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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
prázdniny a dovolené pomalu končí a nás všechny čekají znovu dny všední, naplněné prací a pomalu
se již chystáme na závěr tohoto roku. Mnohé věci se zdařily, mnoho jich tradičně zůstává před námi.
Dovolte mi vrátit se, již po několikáté, k problematice využívání sběru komunálního, tříděného,
nebezpečného a dalšího různého odpadu v naší obci a jejím okolí.
Je snad naším záměrem žít v budoucnu na skládce? Umíme se chovat k sobě i sousedům slušně?
Neumíme číst a je nám jedno, v jakém prostředí žijeme? Troufám si říci, že určitě nikoli. A přesto jsou
jistě mezi námi tací, kteří na úkor druhých, na úkor nás všech, porušují všechna možná pravidla
slušného chování. Jak jinak si vysvětlit elektrospotřebiče a pneumatiky ve velkoobjemových
kontejnerech, jak jinak si vysvětlit lahve plné zavařeného ovoce v kontejnerech na sklo, jak jinak
si vysvětlit použité dětské pleny v kontejnerech na papír. O komunálním odpadu, který je naházen
na všech stanovištích ani nemluvě. Samostatnou kapitolou je poházený odpad v okolí obce, který
nestačíme ani uklízet. Nevážíme si toho, co se podařilo vytvořit, nevážíme si možnosti bezplatné
služby, nevážíme si totiž téměř ničeho. Naše vlastnictví je nedotknutelné. A to společné můžeme ničit?
Reálně nám všem hrozí odbourání stanovišť tříděného odpadu, stejně tak i velkoobjemových
kontejnerů a lístkového systému sběru odpadu komunálního. Nezbývá nám, než znovu prověřit
každou nemovitost v počtu zakoupených lístků na vývoz a ve znění zákona o odpadech začít uvažovat
o zavedení kapitační platby. To znamená výrazné navýšení finančních prostředků pro každou
domácnost.
V oblasti odpadového hospodářství je ještě mnoho práce, kterou musíme vykonat. Bez lidí, bez jejich
pochopení a alespoň malé snahy něco zlepšit se však nepohneme z místa. Každý z nás se chce mít lépe,
vydělávat více peněz, poznávat nové věci, věnovat se koníčkům. Tak proč musíme neustále dokola
řešit věci, které by měly být zcela samozřejmé? Člověk moudrý – jak krásný název nosí lidská rasa.
Bohužel se ale mnozí z nás tak nechovají. Zkusme se zamyslet nad tím, jak se chovat k našemu
společnému majetku, jak co nejvíce ušetřit společné prostředky.
Žije se nám velmi slušně v té naší obci, tak proč kazit to společné, co máme.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bechlín
se koná ve středu 5. září 2012 od 17:00 hodin v Klubu v Předoníně s tímto programem:
1/ Zpráva o hospodaření obce za II. čtvrtletí 2012
2/ Rozpočtové opatření č. 3/2012
3/ Rozpočtový výhled do roku 2015
4/ Výjimka z počtu dětí v MŠ Bechlín
5/ Žádost o spolupráci – sousedské vztahy
6/ Prodej pozemku v k.ú.Předonín
7/ Zrušení bodu 12 usnesení č. 2/2010 – školení k odchytu psů
8/ Výroční zpráva Hospice sv. Štěpána Litoměřice 2011
9/ Diskuse

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Prlamentu ČR
se uskuteční v pátek 12. října 2012 a v sobotu 13. října 2012, případné druhé kolo voleb do Senátu
Parlamentu ČR v pátek 19. října 2012 a v sobotu 20. října 2012. Podrobné informace o volbách Vám
přineseme v příštím čísle.

Prostory za klubem se mění
Klub v Bechlíně je všeobecně známé zařízení, které je hojně využíváno nejen domácími,
ale i přespolními občany. Najdeme zde zázemí pro různorodé aktivity včetně společenských událostí,
ale i pro běžné setkávání s přáteli. Za klubem se nachází zatím nevyužívaná zahrada se zázemím.
V posledních dnech se situace ovšem mění. Vzniká zde další příjemné prostředí, které zvyšuje kapacitu
návštěvníků a nabízí podstatně širší využití.
To vše se událo na základě přihlášky podané do soutěže vyhlášené firmou Holcim a.s. Obec Bechlín
se zapojila s projektem zahradních úprav a na zmíněný objekt získala dotaci ve výši 50 000 Kč.
Rozpočtovou změnou převedlo zastupitelstvo obce další prostředky nutné k realizaci díla a prostor
za klubem postupně získává novou tvář.
V současné době je položena veškerá dlažba, připravena je zemina pro výsadbu zeleně. Tu zajistí
zahradnická firma Knotek-Veselka, která je další firmou, jež se bude podílet na zlepšení a zhodnocení
našeho společného vlastnictví. Vzhledem ke klimatickým podmínkám je samotná realizace výsadby
zeleně pozastavena. Pro lepší představu poskytujeme snímky zahradních prostor Klubu Bechlín.

Připravila Irena Škobisová
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Prázdninové rozloučení
Jak se říká, všechno hezké jednou končí. To platí i o letošních prázdninách. Aby na ně děti vzpomínaly
v dobrém, připravila pro ně obec, pod taktovkou pana Milana Fialy, každoroční prázdninové
rozloučení.
25. srpna, v ranních hodinách, se na místním fotbalovém hřišti sešly
děti z Bechlína i okolí. V 10 hodin zahájil program kouzelník.
Jen co předvedl dětem pár kouzel, představil jim své kamarády
z ptačí říše. Nejvíce se dětem líbil obrovský Orel skalní a papoušek
Ara, se kterým se spousta z nich fotografovala.
Během celého dne byla na hřišti připravena spousta atrakcí. Na své
si přišel opravdu každý – skákací hrady a bazén se skluzavkou
pro nejmenší, jízda na čtyřkolkách, lanovka ... Kdo měl zájem, mohl
si vyrobit klobouk z pletiva a ozdobit si ho květinami, stuhami nebo
třeba chmelem. Na poli pod hřištěm se proháněla vojenská vozidla. Na projížďku se stály fronty,
ale nakonec se dočkal každý. Kdo neholduje technice, mohl se projet na koních. Pěkné počasí lákalo
k posezení a odpočinku před obří obrazovkou, na které se promítaly pohádky. Návštěvníci měli
možnost občerstvit se u několika stánků s nápoji i jídlem – od klobás, přes sladké vafle až po asijské
speciality. Nechyběl ani stánek s cukrovou vatou a suvenýry – náušnicemi, náhrdelníky atd.
Ve 13 hodin začala hlavní část programu – soutěže o ceny. Nošení barevné vody, skákání v pytli,
chytání rybiček, kop na bránu, házení kroužků a míčků ... To jsou jen některé z disciplín, ve kterých
děti soutěžily. Pod kontrolou místních myslivců střílely na terč a poznávaly zvířata z našich lesů.
Nasbírané body se pak měnily na Bechelky – peníze, za které si mohl každý „nakoupit“ ceny podle
vlastního výběru. Ten byl opravdu bohatý – hračky pro holky i pro kluky, pro malé i pro velké. Velkou
radost udělalo dětem letadlo, ze kterého padaly na hřiště sladké dobroty.
Ani tím však program neskončil. V 15 hodin vystoupily malé mažoretky z DDM Trend. Většina z nich
byla domácí děvčata – Verunka Čermáková, Eliška
Cardová, Kačka Čvančarová a Petruška Laurichová.
Ihned po nich své umění předvedli psi a jejich pánové –
kynologové z Roudnice nad Labem. Společně všem
ukázali, jak užitečná může být práce lidí se zvířaty.
Každý pes ukázal něco jiného – vyhledávání lidí
v bezvědomí, chytání zlodějů, nebo třeba to, že ani oheň
je nezastaví, pokud si to situace žádá. Ukázky byly
spojené se soutěží – kdo si zapamatoval jméno pejska
i jeho pána, dostal odměnu.
Hasiči všem ukázali, jak vypadá plně vybavené
hasičské vozidlo a pro pobavení udělali dětem
hromadu pěny.
DJ Kawa se postaral o dětskou diskotéku. Velký úspěch mělo
i vystoupení „Maxíků“. Písničky známé skupiny roztančily
nejen děti. Do „mašinky“ se zapojilo i pár dospělých. Večer
se na pódiu DJ Kawa vystřídal s kapelou Elegance Band, která
hrála až do ukončení celé akce.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem sponzorům, bez kterých
by se tato akce nemohla uskutečnit. Velký dík patří také všem
organizátorům, kteří se více či méně několik týdnů dopředu
podíleli na přípravách a organizaci prázdninového rozloučení
a bez kterých by se tato akce určitě nekonala.
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ……….

SDH Bechlín přivítal novou členku
Pondělí 13. srpna se do podvědomí bechlínských
hasičů zapíše jako den, kdy se zase o něco
rozrostly jeho možnosti. Naše stará avie toho
má již hodně za sebou, ale stále ještě slouží svému
účelu, i když s menšími potížemi. Když se naskytla
možnost získat od HZSP ČEZ EMĚ zdarma nové
hasičské auto, vyvolalo to vlnu nadšení i obav.
Nadšení z toho, že nebudeme s dodávkou vody
muset spoléhat na druhé a zkvalitní se ochrana
zdraví a majetku občanů, a obav z toho,
že nebudeme mít možnost přepravy osob.
Po dlouhých debatách bylo jasné, že taková
nabídka se neodmítá. Vyřídily se nezbytné formality a netrpělivě jsme čekali na den, kdy nová kráska
dorazí. 13. srpna v pravé poledne jsme se dočkali. Za SDH Bechlín přišli auto oficiálně převzít starosta
Jaroslav Macek, František Macek a Jindřich Konfršt. Speciální automobil CAS 8 AVIA A31 předali
ředitel elektrárny Mělník a pan Kustl, velitel HZSP ČEZ EMĚ. Během srpna byla avie zapsána jako
„člen“ výjezdové jednotky.
I když doufáme, že požárů v naší obci bude co nejméně, jsme rádi, že jsme rok od roku více připraveni
a zlepšuje se i kvalita vybavení naší jednotky. Děkujeme všem, kteří se na tomto faktu podíleli.
Michala Korpalová

Setkání na hranici obcí

Hranice mezi Předonínem a Bechlínem posloužila k volnému pokračování letního dětského
soustředění malých hasičů. Takzvané „Setkání na hranici obcí“ se zrodilo v hlavách Michaly Korpalové
a Lenky Rebhanové.
Všichni známe příměstské tábory, které vyplňují aktivity dětem v době prázdnin. My sice nemáme
příměstský tábor, ale nápad v tomto duchu není k zahození. Z několika možností zvítězil pobyt
v přírodě. Pozemek pana Míly Kašičky splňoval vše potřebné pro toto sekání, proto celý prostor
zdarma zapůjčil. Člověk jezdí častokrát okolo, ale sotva okem postřehne šikovný kousek přírody.
Děti nás přivítaly s pomalovanými obličeji včetně
osvědčeného
šéfkuchaře
Jarouše
Macka.
Dozvěděla jsem se, že hlavním tématem
týdenního pobytu je Indiánské léto. V tomto
duchu děti malovaly na kameny různé kresby.
Užívaly si volnost a počasí jim jen nahrávalo.
Každý večer prý zasvěcují ohni, zpívají písně
a vyprávějí si o indiánech, jak žili a lovili.
Během pobytu se postupně učí indiánskému
písmu. Zkusily si vyrobit lapač snů, který má
za úkol zachycovat špatné sny. Nechybí různé
soutěže, pohybové aktivity, opékání vuřtů
a koupání na jezeře za Předonínem.
Děti skutečně svými úsměvy projevovaly spokojenost. Na závěr patří poděkování všem nadšencům,
kteří se podíleli na této nové aktivitě. Necháme se překvapit, zda se bude pokračovat i v příštím roce.
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.......... ZE SPORTU

Úspěchy Aničky Mackové
Mezi bechlínskou mládeží najdeme spoustu mladých sportovců. V našich novinách často čtete
o hasičských soutěžích či fotbalových turnajích. Avšak jsou zde děti, které reprezentují naši obec
v jiných sportech. Jednou z nich je i Anička Macková, která se několik let závodně věnuje veslování.
V současné době vesluje za „Klub veslařů mělnických 1881 o.s.“ a musím říci, že velmi úspěšně.
Za podpory celé rodiny, a ve svých 13 letech, má na kontě několik medailí z republikových závodů,
včetně těch zlatých. Nezbývá nám nic jiného, než přát, aby se jí i v dalších závodech dařilo tak dobře,
jako v těch letošních.
Výsledky závodů
Neratovice
21.4. – 22.4.2012
Praha
5.5. – 6.5.2012
Ústecká zatáčka
12.5. – 13.5.2012
Lysá n.L.
26.5. – 27.5.2012
Mistrovství Labe – Ústí n.L.
9.6. – 10.6.2012
Mistrovství ČR – Račice
29.6. – 1.7.2012
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Michala Korpalová

Srpen v SK Předonín

Nejprve doplněk k Bechlínským listům č. 7. Avizovaný zápas 28. 7. Horní Počaply – Předonín 4 : 6.
Do rozpisu zápasů „B“ družstva se vloudila chybička: v neděli 9. 9. 2012 na hřišti v Předoníně
od 17:00 hodin není soupeřem S. Račice, ale Budyně. V programu „A“ celku si doplňte 2. kolo krajského
čs. poháru (1. kolo nehrajeme): středa 26. 9. 2012 16:30 hodin Předonín - SJ. Bezděkov.
Dále uvádíme stručné výsledky 5. ročníku LPP
Čížkovice
- Štětí B
4:2
Předonín
- Čížkovice
3:1
Čížkovice
- Dobříň
3:5

Předonín
Dobříň
Předonín

Konečná tabulka
1. Dobříň
3
2
0
1
9 : 13
2. Předonín
3
2
0
1
10 : 8
3. Čížkovice
3
1
0
2
8 : 10
4. Štětí B
3
1
0
2
14 : 10
O pořadí jednotlivých družstev rozhodly vzájemné zápasy.

-

Dobříň
Štětí B
Štětí B

1:4
0:9
6:3

6
6
3
3

V průběhu srpna zahájila tréninky nově založená mladší přípravka. Jejich trénink je zatím stanoven
na úterý a čtvrtek vždy od 17:00 hodin. Případné změny budou dětem sděleny.
Pro informaci uvádíme, že mistrovské boje přípravky budou zahájeny v sobotu 8. 9. 2012. Jak jsme již
dříve uvedli, bude se hrát formou satelitních turnajů, které budou celkem čtyři. V nich nás čekají těžcí
soupeři z Roudnice a Štětí. Jednou se ale musí začít.
Poslední známá verze rozlosování:
1. neděle 16. září 2012
9:30 hod.
Štětí
2. sobota 22. září 2012
10:00 hod.
Předonín
3. neděle 30. září 2012
10:00 hod.
SK Roudnice
4. neděle 14. října 2012
10:00 hod.
SJ Roudnice
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ZE SPORTU ..........
Do uzávěrky těchto listů jsme ještě zvládli tyto informace:
První mistrovský zápas podzimu – sobota 18. 8. 2012 Mšené-lázně „A“ – Předonín „A“
6 : 3 (4 : 2)
Příčina porážky: neúplná sestava (chyběli Hubený, Červinka, Božík) a tréninková absence většiny
hráčů také výkonu nepřidala.
Přátelský zápas
neděle 19. 8. 2012 Předonín „B“ – Libochovice „B“
1 : 1 (1 : 0)
A nakonec jednou větou:
SK - oddíl požárního sportu pořádá v sobotu 16. září 2012 8. závod Krušnohorské ligy 2012.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

KALENDÁŘ ..........
2. září 1894 – zemřel Vojtěch Náprstek (nar. 1826)
Už v roce 1858 proměnil rodinný pivovar na středobod českých cestovatelů, aby zde shromažďoval
rostoucí sbírky z celého světa. Mezi jeho přispěvatele patřil například i slavný Emil Holub.
Po Náprstkově smrti musejí jeho ostatky převézt do Saska, aby mohli splnit nebožtíkovo poslední přání
o zpopelnění. To bylo totiž v tehdejším Rakousko – Uhersku zakázané. Náprstkovo muzeum je stále
cílem jak školních výletů, tak návštěv dospělých i dětí.
3. září 2012 – začátek školního roku
Všem bechlínským i ostatním školákům přejeme dobré výsledky a aby se jim ve škole líbilo.
14. září 1937 – zemřel Tomáš Garrigue Masaryk
Poslední cesty prvního prezidenta samostatného Československa a převozu vlakem do Lán, kde je
na místním hřbitově pohřben vedle své manželky Charlotte, se zúčastnily statisíce lidí.
15. září 1890 – narodila se Agatha Christie
Své první dílo - Záhada na zámku Styles – vydala britská královna detektivek v roce 1920. Následovalo
přes 80 románů a divadelních her. Nejraději Agatha psala ponořená do vany s horkou vodou. V místní
knihovně Vám můžeme nabídnout mnoho jejich detektivek.
26. září 1902 – zemřel Levi Strauss
Původem německý obchodník, který v americkém městě San Francisco zbohatl díky zlaté horečce.
Drahý kov ale nehledal. Raději ve druhé polovině 19. století založil společnost na výrobu džín. A ty šly
mezi zlatokopy na dračku. Výroba džín této značky se udržela dodnes.
28. září 1931 – otevření pražské zoologické zahrady
Prvním zvířetem v pražské ZOO byla vlčice Lotta a po ní lvice Šárka. Slavný komik Vlasta Burian
v roce 1934 daroval ZOO párek lachtanů Hýtu a Batula. To, čím se zahrada ve světě proslavila,
je úspěšný program na záchranu koně převalského. V letošním roce byly dvě skupiny těchto koní
vypuštěny do volné přírody v Mongolsku.
28. září – Den České státnosti – státní svátek
Toho dne byl svým bratrem zabit český kníže sv.Václav. Když kníže Václav přijal pozvání bratra
Boleslava na hostinu do Staré Boleslavi, netušil, že bude jeho poslední. Ráno na něj sourozenec zaútočil
mečem, zřejmě s úmyslem ho zabít, aby mohl převzít vládu. Způsobil mu jen menší zranění, ale jeho
nohsledi budoucího patrona českých zemí zabili.
Připravila Miluše Dvořáková
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………. Z HISTORIE OBCE

Nejstarší dějiny Bechlína
V prvním článku jsem se věnoval záhadným chodbám v Bechlíně. Moc mě potěšil Váš ohlas a rozhodl jsem
se pokračovat. Jak jsem již napsal, nejvíce jsem chtěl zjistit o záhadném vojvodovi Bechovi, od něhož
se odvozuje název naší obce. Při pátrání jsem narazil na úplně nejstarší nálezy, které se vůbec Slovanů
netýkají. Myslím, že by byla škoda se jim nevěnovat.
Názor o příchodu Slovanů do panenské krajiny nepoznamenané nohou člověka jsme myslím všichni
opustili. Jak dokládá množství archeologických i amatérských nálezů, oblast našich obcí byla obydlena již
v době kamenné. Slované sice přišli do pusté krajiny, ale nacházeli zde pozůstatky starších kultur. Nechovali
se jako křesťané. Ti ve jménu víry vše pohanské ničili nebo například rozcestníkové kameny opatřovali kříži.
Dost často z menhiru několik tisíc let starého se stal podstavec pro boží muka.
Kdo a přibližně kdy tedy žil na území Bechlína a Předonína? Znovu se opřeme o záznamy z knihy
“HISTORICKÉ PAMÁTKY BECHLÍNA“ pana Josefa Novotného. Díky této knize se uchovaly zprávy, které
by byly nenávratně ztraceny.
Pan Novotný v první kapitole své knihy popisuje nálezy a částečně místa. Je to záznam trochu chaotický
a časově neuspořádaný. Ale hodně zajímavé je to, že na stejné ploše se vyskytují typy pohřbů různých
kultur, národů a vyznání. Na celkem malém prostoru je toto velice zajímavé. Přibližné území těchto nálezů
se rozkládá od cesty Za humny (cesta kolem obecního klubu) až po vrchol Clápku. Další hranicí byla cesta
od Nádržky po obecní úřad. Původně podle ní protékal potůček a ten je důležitý. Každý takový potok byl
předěl mezi říší mrtvých a živých. Zatím co na straně dnešního ZD se pohřbívalo, na druhé straně
se nacházela pole s primitivními domky. Možná někdo namítne, že knížecí dvůr – dům č. 1 - se nachází
v prostoru pohřbívání. Tato stavba byla však založena mnohem později, patrně až v době křesťanství.
Slované své pohřebiště ohraničili Krábčickou cestou.
Kvůli představě o tehdejším pravěkém osídlení trochu odbočím. V žádném případě se osada nepodobala
dnešnímu uspořádání. Centrem všeho bylo patrně nějaké opevněné místo, kam se lidé uchylovali v případě
nebezpečí. Toto centrum bylo společné pro celé okolí podřipska. Mluvit o Bechlínu, Předonínu, Libkovicích
a jiných vesnicích by byla chyba. Domky byly rozesety ve velkých vzdálenostech od sebe. Na území
dnešního Bechlína bylo tak odhadem několik desítek domů, daleko od sebe, obklopené poli. Zbytek byl
roztroušen po okolí. Tenkrát se hospodařilo v takzvaném trojhonném systému. Jeden díl polí odpočíval,
na druhém se páslo (tím i hnojilo), třetí se využíval. Každý rok se díly střídaly. Tento způsob je náročný
na prostor. Pohřebiště v Bechlíně bylo velkým kultovním centrem. Dle popisu pana Novotného se v tomto
prostoru se uskutečňovali jak žárové pohřby, tak kosterní.
Velice významné jsou i nálezy sekeromlatů a starých
nástrojů. Patrně nejstarší z nálezů zachovaných ve škole
je
pazourková
škrabka.
Pazourek
byl
velmi
vyhledávaným materiálem. Byl do naší krajiny dopraven
díky směnnému obchodu. Pokud tento nález pochází
opravdu z katastru vesnice, bylo toto území osídleno již
v době kamenné.
Co je sekeromlat? Je to vlastně nástroj denní potřeby.
Stejně jako se ve středověku nosily meče, byly
sekeromlaty znakem muže. Na obrázku jsou zachyceny
některé typy. Jak je již patrné, používaly se materiály
nalezené v okolí. Díky technické vyspělosti výroby
nástrojů nebyl takový problém vyrobit si za krátký čas více takovýchto výrobků a nebyl třeba drahý
pazourek. Navíc se již začal zpracovávat bronz. Velice zajímavý vzhledem k rozměrům je sekeromlat vlevo
nahoře. V boji, k denní potřebě nebo k nošení u pasu by se moc nehodil. Dle velikosti patrně sloužil
ke kácení stromů.
Dále zajímavý je druhý zprava dole (bez otvoru). Jedná se o typický sekeromlat únětické kultury. A zde již
můžeme datovat. Únětická kultura se na území Polabí a Povltaví vyskytovala v 22. – 16. stol. př. n. l. Jedná
se o období starší doby bronzové. Starobylost osídlení je tedy více než jasná. Ploché nástroje, např. vpravo
nahoře, vlevo dole, nejsou sekeromlaty, ale starobylé motyky.
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Z HISTORIE OBCE ……….
Dle kroniky při zakládání panské štěpnice roku 1877 byl vykopán kamenný mlat. Bohužel nevíme, který
to je, ve sbírce nebyl označen. Dle precizního zpracování a použitého bílého kamene bych uvažoval
o sekeromlatu na obrázku dole.
Zajímavé jsou i nálezy pohřebišť. Roku 1881 se započalo
se stavbou nového panského ovčína. Našlo se zde velké
množství kosterních hrobů, tzv. skrčenců.
Leželi na pravé skráni obráceni hlavou k jihu a obličejem
k východu. Součástí výbavy byly keramické nádoby.
Toto pohřebiště se dle kroniky rozkládá na území domu
č. 20, většině usedlosti č. 19 a kusu dvora a zahrady č. 18.
Nálezů bylo několik desítek a ještě prý vše nebylo
odhaleno. Typ pohřbu by odpovídal únětické kultuře.
Pro zajímavost. Tato kultura se vyznačovala podivným
chováním ke svým zemřelým. Kosterní pozůstatky
v jiných lokalitách se našly pohřbeny jak v těchto polohách, tak i pohozené v odpadních jámách. Některé
nesly i stopy po kanibalismu. Tyto pohřby potvrzují předslovanské osídlení doby bronzové.
Na tomto území se nalezly i pozůstatky žárových pohřbů svědčící o tom, že první Slované pohřbívali
na stejné místo. Velké jámy plné popelu, ve kterých ležela popelnice velikosti „povidlového hrnce“.
Dokladů o osídlení se nalezlo více než dost. Zvláště v době národního obrození byla snaha všechny tyto
nálezy vydávat za slovanské. Na ploše dnešního hřbitova a ve Clápku byly podle popisu nalezeny slovanské
urny. Z popisu můžeme uvažovat i o objevu hromadného žároviště…. Bohužel, popisy jsou velmi
amatérské, místa nálezů a nálezy samotné velice špatně popsané. Avšak hodně mě zaráží množství
a velikost pohřebiště. Většina nálezů hrobů v jiných lokalitách čítá několik desítek. Pan Novotný popisuje
několik stovek!
S nálezy hrobů prvních Slovanů je to horší. Měli několik způsobů pohřbů a navíc popel mrtvých ukládali
do hromadných popelnic, v jiné době do samostatných popelnic přikrytých kamennou deskou nebo také
do plátěných sáčků zakopaných nehluboko pod povrch. Ze sáčků se nenašlo nic, pouze při obdělávání
pozemku se pod povrchem narazilo na trochu popela. Navíc - mimo význačných osob neobsahují nálezy
žádné milodary nutné k určení období.
Vyvstává tedy otázka. Jak to, že na tomto území se nachází tolik pozůstatků různých kultur? Nabízím
mé vysvětlení - výše uvedené území bylo po několik století využíváno jako náboženské centrum, které
přebírali příchozí národy jeden po druhém - u Slovanů s tím nebyl problém. Pro předkřesťanské národy,
kde hlavní roli v náboženství hráli vodníci, víly a skřeti to bylo ideální místo….. patrně bahnitý terén
s prameny, samozřejmě posvátný háj, rybník v ZD a protékající potůček - jak jsem se již zmínil - hranice
mezi světem živých a tajemnem.
Díky těmto nálezům je jasné, že oblast Bechlína a Předonína byla osídlena od doby kamenné. O nálezech
bych mohl psát více, ale zajímavě jsou popsány v knize“HISTORICKÉ PAMÁTKY BECHLÍNA“ pana Josefa
Novotného, kde se čtenář dozví podrobnosti.

Keramická váza, patrně popelnice nalezená u Libkovic

Sekeromlat

Richard Nosek
použité foto: autor, internet
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………. KLUB SLUNEČNICE

Můžeme stravou ovlivnit své zdraví?

V návaznosti na článek o přednášce MUDr. Holečka z šestého čísla našich listů
Vám přinášíme další ukázku jídelníčku jedné z klientek i s komentářem pana doktora:

Snídaně:

Večeře:

chleba s máslem, blanšírované rajče, zelený čaj – dobré by bylo alespoň nějakou bílkovinu,
kupř. ½ vajíčka, tekutiny se zásadně nepijí k jídlu, pouze před jídlem nebo ½ hod. po jídle
(ředí trávící působky, což zhoršuje trávení) naopak se doporučuje stravu řádně rozmělňovat
žvýkáním
zeleninový vývar, 50 g chleba – to je zcela špatně, když už takto, tak s vajíčkem (kousky masa,
játrovou zavářkou), ale zásadně bez chleba
80 g dušené vepřové kotlety, 100 g brambor, 150 g zelí – vynikající

Snídaně:
Oběd:
Večeře:

1 ks míchaných vajec na cibulce, anglická slanina, 50 g chleba, rajče – vynikající
150 g plněné papriky (pouze s ochuceným masem), 100 g brambor – výborné
100 g chleba s máslem, rajče

Snídaně:
Oběd:
Večeře:

100 g sekané (s kapustou bez strouhanky), 70 g chleba, rajče – vynikající
150 g dušené zeleniny, 100 g uzené krkovice – vynikající
150 g dušené zeleniny, 100 g brambor – zcela chybně, jedla jste pouze cukr + cukr
(to je kombinace, která vede k dalšímu překyselování)

Snídaně:
Oběd:
Večeře:

50 g chleba s máslem, rajče
150 g guláš (bez zahuštění), 50 g chleba – to není dobře, ve všech příkladech uvádím, guláš ano –
to je správně, ale nikdy ne s chlebem, nikdy ne s knedlíkem, vždy s bramborem – to je ten rozdíl
150 g dušené ryby, 100 g brambor, rajče – vynikající

Snídaně:
Oběd:
Večeře:

50 g chleba s máslem, rajče, čaj
150 g pečený krocan, 100 g brambor, rajče – vynikající
100 g brambor, 15 g másla, kyselá zelenina – prostě tam musí být bílkovina, i kdyby jenom málo

Snídaně:
Oběd:
Večeře:

100 g tuňáka ve vlastní šťávě, 80 g chleba – chybí zelenina
150 g kapustový karbanátek (dušený ne smažený), 100 g brambor, rajče – tady je rajče
nadbytečné, správněji by bylo přidat karbanátek
80 g játrové paštiky, 50 g chleba, list ledového salátu – vynikající

Snídaně:
Oběd:
Večeře:

100 g knöckenbrot s máslem, rajče, čaj
150 g vepřové panenky (přírodní), 100 g brambor, 125 g kyselé zeleniny – vynikající
150 g dušené zeleniny, 50 g chleba

Snídaně:

1x míchané vejce s cibulkou a slaninou, 60 g chleba, čaj – dobře, lépe by bylo k 1 vejci méně
chleba
150 g zapečené brokolice s kotletou, 50 g brambor, 100 g kyselé zeleniny – vynikající a
poučné, při větším množství zeleniny (zapečená brokolice + kyselá zelenina) je třeba snížit
množství přílohy
100 g leča bez vejce, 50 g chleba – cukr + cukr

Oběd:

Oběd:

Večeře:

Připravila Irena Škobisová
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INZERCE ……….
Kadeřnice Nikol Schořová z Libkovic pod Řípem provede přímo u Vás doma tyto služby:
stříhání, mytí, barvení, melíry
pro dámy, pány i děti.
Příjemné vystupování, dobrá kvalita i přijatelná cena vždy zaručena.
Domluva jistá, volejte na tel. 728 505 009

NABÍDKA od společnosti Salve finance a.s.
pro obyvatele obce Bechlína, Předonína, Benzinova
NA POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI A OBČANSKÉ ODPOVĚDNOSTI
Příklad pojištění:
Pojistná částka

Limit pojištění
občanské
odpovědnosti

Roční pojistné

Ostatní limity

300 000 Kč

5 000 000 Kč

1 108 Kč

elektronika 105 000 Kč
cennosti 60 000 Kč
stavební součásti 60 000 Kč
věci v nebytovém prostoru 45 000 Kč

500 000 Kč

5 000 000 Kč

1 532 Kč

elektronika 175 000 Kč
cennosti 100 000 Kč
stavební součásti 100 000 Kč
věci v nebytovém prostoru 75 000 Kč

700 000 Kč

5 000 000 Kč

1 956 Kč

elektronika 245 000 Kč
cennosti 140 000 Kč
stavební součásti 140 000 Kč
věci v nebytovém prostoru 105 000 Kč

Kontakt: Pavel Doubek, obchodní ředitel
Mečislavova 2/307, 140 000 Praha 4
mobil: 721 727 444
e-mail: doubek@salvefinance.cz

Kontakty na Obecní úřad Bechlín

www.salvefinance.cz

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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