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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
rok 2011 se blíží ke svému konci, vánoční atmosféra zaplňuje naše domovy, voní cukroví a dokončují
se všechny přípravy. Každý z nás v duchu přemýšlí, co ještě nakoupit, čím překvapit své nejbližší.
V době, kdy celá naše společnost prochází velmi těžkou ekonomickou zkouškou, je tento vánoční čas
pohlazením, důvodem k zastavení, k úsměvu. Přemýšlení nad tím, co bude v roce příštím, ustupuje
do pozadí a každý z nás hledá něco hezkého a příjemného.
Naše děti a vnoučata jsou důvodem k vytvoření sváteční adventní nálady, důvodem pro krásné
vánoční svátky. Zapomeňme na všechny starosti, užívejme sváteční nálady, radujme se z maličkostí
a odpočívejme, vždyť Vánoce jsou jenom jednou v roce.

Dovolte mi, popřát Vám všem krásné Vánoce, bohatého Ježíška se spoustou dárků, klid a pohodu
v kruhu rodiny, pevné zdraví a velkou hromadu štěstí.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU……….

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Bechlín
Ve čtvrtek 15.prosince se sešlo ke svému poslednímu letošnímu zasedání zastupitelstvo obce Bechlín.
V Klubu v Předoníně projednalo důležité záležitosti končícího roku i výhled do roku 2012. V 17 hodin
se sešlo 10 z 11 členů zastupitelstva, přítomni byli tři občané.
Platba Roudnici za žáky 2.stupně – v prvním bodě jednání zastupitelé projednávali financování školní
docházky žáků 6. – 9. tříd základní školy, kteří dojíždějí z naší obce do škol do Roudnice. Město
Roudnice požadovalo od Obce Bechlín úhradu nákladů 7.900 Kč za každého žáka a rok. Starosta obce
informoval přítomné o tom, že po vyjednávání s městem se mu podařilo tyto náklady snížit
na 5.470 Kč. Odečetl totiž Roudnici náklady za žáky 6. a 9. tříd, kteří jsou ve školách přítomni pouze
od ledna do června nebo od září do prosince. Pro letošní rok byla vypočítána částka 5.470 Kč za žáka,
od příštího roku bude Obec Bechlín od Města Roudnice požadovat podrobnou fakturaci nákladů.
Tuto skutečnost 15.prosince odsouhlasilo všech 10 přítomných zastupitelů Obce Bechlín.
Prodloužení smlouvy na přestavbu kina – předsedající zastupitele informoval, že kvůli snížení daňové
výtěžnosti v letošním roce nemůže Obec Bechlín dofinancovat naplánovanou rekonstrukci Kina
Bechlín. Zastupitelé 10 hlasy odsouhlasili dodatek ke smlouvě s firmou Smola. Jejím předmětem
je prodloužení termínu realizace z 31.12.2011 na 30.9.2012.
Zrušení ostrahy obce – ve třetím bodě jednání zastupitelé devíti hlasy rozhodli o zrušení ostrahy obce
Bezpečnostní agenturou Václava Kejře. Starosta obce tento krok navrhl vzhledem k předpokládanému
snížení příjmů do obecního rozpočtu v roce 2012.
Přípojka elektřiny – zastupitelstvo obce vyjádřilo svůj nesouhlas s realizací přípojky nízkého napětí
v obecní komunikaci v k.ú.Bechlín. Tato stavba by znamenala rozkopání zhruba 200 m obecní
komunikace. Podle předpokladu zastupitelů může energetická společnost realizovat přípojku jiným
způsobem. Stavba zamítnuta 10 hlasy.
Darování pozemku Holcim a.s. – jednohlasně zastupitelé souhlasili s bezúplatným převodem
pozemku o výměře 3.500 m2 do vlastnictví obce. Starosta informoval o tom, že se jedná o místní
komunikaci v Předoníně. Tento pozemek patří dosud společnosti Holcim a.s. Obec jej po dohodě
se společností získá do vlastnictví darovací smlouvou, zaplatí pouze poplatky za přepis.
Darování pozemků Státní pozemkový fond – zastupitelé odsouhlasili rovněž nabytí tří pozemků
v k. ú. Bechlín do vlastnictví obce. Jedná se o pozemky u hřbitova, které obci bezúplatně převede Státní
pozemkový fond.
Rozpočtové opatření – snížení příjmů – Ing. Ladislav Soušek přednesl zastupitelům návrh
rozpočtového opatření č. 6, které bylo vypracováno na základě reálného snížení příjmů obce o více než
půl milionu korun. Kvůli nižší daňové výtěžnosti se snížily příjmy o 568 000 Kč. Opatřením byly
sníženy i výdaje, obec zakončí tento rok opět bez dluhů. Souhlasilo 10 zastupitelů.
Rozpočtové provizorium na rok 2012 – v následujícím bodě jednání zastupitelé projednali rozpočtové
provizorium na rok 2012. Ing. L. Soušek informoval o tom, že jde o předběžnou kalkulaci příjmů
a výdajů, do níž je zahrnutý předpokládaný pokles příjmů. Z tohoto důvodu byly nutně omezeny
výdaje na některé služby a příspěvky organizacím. Schváleno 10 hlasy.
Rozpočtový výhled do roku 2014 – devět z deseti přítomných zastupitelů souhlasilo se schválením
rozpočtového výhledu do roku 2014. Předsedající informoval, že obec musí mít zpracován tento výhled
na tři roky dopředu. Z tohoto důvodu byl návrh schválen, přestože je v plánu jeho přepracování.
K tomu dojde poté, co obec bude informována o reálné výši příjmů pro příští léta.
Doplnění jednacího řádu - v desátém bodě jednání navrhl zastupitel Mgr. Jan Drobný doplnění
jednacího řádu, týkající se lhůt pro informování zastupitelů o veřejném zasedání a doručování
veškerých podkladů k projednávaným bodům. Mgr. Drobný vyjádřil, že současný stav je nedostačující
a požaduje zasílání veškerých dokladů a smluv elektronickou poštou. Předsedající odpověděl,
že e-mailová komunikace není spolehlivá a není možné zasílat či zveřejňovat takové množství
dokumentů ani je rozvážet osobně zastupitelům. Dal o návrhu Mgr. Drobného hlasovat. 3 zastupitelé
byli pro, 6 proti, 1 se zdržel. Návrh nebyl přijat.
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………. INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Kontrola dotace ZŠ a MŠ Bechlín – zastupitelé se během 15 minutové přestávky seznámili
s protokolem o kontrole dotace pro ZŠ a MŠ Bechlín, vypracovaným pověřenými zastupiteli
Mgr. Janem Drobným a Jaroslavem Vocáskem. Protokol o dotaci na zkvalitnění výuky byl přijat všemi
přítomnými zastupiteli. Předsedající navrhl, aby bylo čerpání dotace pro jistotu prověřeno ještě
nezávislým auditem, který bude ve škole probíhat v roce 2012.
Dar Domovu v Žírči u Dvora Králové – zastupitelé obce jednohlasně zamítli darování finančního daru
Domovu Sv. Josefa v Žírči u Dvora Králové. Zařízení žádalo obec o pomoc v tíživé situaci. Obec zde
nemá žádného občana ani rodáka a přispívá jen na organizace, které mohou potřebovat naši občané
(např. Hospic Sv. Štěpána v Litoměřicích). Z tohoto důvodu nebude žádosti Domova v Žírči vyhověno.
Věcné břemeno – přípojky ke stavební parcele – Obec Bechlín vyhoví z rozhodnutí 10 zastupitelů
žádosti majitele stavební parcely o zřízení věcného břemene pro přípojky energií.
Ceník nájmu z hrobových míst – zastupitelé jednohlasně odsouhlasili nový Ceník nájmu z hrobových
míst na Veřejném pohřebišti v Bechlíně.
Proplacení nevyčerpané dovolené starostovi obce – osmi hlasy bylo schváleno proplacení
nevyčerpané dovolené za rok 2011 starostovi obce Alexandrovi Suchému. Dva zastupitelé se zdrželi
hlasování.
Přezkoumání hospodaření obce – starosta obce informoval o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření obce. Kontrola neshledala žádné chyby a nedostatky.
Poděkování SDH Předonín – zastupitel Milan Fiala poděkoval v diskusi členům SDH Předonín
za pomoc při vyřezávání zeleně v MŠ Předonín.
Nový výbor SDH Předonín – zastupitel Jaroslav Vocásek informoval o volbách do výboru
SDH Předonín, které se uskutečnily na valné hromadě sboru 10.prosince. Dosavadní starosta SDH
Miroslav Svoboda rezignoval na svou funkci a na jeho místo byl zvolen jeho náměstek Václav Kouřil st.
Odstoupil rovněž pokladník Luboš Šolc st., do jeho funkce byla nově jmenována Bc. Lucie Vocásková.
Jednání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.05 hodin.
Bc. Zdeňka Studená

Změna lístků pro svoz komunálního odpadu
PTS Lovosice s.r.o. upozorňuje občany, že od 1.1.2012 budou pro svoz směsného komunálního odpadu
platné pouze lístky pro rok 2012. Tyto lístky jsou již k dispozici.

MUDr. Tylová oznamuje
- v pátek 23.12.2011 - ordinace pouze v Roudnici n.L. do 9:00 hodin
- od pátku 6.1.2012 do pátku 13.1.2012 - dovolená

V klidu si užijte
užijte ty vánoční chvíle, abyste po Novém roce zas v plné síle
vykročili nanovo a v dobrém zdraví se pak po celý rok smáli.
Radostné Vánoce a šťastný nový rok
Vám přejí zaměstnanci Obce Bechlín
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SETKÁNÍ SENIORŮ ……….

Na předvánočních setkáních seniorů byla dobrá nálada

V předvánočním období Obec Bechlín opět vzpomněla na své starší občany, kteří mívají pravidelná
setkání s občerstvením a hudbou v našich kulturních zařízeních. Zástupci obecního úřadu a kulturní
komise opět připravili setkání seniorů, při kterých mají naši důchodci možnost společně si posedět,
popovídat a společně si zatancovat.
Setkání se uskutečnilo nejprve v Předoníně, 25.listopadu jsme očekávali, až se začne sál Klubu plnit
příchozími hosty. Bohužel, mnoho z těch, kdo se pravidelně účastní, nemohlo ze zdravotních nebo
jiných důvodů přijít. Ti senioři, bylo jich něco přes dvacet, kteří přišli, však naše počáteční zklamání
brzy utišili. Nálada v sále byla příjemná, po tanci mažoretek Jany a Moniky Rousových spustila kapela
a lidé se postupně začínali bavit. Parket byl dlouho prázdný, mimo jiné i proto, že přišlo málo mužů
a dámy neměly tanečníky. Kupodivu se tak židle vyprázdnily až na Šenkýřku, Michala Davida a další
modernější pecky. Senioři vydrželi tančit do pozdních nočních hodin a doufáme, že i díky tomu lze říci,
že se i v letošním roce, byť v početním oslabení, dobře bavili.
V Bechlíně jsme se sešli hned po týdnu, 2.prosince. Tady nás naopak potěšila velmi dobrá účast,
sál Klubu byl nabitý k prasknutí, na kus řeči a tanec přišlo zhruba 60 lidí. Po společné předvánoční
večeři, řízku se salátem, se i zdejší občané neváhali dobře bavit a sálem se nesl zpěv lidových písniček.
Někteří se také pustili do tance, až na závěr projela mezi stoly slavná Mašinka. I odsud odcházeli naši
občané spokojeni.
Co dodat – všem, kteří přišli na společné setkání, ale i těm, kdo se sem nedostali, bychom chtěli popřát
hezké svátky v kruhu nejbližších, radost s dětmi, vnoučaty a pravnoučaty, pevné zdraví a mnoho
pozitivních zpráv do příštího roku 2012.
Za Kulturní komisi Obce Bechlín Zdeňka Studená
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………. PŘEDVÁNOČNÍ ČAS

Advent jsme přivítali s čertem a Mikulášem, vánočními koledami,
svařákem a ohňostrojem
Dlouhé čekání na Ježíška, které pro nás v Bechlíně
začalo v první adventní neděli, 27.listopadu,
zpříjemnil dětem sladkými dárky Mikuláš
s andělem a čerty. Jako v loňském roce, jsme
se opět sešli u obecního úřadu při příležitosti
slavnostního rozsvícení vánočního stromu.
Po návsi voněl svařáček, mlsné jazýčky dětí
i dospělých potěšila slavnostní štola. Na návsi bylo
brzy plno. Až jsme se dočkali. Přišel ten správný
čas a všichni se těšili na rozsvícený strom. Co čert
ale nechtěl. Přes veškerou snahu, a to i přesto,
že osvětlení bylo předem vyzkoušené, slavnostní výzdoba ne a ne se rozsvítit. Spokojit jsme se tak
kvůli nepříjemné technické závadě museli s polovinou světel.
Vánoční náladu všem přítomným připomněly děti ze základní
i mateřské školy. Zazpívaly známé koledy i jiné vánoční písně
a pak už dychtivě čekaly. Na vševědoucího Mikuláše, hodného
anděla, i ty chlupaté rohaté čerty, kteří je každý rok chodí strašit.
Dobře věděly, že za básničku dostanou sáček dobrot. Někteří byli
hodní, jiní potlačili strach a zamáčkli slzičky, aby odpřednášeli
básničku. Co je ale důležité, na všechny se dostalo a v doprovodu
rodičů šli domů spokojeni. Navrch dostali ještě možnost podívat
se na slavnostní ohňostroj.
Nyní se už blíží sváteční okamžiky ke konci. Lípa na návsi každý večer svítí, závada byla odstraněna.
A my se společně s dětmi můžeme těšit na Štědrý den. Vůni stromečku, chuť cukroví, pohádkové snění
a spokojenost v přítomnosti svých nejbližších.
Krásné Vánoce a bohatého Ježíška!
Za kulturní komisi Zdeňka Studená

………. Z HASIČSKÉ ZBROJNICE
Sbor dobrovolných hasičů Předonín pořádal 10. prosince v Klubu Předonín od 15 hodin Mikulášskou
nadílku. Na začátku zahráli mladí hasiči pro přítomné rodiče a děti pohádku, poté odrecitovali
básničky a společně zapěli koledy. Potom hlasitě volali Mikuláše. Ten v doprovodu anděla a čertů
dětem rozdal balíčky.
Od 18 hodin proběhla Výroční Valná Hromada místního sboru hasičů. Starosta p. Svoboda zhodnotil
celoroční činnost SDH. Velitel přednesl zprávu o práci jednotky a celého sboru. Poděkoval za zapojení
do závodů, pořádání soutěží a za brigády. Vedoucí mládeže Lucie Vocásková ve svém hlášení
hodnotila činnost mladých hasičů. Poté nám hospodář p. Luboš Šolc řekl, jak jsme na tom finančně.
Monika Haklová jako vedoucí kulturní komise hodnotila uplynulý rok jako úspěšný.
Dále VVH schválila: návrh rozpočtu, plán činnosti na rok 2012 a změnu příspěvku dětí z 20 na 50 Kč.
Proběhly doplňující volby do výboru SDH. Na vlastní žádost odstoupil starosta a hospodář. Novým
starostou byl zvolen p. Václav Kouřil, hospodářem Lucie Vocásková.
Za celý náš sbor bych chtěl touto cestou ještě jednou poděkovat odstupujícím členům výboru
za dlouholetou obětavou práci nejenom na svých postech.
Všem občanům přejeme klidné a pohodové prožití nastávajících svátků a mnoho zdraví a štěstí
v novém roce.
Jaroslav Vocásek, velitel SDH Předonín
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NAŠE ŠKOLA ……….

Předvánoční čas v naší škole
Miliony lidí na celém světě slaví každoročně nejkrásnější svátek v roce –
VÁNOCE. Vánoce by měly být především svátkem klidu, pohody, odpoutání
se od každodenního shonu. Měly by být příležitostí k upevnění rodinných
vazeb, k vychutnání slavnostní atmosféry vánočních dnů.
Největší půvab mají Vánoce pro děti těšící se na ozdobený stromeček a dárky,
které jim přinese Ježíšek. Kouzlo dětských Vánoc si v sobě každý nese po celý život a rád se k němu
v dospělosti vrací.
I my ve škole se snažíme do těch budoucích vzpomínek přijít s tou příslovečnou „troškou do mlýna“.
Začalo to již 1. adventní neděli – vystoupením při rozsvícení vánočního stromu v obci a příchodem
Mikuláše s andělem a čertem. Vše pokračuje zpěvem. Již celý prosinec si každý den připomeneme
známé koledy, jejichž poslech i zazpívání je nám velice milé a postupně navozuje vánoční náladu.
Následuje příprava vánoční výzdoby a dekorace. S dětmi si vyprávíme o dárcích, o těšení se na ně
i o tom, komu a jak uděláme radost my: co vyrobíme pro maminku, co asi pro tatínka a pro další naše
milé blízké.
Naše snažení přineslo žádané a očekávané ovoce. Koledy nám vydržely až do Vánoc, ještě jsme
je zazpívali na besídce pro rodiče, kde jsme zároveň předvedli mimo jiné i již tradiční vánoční pohádku
Tři oříšky pro Popelku, sněhuláka nám postavili Šmoulové, zatančily „Děti ráje“ a pobavila nás i další
vystoupení žáků. Všechna vystoupení byla přijata s radostí a oceněna velkým potleskem. Škola
je vánočně vyzdobena jak zvenku, tak i uvnitř. Z oken na nás hledí sněhuláci, scenérii doplňují vánoční
stromečky v každé třídě, na chodbě i na zahradě.
A tak nás tohle všechno dovedlo až k tomu hlavnímu – totiž k Štědrému dni, který již všichni strávíme
v kruhu našich nejbližších, ve svých rodinách. S nimi si rozbalíme dárky, užijeme krásné svátky, které
nakonec přes všechen spěch, shon a starosti budou opravdu klidné a spokojené.
A s touto náladou pak vstoupíme do nového roku 2012, od kterého očekáváme opět hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.
Milena Pordeová, ZŠ Bechlín

KLUB SLUNEČNICE ……….

Tvoříme …
Sobotní odpoledne bylo naplánované na setkání s těmi, kdo se chtějí přiučit
vánočním zvyklostem. Již při vstupu do Klubu v Bechlíně byly cítit voňavé
perníčky, které se těšily na přikrášlení, aby co nejvíce zdobily vánoční stromy,
ozdobné podnosy vánočního stolu a navodily atmosféru Vánoc.
Paní Drahomíra Macková upekla dostatek perníčků, aby si mohl každý
ze zájemců vyzkoušet zdobení. Vysvětlovala, na co je třeba dát pozor
při míchání polevy a jaké jsou správné poměry, abychom získali správnou
konzistenci. O barevné polevy nebyla nouze a tak zbývalo pustit se do práce.
Nejvíce se těšila děvčata, která si přinesla svoje upečené perníčky. Za dohledu paní
Mackové vznikaly krásné ornamenty srdíček, koleček, hvězdiček. Samozřejmě,
že nechyběla zvířátka a podkovy pro štěstí. Všichni přítomní si odnášeli hotové
vánoční výrobky a vůbec nevadilo, že mají trochu polevy na rukávu.
Děkujeme paní Mackové, že věnovala svůj čas a práci celé přípravě. Odměnou jí byly
spokojené usměvavé dětské tváře a krabičky naplněné vyzdobenými perníčky.
Pravdou je, že účast byla velmi malá. Shodli jsme se, že v jiných obcích se za různé
aktivity platí. U nás tomu tak není. Možná „co je zadarmo, je nadarmo.“ Samozřejmě, že nikoho
nemůžeme nutit k činnostem. Pro nás je to signál, zda nevkládat svoji energii úplně jinam.
Připravila Irena Škobisová
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………. ZE SPORTU

Fotbalová přestávka
Podobně jako u našeho obecního rivala znamenala polovina listopadu pro fotbalisty SK Předonín klid
kopačkám.
Hodnocení sezóny 2011 je z pohledu na tabulky podzimní části celkem úspěšné. Druhé místo „A“ celku
jako nováčka okresního přeboru je příjemným zjištěním a pro většinu fotbalových příznivců
překvapením. Na druhou stranu mrzí nepochopitelný výpadek v utkáních na vlastním hřišti s celky
Třebenic a Liběšic. Bodový zisk podzimu by měl být vzpruhou pro jarní část sezóny 2011/2012. Dále
za zmínku stojí i výkony „A“ celku v Čs. poháru, v němž jsme se po pěkném semifinále s celkem
Brozany „B“, účastníkem „I.B třídy“, s výsledkem 3:1 stali finalisty okresního kola tohoto poháru.
Hezkým zpestřením pro fanoušky v letní přestávce byl 4. ročník letního putovního poháru
v Předoníně, který naše družstvo vyhrálo po finálovém rozstřelu s FK Travčice.
Půjdeme-li proti proudu času, tak poslední kola jarní části sezóny 2011 dopadla tragicky, když
po jasném vedení v průběhu soutěže jsme nakonec postoupili do vyšší soutěže díky možnosti jít výše
z druhého místa – skončili jsme za konkurentem z obce.
Jednou větou se zmíníme o výsledcích „B“ kolektivu. Ten se zabydlel v soutěži IV. třídy,
kdy po 8. místě v sezóně 2010/2011 vévodí tabulce rozehrané soutěže 2011/2012. Tyto výsledky potěší,
ale mrzí to, že po vychování jedné fotbalové generace se nedaří obnovit činnost těch nejmladších, kteří
by byli zárukou fotbalového rozvoje v budoucnosti. Další pokus podnikneme na jaře.
Dále bychom chtěli upozornit všechny naše hráče na zahájení přípravy a příznivce na přátelská utkání
v rámci přípravy.
Rozpis přípravy:
Pá 6.1.2012
18:00 – 20:00
Pá 13.1.2012 18:00 – 20:00
Pá 20.1.2012 18:00 – 20:00
Přípravné zápasy:
Ne
19.2.2012
So
25.2.2012
So
3.3.2012
So
10.3.2012
So
17.3.2012

hala Počaply
hala Počaply
hala Počaply

14:00 hod.
14:00 hod.
14:00 hod.
14:00 hod.
15:00 hod.

První mistrovský zápas:
Ne
25.3.2012
15:00 hod.

Pá 27.1.2012
Pá 3.2.2012

FK Čížkovice
Ch. Dobříň
V. Budyně
AFK Hořín
S. Libotenice

18:00 – 20:00
18:00 – 20:00

hala Počaply
hala Počaply

umělá tráva Roudnice n.L.
umělá tráva Roudnice n.L.
umělá tráva Roudnice n.L.
umělá tráva Roudnice n.L.
v Libotenicích

Lovosice „B“ v Lovosicích

Případné změny včas oznámíme.
Závěrem tohoto krátkého hodnocení nám dovolte popřát zastupitelům obce a pracovníkům OÚ,
všem spoluobčanům, příznivcům a hráčům obou oddílů z obce klidné nerušené prožití vánočních
svátků a do nového roku pevné zdraví, spokojenost, hodně úspěchů a štěstí.
Oběma oddílům pak přejeme hodně úspěchů na sportovním poli a následný příjemný pohled v červnu
na konečnou tabulku okresního přeboru v sezóně 2011/2012.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

………. SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM
Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem Vás srdečně zve
24. prosince od 22:00 hodin na Půlnoční mši do kostela sv. Václava v Bechlíně
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KALENDÁŘ ……….
4. prosinec – svátek svaté Barbory
Nejstarší psané zprávy o uctívání svaté Barbory pocházejí z osmého století, ale některé východní církve
ji znaly a uctívaly mnohem dříve. Svatá Barbora je oblíbenou patronkou horníků, dělostřelců, vojáků,
střelmistrů, zedníků a architektů.
V předvečer svátku svaté Barbory chodily po domech skupiny dívek a žen zahalených do dlouhých
bílých šatů – spodniček, košil, prostěradel, s rozpuštěnými, rozcuchanými vlasy. Obličeje měly také
bílé, buď pomoučněné nebo překryté škraboškami roztodivných tvarů. Na hlavě měly zelený věneček,
jinde nějakou nádobu na způsob vysoké čepice. V jedné ruce držely metličku k vyplácení zlobivých
dětí, ve druhé košíček nebo uzlík s cukrovím, jablíčky, ořechy a křížalami pro děti hodné.
6. prosinec – svátek svatého Mikuláše
Působení svatého Mikuláše je doloženo ve čtvrtém století našeho letopočtu, kdy se stal
biskupem v Myře v Lýdii ležící na jihozápadě Malé Asie. Postava svatého Mikuláše z Myry
je opředena mnoha legendami.
V předvečer tohoto svátku navštěvoval (a stále navštěvuje) domácnosti patron a ochránce dětí
svatý Mikuláš v biskupské mitře, ornátu a s berlou v ruce, doprovázen andělem a čertem. Poděloval
děti za odříkání modlitbičky křížalami, jablíčky, oříšky, perníkem a drobnými dárky. I v současnosti
zůstává svatému Mikuláši doprovod, který tvoří čert a anděl. Čert znázorňuje zlo, peklo a trestá zlobivé
děti, anděl naopak děti chválí a povzbuzuje. Mikuláš pak rozdává dárky.
Svátek svatého Mikuláše byl a zůstává jedním z nejtypičtějších svátků předvánoční doby.
24. prosinec – Štědrý den
Štědrý den patří k významným dnům v roce. Naši předkové mu připisovali zvláštní moc, a proto
se v tento den udržovala řada zvyků a magických úkonů, které měly zajistit především bohatou úrodu,
dobrou užitkovost domácích zvířat a také zdraví a štěstí rodiny. Štědrý večer je u nás znám již
od čtrnáctého století a, jak název napovídá, je spojen s obdarováváním.
S východem první hvězdy se usedalo k štědrovečerní večeři. Podle tradice
se mělo na stole objevit „devatero jídel“ od všeho, co se v roce urodilo.
Mnohým jídlům se přisuzoval magický význam. Části večeře odnesli
po jídle hospodář a hospodyně ke stromům, drůbeži a dobytku. Svůj díl
dostaly i oheň a voda, aby neškodily.
Další průběh večera byl vyhrazen různým zvykům, hrám, nadělování,
zpívání koled a hlavně zábavě mladých, kteří různými způsoby hádali svou
budoucnost (lití olova, házení střevíce, vybírání polínek, pouštění ořechových skořápek se svíčkou
po vodě…). Večer obvykle zakončila cesta na půlnoční mši.
25. prosinec – Boží hod vánoční
Dříve byl Boží hod velmi důležitým svátkem. Na Boží hod se nesmělo pracovat, ani se nezametala
světnice a nestlala lůžka, aby se tak významný den neposkvrnil prací. Nechodilo se na žádné návštěvy
a celý den se trávil pouze v rodinném kruhu a věnoval se odpočinku a rozjímání. Klidem a pohodou
završoval důstojnou část Vánoc.
O božíhodové mši, zvané také „hrubá“, bývalo v kostele plno. I dnes bývá zvykem v tento den zajít
do některého z kostelů.
26. prosinec – svátek svatého Štěpána
Štěpán byl jedním z Kristových apoštolů. Proslul jako výborný řečník, vypravěč a vykladač Kristova
učení. Nejvyšší židovskou radu obvinil z Mesiášovy smrti a byl proto odsouzen a ukamenován.
Druhý vánoční svátek byl dnem uvolnění, veselí, návštěv, přání a zpívání – koledování. S přáním
chodili obecní zaměstnanci, hlavně pastýř, k jehož obchůzce patřilo vytrubování u každé chalupy.
Na koledu chodily děti i dospělí, ale především chudí lidé, kteří si koledou zabezpečili živobytí
na několik zimních týdnů, protože o Vánocích bylo zvykem každého podarovat. Koledou se uzavíral
veselý čas Vánoc.
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………. KALENDÁŘ
31. prosinec – Silvestr
Prapůvodní jméno Silvestr patřilo v dobách dávno minulých vůdci křesťanské církve, který žil
za panování římského císaře Konstantina Velikého. Pro šíření na tehdejší dobu troufalých křesťanských
myšlenek se musel Silvestr zpočátku před císařovým majestátem skrývat v lesích kolem Říma (odtud
přenesený význam slova Silvestr, což značí „lesní“). Silvestr „římský“, o kterém je řeč a který zemřel
31. prosince 335, měl rozhodně lví podíl na vydání císařského milánského ediktu v roce 313, který byl
jakýmsi tolerančním patentem, poskytujícím svobodu křesťanského vyznání a zastavujícím dlouholeté
krvavé represe proti zastáncům tohoto učení.
1. leden – Nový rok
Na Nový rok se konaly sváteční mše, jichž se účastnilo hodně lidí. Vstávalo se brzy, protože dlouho
vyspávající člověk byl považován za lenocha či darmošlapa. Mezi lidmi se zakořenilo rčení:
„Jak na Nový rok, tak po celý rok.“ Chodilo se koledovat s novoročními koledními proutky anebo
s fanfrnochem.
6. leden – Tři králové
V tento den se slaví zjevení Ježíše. Je téměř totožný se svátkem narození Páně neboli Štědrým dnem.
Rozdíl je pouze v tom, že na Štědrý den se Bůh zjevuje jako právě narozené dítě, zatímco na Tři krále
se zjevuje jako člověk, a to nejen izraelskému národu, ale všem.
Na Tři krále mládež obcházela s nejslavnější koledou a malým přenosným betlémem chalupy i městské
domy. Chlapci chodili po trojicích, oblečeni v bílých řízách, s papírovými korunami a s hvězdou
vlasaticí na tyči. Na dveře stavení psali svěcenou křídou písmena K+M+B. Jsou to iniciály biblických
mudrců Kašpara, Melichara a Baltazara, jež měly dům chránit ode všeho zlého. Podle jiných pramenů
šlo o požehnání „Christus mansionem benedicat“, tzn. „Kristus ať požehná příbytek“. K iniciálám
připsali příslušný letopočet. Tříkrálovu obchůzkou končil čas Vánoc, čas plný kouzla, pokoje a míru.
Teprve po 6. lednu začal reálně nový rok a mohl se roztočit kolotoč muzik, svateb a radovánek
masopustu.
Zdroj: www.radostne-vanoce.ic.cz

18. prosinec 2011 – zemřel Václav Havel
V neděli 18. prosince 2011 nás zastihla smutná zpráva, necelý týden
před vánočními svátky zemřel ve věku 75 let první polistopadový
prezident Československé a poté i České republiky pan Václav Havel.
Byl nejen symbolem sametové revoluce, jako dramatik, vůdčí osobnost
českého disentu, představitel Charty 77 a hlavně jako státník zviditelnil
náš malý stát po celém světě.
Řídil se svým krédem „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“ a byl
jedním z mála slušných a nezkorumpovaných představitelů naší politické scény.
Od středy 20. prosince je vyhlášen státní smutek, ke kterému se připojila i Slovenská republika
a Polsko. Široká veřejnost se s panem prezidentem může rozloučit ve Vladislavském sále Pražského
hradu. Státní pohřeb proběhne v pátek 23. prosince ve Svatovítské katedrále. Po smutečním obřadu
bude Václav Havel uložen do rodinné hrobky na Vinohradském hřbitově vedle svých rodičů a první
ženy Olgy.
Většina z nás si pana prezidenta Havla vážila jako poctivého a slušného člověka.
Vzpomeňme na něj nejen o Vánocích.
Zádušní mše za zesnulého exprezidenta Václava Havla se uskuteční ve čtvrtek 22.12.2011
v 18:00 hodin v Kostele Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem.
Připravila Miluše Dvořáková
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Vážení a milí čtenáři!
Blíží se konec roku 2011 a při ohlédnutí za ním nám vyvstanou v paměti články, fotografie a různé
informace o událostech, které se během roku staly.
I přes různá úskalí naší činnosti se celkem daří dodržet termíny měsíčního vydání Bechlínských listů.
Někdy čekáme na slíbené články, fotografie, jindy se termín pozdrží neposlušnou technikou. Nečekané
onemocnění má také svůj vliv na včasný výtisk a dodání listů.
Snažíme se, abychom poskytli co nejvíce informací z dění v obci. Ale také dobře víme, že není v našich
silách být všude v tu správnou hodinu. Naštěstí jsou zde zájmové organizace, školská zařízení a aktivní
občané, kteří pravidelně obohacují naše listy. Tímto děkujeme za jejich příspěvky. Jsme si také vědomi,
že fotografie jsou důležitou součástí a dokreslují informace. Na druhou stranu víme, že barvy
v tiskárně nejsou zadarmo. Z tohoto faktu je třeba také vycházet.
Podstatné pro naši práci je dobré zázemí obecního úřadu. Nechybí vstřícnost, pracovitost a ochota
pracovníků úřadu včetně těch, kteří obětavě roznášejí náš pravidelný tisk v jakémkoliv počasí
do Vašich schránek. Potěšující je fakt, že Bechlínské listy putují i za hranice našeho okresu, kde se těší
oblibě. Někteří chataři nás žádají, abychom jim noviny schovávali a na jaře si je vyzvedávají na úřadě.
Při rozhovorech s našimi občany se kolikrát podivuji, že nevěděli o právě uskutečněné akci, a to i přes
to, že pravidelně dostávají Bechlínské listy. Tak se tomu společně zasmějeme a řekneme si, že je dobré
číst i tu poslední stranu a aktivitu si poznamenat do kalendáře.
Naše noviny bychom rádi obohatili o další náměty a nápady, kterým jsme zatím nevěnovali pozornost.
Proto uvítáme zajímavé příspěvky, které zaujmou svým obsahem.

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vám jménem redakční rady popřála krásné prožití vánočních svátků
v kruhu rodinném. Do nového roku posíláme plný košík zdraví, radosti a lásky.
Irena Škobisová, šéfredaktorka

Kontakty na Obecní úřad Bechlín
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

Úřední hodiny
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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