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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
rok 2020 se rozjel do každodenní práce. Je před námi další plán rozvoje všech částí obce,
což je nikdy nekončící příběh. V závěru roku 2019 se podařilo zrealizovat celkovou výměnu
chodníku před zemědělským družstvem, vybudovat skladovací prostory v č.p. 20 a uzavřít
tak investice roku 2019. Pro letošní rok je schválen rozpočet obce, který obsahuje výčet všeho
důležitého. Jako každý rok, tak i letos je velmi zavazující plánovat a společné prostředky využívat
hospodárně a s rozvahou.
V současné době je schválen smluvní vztah s projektantem přestavby budovy č.p. 58 v Bechlíně
na druhý stupeň základní školy, rovněž tak se pracuje na projektové dokumentaci výstavby tolik
potřebného chodníku ke hřbitovu. K této záležitosti dovolte malou připomínku. Sociální sítě jsou
nedílnou součástí dnešní doby. Nicméně přispěvatelé, kteří tak komentují dění v obci, by měli
nejdříve zjistit potřebné informace a nepouštět do éteru polopravdy, které zkreslují obraz naší
obce. Rád bych uvedl na pravou míru informaci o poražení lípy nedaleko hřbitova. Nestalo se tak
kvůli chodníku, jak bylo uvedeno. Tato lípa byla ve velmi špatném stavu, její prasklý kmen
představoval nebezpečí jak pro projíždějící automobily, tak pro chodce a v současném větrném
počasí bylo potřeba zasáhnout okamžitě.
V oblasti zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obou částech obce se místostarostovi obce
podařilo postoupit výrazně kupředu. Proběhla konzultace s dopravním expertem Policie ČR a byl
stanoven další postup ve spolupráci s odborem dopravy Městského úřadu Roudnice nad Labem.
Stejně tak probíhá i změna č. 1 územně plánovací dokumentace pro katastrální území Předonín,
to znamená vytvoření koridoru jižního obchvatu místní části Předonín. Tato záležitost má přímou
vazbu na opravu mostu ve Štětí, která má být v letošním roce ukončena, a rovněž na výstavbu
jižního obchvatu města Roudnice nad Labem, která bude dokončena v roce 2021.
V neposlední řadě se povedla zastupitelská brigáda na osazení autobusových čekáren v křižovatce
osady Benzinov. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem účastníkům, kteří se na montáži
a instalaci podíleli.
Co dodat závěrem. Běžný chod naší obce je plně zajištěn, služby nadále probíhají, jarní úklid
katastrálních území ve správě obce je proveden. V březnu je v plánu prořezávání vzrostlé zeleně
ve všech částech obce odbornou firmou. O dalších činnostech naší obce naleznete veškeré
informace na obecních webových stránkách.
Všem občanům přeji brzké jaro a hodně elánu při správě věcí veřejných i soukromých.
Alexander Suchý, starosta obce
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 13. února od 18 hodin proběhlo v sále Klubu Předonín veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Přítomno bylo deset zastupitelů a hosté, aby projednali obecní záležitosti.
Rozpočtové opatření – v úvodu jednání bylo schváleno první rozpočtové opatření tohoto roku.
Na návrh finančního výboru byly uvolněny prostředky na vybudování šaten pro zaměstnance obce
v objektu zemědělského družstva v Bechlíně. Souhlasilo sedm zastupitelů, dva se zdrželi, jeden byl
proti.
Projekt na výstavbu školy – zastupitelé schválili smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace
pro stavební povolení k přestavbě objektu česáčů chmele na 2. stupeň základní školy. Zastupitelé měli
připomínky k potřebě rozšíření školy, nákladům na provoz školy a výběru architekta. Pro zpracování
projektu firmou Archma Ing. Marka hlasovalo sedm zastupitelů, dva byli proti, jeden se zdržel.
Smlouvy na inženýrské sítě – zastupitelé jednohlasně schválili smlouvy na věcné břemeno, potřebné
pro uložení elektrického vedení do země na pozemcích obce.
Oprava produktovodu Čepro – všichni zastupitelé souhlasili se smlouvou o věcném břemenu, která
umožní opravit produktovod vedoucí v obecních pozemcích v blízkosti hřbitova.
Prodeje pozemků – zastupitelé nevyhověli žádosti o prodej pozemku při produktovodu – pro prodej
hlasoval jeden zastupitel, tři byli proti a šest se zdrželo hlasování. Dále se hlasovalo o záměru prodeje
drobného pozemku v centru obce Bechlín majiteli nemovitosti. Jde o situaci, kdy předzahrádka
nemovitosti je umístěna na tomto pozemku. Souhlasilo devět zastupitelů, jeden se zdržel.
Změna zástavbové studie – zastupitelé znovu nesouhlasili s pořízením změny zástavbové studie
na žádost občanů Roudnice n.L., kteří postavili dům v Předoníně v rozporu s určením pozemků. Žádný
ze zastupitelů s tímto nesouhlasil, šest bylo proti a čtyři se zdrželi.
Stavba zastávek na Benzinově – rozsáhlá diskuse se rozvinula k výstavbě autobusových přístřešků
na Benzinově. Zastupitelé byli znovu vyzváni, aby přístřešky postavili svépomocí. Nakonec se shodli,
že instalace proběhne v sobotu 22. února, devět zastupitelů hlasovalo pro, jeden se zdržel.
Radar v Předoníně – zastupitelé diskutovali o možnosti umístění radaru na měření rychlosti na hlavní
silnici v Předoníně. K danému bodu se neusnesli, protože nebyl přítomen místostarosta Jaroslav
Vocásek, který věc vyřizuje, a nebyla k dispozici dopravní studie. K bodu se vrátí na některém
z příštích zasedání.
Údržba pomníku – zastupitelé projednali návrh na natření ohrádky pomníku padlým v Předoníně.
O této záležitosti bylo rozhodnuto již dříve, údržbu provedou dobrovolní hasiči až bude teplejší počasí.
Cvičební stroje na Benzinově – diskuse proběhla k umístění cvičebních strojů na Benzinově. Přípravou
byl již dříve pověřen zastupitel Jiří Medek, záležitost se však v roce 2019 nerealizovala, proto bude
v přípravě pokračovat.
Oprava komunikací – zastupitelstvo projednalo návrh na opravu ulice Špagátovky. Na tuto opravu
nejsou momentálně rozpočtované prostředky ani vhodné dotace. Zastupitelé o opravě komunikací
nerozhodli, záleží na nákladech a možnosti dotací.
Cyklostezky – zastupitelé diskutovali o možnostech vybudování cyklostezek na území obce. O návrhu
zastupitele k zařazení cyklostezek do plánu rozvoje obce se nehlasovalo, protože již v tomto plánu jsou.
Sběrný dvůr – zastupitelé diskutovali o nakládání s odpady. Starosta informoval o možnosti využití
sběrného dvora v Roudnici n.L., dále se hovořilo o sběru elektroodpadu.
Zálivková voda – zastupitelé projednali návrh na zajištění zálivkové vody pro zahrádky v Předoníně
a v Bechlíně na hřbitově.
Skládka popílku – na návrh zastupitele starosta požádá provozovatele skládky popílku v Předoníně
o dohled nad skládkou a zlepšení kvality krycí zeminy.
Výsadba stromořadí – zastupitelé projednali návrh na dotace na výsadbu stromů. K plánovanému
stromořadí jsou již některé dotační tituly zajištěny, další se připravují. Organizací výsadby stromořadí
byli jednohlasně pověřeni zastupitelka Zdeňka Fillerová Studená a občan Vlastimil Kotě.
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Obnova zeleně – diskutovalo se o možnosti obnovy větrolamů a vybudování pásů zeleně v polích.
Přípravou plánu výsadby větrolamů byl pověřen zastupitel Jan Drobný. Návrh byl schválen
jednohlasně.
Diskuse – v závěrečné diskusi se hovořilo o zemědělském pachtu, opravě uličních lamp, setkání
seniorů v Předoníně, ostříhání živého plotu u parku v Předoníně, vadách na obecních komunikacích,
možnosti přesazení lípy u kulturního domu v Bechlíně a pozvání na kynologické závody.
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

Humanitární sbírka
Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Bechlín pořádá humanitární sbírku
Věci, které můžete dát do sbírky:
• veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), obuv (nepoškozená a v párech)
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2)
• domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky), menší elektrospotřebiče (i nefunkční)
• vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky, peří
• kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
• hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové, knihy, časopisy
Věci, které vzít nemůžeme:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční
od středy 4. března 2020 do pátku 6. března 2020
v přízemí budovy OÚ Bechlín – v úředních hodinách OÚ
v Klubu Předonín – vždy od 14:00 do 17:00 hod.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že ve dnech 2.-9. března 2020 neordinuje.
Zástup MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu probíhá každé pondělí. Odpad připravte v nádobách nebo pytlích před Vaší
nemovitostí.

Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2020/2021
Zápis dětí do 1. třídy se uskuteční v úterý 7. dubna 2020 od 14:00 hodin v budově ZŠ Bechlín (nutno
zarezervovat přesný čas na tel. čísle 416 844 023).
K zápisu s sebou:
- občanský průkaz,
- rodný list dítěte,
- kartičku pojišťovny dítěte.
Zápis se týká dětí narozených v období od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a dětí s odkladem povinné
školní docházky.
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Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Vážení čtenáři Bechlínských listů, jsme tu opět s novou dávkou informací z naší organizace.
V únoru děti z předonínské mateřské školy provázela tématem Vesmír krásně ilustrovaná kniha
Pohádky z vesmíru. Prožily různé příběhy s jiskřičkou Světlankou a klukem Černínkem. Létaly
společně na kometě Evelíně po planetách naší sluneční soustavy, kde zažívaly nejrůznější
dobrodružství. Děti si také prohlížely encyklopedii Vesmír, pozorovaly oblohu vesmírným
dalekohledem, sestavovaly puzzle s kosmonautem. Při didaktické hře Na planety naši nejmenší
vybírali planetu, která odpovídala určité barvě, velikosti i pořadí, takže na konci zvládli pojmenovat
všech osm planet naší soustavy. Hráli hru Na kosmonauty v kosmické
raketě z polykarpovy stavebnice a vesmírném obleku – skafandru
se stříbrnou helmou a rukavicemi pro kapitána lodi. Po přistání
na Marsu a chůzi v beztížném stavu stavěli kosmické město
ze stavebnic. Při didaktické hře O smutném měsíčku počítali ztracené
hvězdičky a ve vzduchu procvičovali grafomotoriku kreslením
souhvězdí Velký a Malý vůz. Cvičili za doprovodu písně Kometa a hráli
pohybovou hru Na planety. Děti si tento tematický blok velmi užily.
V bechlínské mateřské škole se v únoru zabývali tématem Dinosauři.
Paní učitelky se dětem snažily přiblížit, v jaké době a jakým způsobem
dinosauři žili. Děti se seznámily s některými druhy dinosaurů
a putovaly po jejich stopách. Čekaly na ně zajímavé a poutavé hry
a úkoly. Zkoušely chůzi v dinosauřích stopách, procvičily si při této
didaktické interaktivní aktivitě barvy a geometrické tvary. Také
vytvořily několik působivých výtvarných prací. Při tvorbě si malí
výtvarníci pěkně procvičili jemnou motoriku rukou. Bechlínské děti se také v únoru dozvěděly
zajímavosti o životě na severním a jižním pólu. Zjistily, proč je tam taková zima a která tam žijí zvířata.
Školku si vyzdobily vlastnoručně namalovanými tučňáky. Pro zahřátí hrály různé pohybové hry.
Naučily se písničku Sněhové vločky. Nové poznatky ze života volně žijících zvířat a ptáků v zimním
období získaly děti při práci s novou encyklopedií. Dozvěděly se o významu dokrmování zvěře.
Vyrobily lišky Bystroušky z papíru. Zvířata slepovaly z jednotlivých dílů. Zazpívaly si roztomilou
píseň Vrabčák Eda.
V základní škole v únoru čas plynul celkem klidně. Nepříjemností byla pouze různá onemocnění, která
komplikovala žákům docházku do školy. Každé úterý se konal badatelský kroužek. Žáci a žákyně
zde zkoumali klimatické jevy a také se zabývali různými stavebními prvky. Každý pátek se školáci
při výcviku bruslení vydávali ze všech svých sil. Všichni byli dobře zabezpečení proti případným
ledopádům silnou vrstvou oblečení. Vrcholný zážitek
naši žáci prožili při masopustním karnevalu.
V kulturním domě se to jen hemžilo mimy, lemury,
lvy, vílami, Kleopatrami, princeznami všeho druhu,
jednorožci, postavami ze STAR WARS a dokonce
se objevil i Harry Potter. Všichni soutěžili jako o život
ve všemožných soutěžích, tanečních i jiných. Největší
úspěch ale stejně slavila tradiční „židličkovaná“.
V letošním roce se žáci 5. ročníku opět zúčastnili soutěže o zdravém životním stylu – Hravě, žij zdravě.
Jsme velice rádi, že Vám můžeme sdělit, že naši žáci opět zazářili a vybojovali 1. místo. Ze čtyř ročníků,
kterých jsme se jako škola zúčastnili, vyhráli naši žáci již podruhé. A to je veliký úspěch! Konec února
navíc mohli žáci strávit se svými rodinami, neboť byly jarní prázdniny. Někteří odjeli na hory
za lyžováním, někteří se věnovali různým zajímavým aktivitám v domácím prostředí.
Přejeme Vám všem krásné jarní dny.
Mgr. Štěpánka Omámiková, ZŠ a MŠ Bechlín
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Volnočásek informuje
1. SKUPINA
PODŘÍPSKÉ KRAJKÁŘKY se pilně schází celoročně každé úterý od 15:00 hod.
V letošním roce se se svými výrobky představí na SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ VÝSTAVY MÁ VLAST
CESTAMI PROMĚN, která se koná 25. dubna 2020 v Praze na Vyšehradě. Dále je uvidíte 26. září 2020
v rámci oslav Svatováclavské pouti v Bechlíně. V prosinci budou své výrobky prezentovat v Infocentru
v Roudnici nad Labem. Vedoucí našich krajkářek, Ivanka Špundová, ukáže své skvostné krajky
v dubnu a v květnu na vodním hradě v Budyni nad Ohří. V minulém měsíci se skupina krajkářek
rozrostla o další dvě ženy. Každý nový zájemce je vřele vítán!!! Stačí se přijít podívat. My Vám
zapůjčíme pomůcky a bude už na Vás samotné, zda Vám krajka učaruje...
2. SKUPINA
PODŘÍPSKÉ ŠIKULKY se sejdou po tříměsíční pauze. Začínáme v úterý 3. března 2020, po celý
březen každé úterý od 14:00 hod. Na programu budou jarní dekorace. Pomůcky nebudete potřebovat.
Vše dostanete.
Scházíme se stále v prostorách u Šustrů.
Jiřina Šustrová, Ivona Vodičková

………. ZE SPORTU

S rozpaky
Měsíc před zahájením mistrovských soutěží není situace nijak příznivá. Minimální účast na tréninku
a celkový nezájem o dění v klubu nesvědčí o zájmu o celkový výsledek boje o případný postup.
Doufám, že hráči nechtějí hrát i v příštím ročníku opět pralesní ligu. A v tomto boji bude důležitý hned
začátek. Utkání s Roudnicí „B“ a Dušníky „B“ mohou rozhodnout a další snažení může být již
bezvýsledné. Proto znovu apelujeme na hráče. Neslibujte, ale konejte.
O prvním přípravném utkání krátce.
Neděle 16. února 2020
SK Štětí „B“ – Předonín
5:2 (2:1)
- oslabená sestava z jakýchkoliv důvodů nestačila na dobře hrajícího soupeře. Na závadu hře byly
vzájemné souboje a celková nervozita. Soupeř vyhrál zaslouženě, když nám v závěru došly fyzické síly.
Doufejme, že příští utkání v lounském okrese přinese z naší strany lepší sport.
Jak jsme slíbili, přinášíme rozpis mistrovských zápasů dle známého stavu k 25. 2. 2020.
kolo
termín
datum
výkop
soupeři
13.
neděle
29. 3. 2020
15:00
Předonín – Roudnice n.L. „B“
14.
neděle
5. 4. 2020
16:30
Kostomlaty – Předonín
15.
neděle
12. 4. 2020
16:30
Předonín – Dušníky „B“
16.
neděle
19. 4. 2020
17:00
Přestavlky – Předonín
17.
neděle
26. 4. 2020
17:00
Předonín – Vrbice/Vetlá
18.
neděle
3. 5. 2020
17:00
Podlusky – Předonín
19.
neděle
10. 5. 2020
17:00
Předonín – Račiněves
20.
neděle
17. 5. 2020
17:00
Bechlín „B“ – Předonín
21.
neděle
24. 5. 2020
17:00
Předonín – Ctiněves/Libkovice
22.
sobota
30. 5. 2020
17:00
Střížovice – Předonín
Tak to je seznam utkání, která rozhodnou o našem osudu pro ročník 2020/2021. Další informace
v příštích listech.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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Rozpis zápasů FK Bechlín
Muži „A“ – III. třída dospělých sk. „B“ – sezóna 2019/2020 jaro
kolo den
datum
čas
soupeř
14.
neděle
22. 3. 2020 10:15 Bechlín – Židovice
15.
sobota
28. 3. 2020 15:00 Bechlín – Mšené Lázně
16.
neděle
5. 4. 2020 16:30 Býčkovice – Bechlín
17.
sobota
11. 4. 2020 16:30 Bechlín – Bříza
18.
sobota
18. 4. 2020 17:00 Vědomice – Bechlín
19.
sobota
25. 4. 2020 17:00 Bechlín – Polepy
20.
sobota
2. 5. 2020 17:00 Kleneč – Bechlín
21.
sobota
9. 5. 2020 17:00 Bechlín – Lounky/Chodouny
22.
sobota
16. 5. 2020 17:00 Hoštka – Bechlín
23.
sobota
23. 5. 2020 17:00 Bechlín – Štětí „B“
24.
neděle
31. 5. 2020 17:00 Rovné „B“ – Bechlín
25.
sobota
6. 6. 2020 17:00 Bechlín – Straškov/Vodochody
26.
sobota
13. 6. 2020 17:00 Račice – Bechlín
Muži „B“ – IV. třída dospělých sk. „B“ – sezóna 2019/2020 jaro
kolo den
datum
čas
soupeř
12.
neděle
22. 3. 2020 15:00 Přestavlky – Bechlín
13.
neděle
29. 3. 2020 15:00 Bechlín – Vrbice/Vetlá
14.
neděle
5. 4. 2020 16:30 Podlusky – Bechlín
15.
neděle
12. 4. 2020 16:30 Bechlín – Račiněves
16.
neděle
19. 4. 2020 17:00 Roudnice „B“ – Bechlín
17.
neděle
26. 4. 2020 17:00 Ctiněves/Libkovice – Bechlín
18.
neděle
3. 5. 2020 17:00 Bechlín – Střížovice
19.
neděle
10. 5. 2020
VOLNO – VOLNÝ LOS
20.
neděle
17. 5. 2020 17:00 Bechlín – Předonín
21.
neděle
24. 5. 2020 17:00 Kostomlaty – Bechlín
22.
sobota
30. 5. 2020 17:00 Bechlín – Dušníky „B“
Starší přípravka – OP starších přípravek sk. „ELITE“ – sezóna 2019/2020 jaro
kolo den
datum
čas
soupeř
1. neděle
5. 4. 2020 10:00 Brozany – Bechlín
2. neděle
12. 4. 2020 10:00 Bohušovice n.O. – Bechlín
3. neděle
19. 4. 2020 10:00 Bechlín – Libotenice
4. neděle
26. 4. 2020
VOLNO – VOLNÝ LOS
5. neděle
3. 5. 2020 10:00 Bechlín – Podlusky
6. neděle
10. 5. 2020 10:00 Třebenice – Bechlín
7. neděle
17. 5. 2020 10:00 Bechlín – Lovosice
8. neděle
24. 5. 2020 10:00 Lovosice „B“ – Bechlín
9. sobota
30. 5. 2020 10:00 Bechlín – Čížkovice
10. neděle
7. 6. 2020 10:00 Litoměřice „B“ – Bechlín
11. neděle
14. 6. 2020 10:00 Bechlín – Vchynice/Sulejovice

hřiště
Bechlín
Bechlín
Býčkovice
Bříza
Vědomice
Bechlín
Kleneč
Bechlín
Hoštka
Bechlín
Bechlín
Bechlín
Račice

hřiště
Přestavlky
Bechlín
Podlusky
Bechlín
Roudnice
Ctiněves
Bechlín
Bechlín
Kostomlaty
Bechlín

hřiště
Brozany
Bohušovice n.O.
Bechlín
Bechlín
Třebenice
Bechlín
Lovosice
Bechlín
Litoměřice
Bechlín
Pavel Carda, FK Bechlín
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.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Plán činnosti SDH Předonín na rok 2020
7. března
11. dubna
10. května
13. června

Masopust
Velikonoční šipky
Dětská soutěž
Dětský den

15. srpna
12. září
říjen
28. listopadu

Podřipská hasičská liga Předonín
Krušnohorská liga Předonín
Stezka odvahy
Výroční valná hromada, rozsvícení
stromu
Jaroslav Vocásek, SDH Předonín

.......... SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM
Základní škola Bechlín srdečně zve předškoláky a jejich rodiče na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
S VELIKONOČNÍ TÉMATIKOU
v úterý 17. března 2020 od 14:00 do 16:00 hodin
Těšíme se na Vás!

Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n.L. Vás zve na

PODŘIPSKÝ TALENT
v sobotu 14. března 2020 od 17:00 hodin
v sále hotelu Koruna v Roudnici n.L.
vstupné 100,- Kč, předprodej v březnu on-line nebo osobně v i-centru
Finále talentové soutěže pro děti a mládež. Vystoupí také Veronika Čermáková z Bechlína.
Podřipský talent vybere porota, diváci v sále hlasují pro Talent diváků a Talent dětí.

Hospoda U Petráčků v Libkovicích Vás zve na

POSEZENÍ S KYTAROU
v sobotu 28. března 2020 od 20:00 hodin
hrají: Václav Mazák, Jiří Aust, Pavel Klíž, Petr Petráček

POHÁDKOVÁ SHOW
ve čtvrtek 12. března 2020 od 17:00 hodin
Kulturní dům Bechlín
Vstupné dospělí - 150,- Kč, děti – 100,- Kč
Jediná pohádková show v ČR.
Děti se mohou těšit na pohádkové postavy jako je Aladin a Gin z lampy,
Elza a sněhulák Olaf, víla Zvonilka, Spidermann a mnoho dalších.
Celým programem Vás bude provázet klaun.
www.pohadkovashowvenasis.eu
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
SDH Předonín pořádá
v sobotu 7. března 2020 od 14:00 hodin

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
a poté MAŠKARNÍ KARNEVAL v sále místního klubu
Během průvodu obcí se budou prodávat tombolenky.
Pokud chcete přispět nějakým darem do tomboly,
můžete ho přinést v pátek 6. března 2020 v 18:00 hodin do klubu.
Pokud zde chcete ukázat své kulinářské schopnosti a přinést nějaké občerstvení, budeme velmi rádi.
Občerstvení a hudba zajištěny.

FK Bechlín Vás srdečně zve na

6. JARNÍ FOTBALOVÝ PLES
v pátek 20. března 2020 od 20:00 hodin v Kulturním domě Bechlín
K tanci a poslechu hraje skupina ŠARM a DJ KAWA
vstupné 150,- Kč
Bohatá tombola, slosovatelné vstupenky, občerstvení zajištěno.
V neděli 22. března 2020 zveme všechny děti i rodiče na

MAŠKARNÍ REJDĚNÍ
S INKOU RYBÁŘOVOU A KLAUNEM RYBIČKOU
od 15:00 do 17:00 hodin v Kulturním domě Bechlín
vstupné – děti 40,- Kč, dospělí dobrovolné
Občerstvení zajištěno.
Ve spolupráci s paní Rybářovou bude na místě uspořádána sbírka hraček z kindervajíček
a hraček z Mc Donalds, které paní Rybářová osobně předá mentálně a tělesně postiženým
dětem z ústavů (Terezky Terezín apod.).
Děkujeme předem všem, kteří přispějí do sbírky (sběrný box bude na místě).

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,
nabídky a pozvánky zasílejte
přímo na e-mail ou.bechlin@tiscali.cz,
případně je předejte v kanceláři OÚ
nebo místostarostovi panu Vocáskovi
v Předoníně.
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