000
Fax: 416 844 025
Id datové schránky: zwfatth
E-mail: ou.bechlin@tiscali.cz
Internetové stránky: www.bechlin.cz

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

12:30 - 17:00
12:30 – 15:00
12:30 – 17:00
12:30 – 15:00

Vaše podněty, náměty, příspěvky, 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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