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………. SLOVO STAROSTY

Kultura a sport v obci
Zatím ještě nekončící rok 2011 přinesl do naší obce množství kulturních i sportovních akcí
pro pobavení široké veřejnosti. Každý z nás má možnost najít to správné využití volného času, jak mezi
nejmenšími, tak i ve zralém věku.
Dovolte mi malou rekapitulaci letošní nabídky všech aktivit našich občanů. Fotbalové kluby se mohou
pyšnit pořádáním turnajů pro děti i dospělé. Sbory dobrovolných hasičů předvádí své zásahové
zkušenosti v okresních, krajských i celostátních soutěžích všech věkových kategorií. Nelze opomenout
oddíl dračích lodí, který je vzorným reprezentantem s celorepublikovou působností. Taktéž plážová
odbíjená v Předoníně má mnoho příznivců. Vyhlášeny jsou nohejbalové turnaje v prostorách
SDH Bechlín. Místní škola a školka již tradičně připravují program pro naše nejmenší – strašidelná noc,
letní výjezdy apod. V obci je pamatováno i na naše seniory. Poslechové koncerty dechové hudby
a předvánoční setkání. Pro šikovné ruce je připraven Klub Slunečnice. Tradiční vítání občánků, dětské
dny a Prázdninové rozloučení, rozsvěcení vánočního stromu a mikulášská nadílka, to je stručný výčet
toho, co se v naší obci děje.
Je pravdou, že bez aktivního přístupu občanů nelze uspořádat téměř nic. Naše obec má to velké štěstí,
že mnoho dobrovolníků přiloží ruku k dílu a bez nároku na odměnu přijde pomoci. V dnešní náročné
době je jenom dobře, že lidé drží pospolu a dokážou téměř z ničeho vytvořit hodnoty ke spokojenosti
ostatních.
Dovolte mi proto poděkovat všem, kteří se zapojují do kulturně-sportovního dění v naší obci
a přispívají na společnou hromádku hezkého života v obci.
S heslem „více a častěji“
Alexander Suchý, starosta obce

Vítání občánků – červen 2011

Setkání s herečkou Ljubou Skořepovou – březen 2011

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU……….

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bechlín
se koná ve čtvrtek 15. prosince 2011 od 17:00 hodin v Klubu v Předoníně. Program bude upřesněn
na plakátech a webových stránkách obce.

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.

Přezkoumání hospodaření obce Bechlín
Dne 14.11.2011 bylo odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje provedeno dílčí přezkoumání
hospodaření obce za období 1–9/2011. Při dílčím přezkoumání hospodaření územního samosprávného
celku Bechlín nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

NAŠE ŠKOLA……….

Halloween ve škole
Naše „HALLOWEENSKÁ PÁRTY“, která se konala v pátek 4. listopadu 2011
v naší škole se opět vydařila ke spokojenosti nás všech. Pro děti se nám podařilo
„vykouzlit“ pěkně strašidelnou výzdobu a doufáme, že všechna strašidla –
čarodějnice, Drákulové, ale i dýně se na naší strašidelné párty nenudila a nejen
se dobře pobavila, ale i najedla.
Poděkování nás všech jistě patří paní Centnerové, která nám opět upekla chutné muffiny
s marcipánovými strašidly, paní Balšánkové a panu Kouřilovi z Předonína a panu Tichému z Bechlína
za dýně, paní Studené za vyřezání dýní, p. učitelkám a p. Fialovi za přípravu a realizaci celé akce,
p. kuchařkám za nasmažené řízky k večeři a v neposlední řadě p. Matušákovi za jeho sponzorský dar,
který posloužil k nákupu dekoračních předmětů a výzdoby celé školy a také sladkostí pro naše
předškoláčky a školáky.

Na fotky z této akce se můžete také podívat na www.škola-bechlin.cz (Fotogalerie 2011 - HALLOWEEN)
Milena Pordeová, Blanka Dvořáková, ZŠ Bechlín
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Lampiónový průvod a strašidelné odpoledne – 28.10.2011
Letošní lampiónový průvod jsme pojali trochu
netradičně. Obvykle začínal po setmění u nádržky,
ovšem letos se strašidla začala scházet již okolo
16. hodiny a to u hasičárny. Pro děti tu byly
připravené
hry
s pohádkovými
bytostmi
a strašidly. Na překážkovou dráhu dohlížel
loupežník, „skořápky“ hrál s dětmi pračlověk,
s vodníkem si zachytaly rybičky a samozřejmě
nesmělo chybět dlabání dýňových bubáků
s jeptiškou a Freddym. Bonbóny rozdávala
bludička a ve stánku obsluhovali čarodějnice a čert.
Další čarodějnice malovala s dětmi dýně a ježky
z keramické hlíny a upírka zase vytvářela strašidla
malováním na obličej. Beruška dělala s dětmi strašidýlka z papírových tácků. Zkrátka, ať jste se dívali
kamkoli, viděli jste nějaké strašidlo, protože i hodně dětí přišlo v maskách, což pro nás bylo milé
překvapení.
Jen co padla tma, děti byly dostatečně vyřáděné a dospělí
občerstveni, nastal čas rozsvítit lampióny a vydat
se na průvod obcí směrem na hřiště. V okamžiku, kdy celý
průvod došel na místo, všichni začali zapalovat létající
lampióny, známé také jako čínská přání. Během pár minut
se všem poštěstilo vidět nevídané, a to okolo stovky těchto
létajících lampiónů, které se vznášely nad obcí a odlétaly
směrem na Roudnici. Počasí nám přálo, vítr foukal jen
mírný, takže jim v letu nic nebránilo. Jakmile poslední
zmizel v nedohlednu, vrátil se průvod zpět do hasičárny.
Pak následoval již tradiční táborák a zábava dle libosti.
Troufám si říct, že tato akce se velmi povedla, o čemž svědčí
i to, že někteří vytrvalci u stánku vydrželi – i přes chladnější
počasí – až do ranních hodin. Pokud nám štěstí v příštím
roce bude přát a Vaše přízeň se nás bude držet, akci určitě
zopakujeme.
Michala Korpalová, SDH Bechlín

Žádost občanům – výročí založení sboru 2012
V květnu příštího roku náš sbor dobrovolných hasičů oslaví 110 let od založení. Program Vám
prozatím nemůžu přiblížit, teprve na něm pracujeme, ale rádi bychom občanům i kolegům hasičům
ukázali celou historii sboru.
Jménem SDH Bechlín bych Vás proto všechny chtěla požádat o zapůjčení všech věcí, které mají cokoliv
společného s naším sborem – fotografie, videa, oděvy, různé listiny atd. – od roku 1902 až
po současnost, týkajících se dospělých i mládeže. Všechny originály samozřejmě vrátíme, po domluvě
je možno okopírovat za Vaší přítomnosti, tzn. vůbec je nemusíte dát z ruky. Budeme vděčni za cokoliv.
Kontakty:
Macek Jaroslav, Bechlín 55
Macek František, 733 200 391, fanamacek@email.cz
E-mail: sdh.bechlin@email.cz, korpalova.m@seznam.cz, jana.23@post.cz
Michala Korpalová, SDH Bechlín
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Prodejní dílna lidových tradic
Občanské sdružení Můj domov Bechlín, Nadace Dětský mozek a APLA Praha,
Střední Čechy, o.s. v pátek 18.11.2011 u příležitosti výročí 10 let pěstounské
péče sdružení Můj domov slavnostně zahájilo provoz Centra sociální
rehabilitace a Prodejní dílny výrobků české lidové tradice. Prodejní dílna
si vyžádala stavební úpravy, které se nedaly přehlédnout.
Okolo desáté hodiny se začalo plnit parkoviště auty z různých koutů
republiky. Na 50 lidí se přijelo podívat na slavnostní zahájení nového provozu.
U vchodu občanského sdružení Můj domov vítala návštěvníky děvčata
domácím moravským chlebem se solí v krásných naškrobených kyjovských
krojích.
V deset hodin seděli všichni přítomní v prostoru nové prodejní dílny. PaedDr. Petr Niederle
s Ing. Petrem Víškem přivítali hosty a vyzdvihli dlouholetou práci pěstounské péče manželů
Šustrových. Dobrou spolupráci sdružení ocenil pan kníže Jiří Lobkowicz a Ing Magdalena Čáslavská
ze společnosti APLA (asociace pomáhající lidem s autismem) Praha. Vysvětlila přítomným smysl péče
tzv. odlehčujících služeb. Sdružení Můj domov v Bechlíně pomáhá rodičům, kteří pečují o autistické
dítě tím, že poskytuje víkendové služby pro tyto autistické děti. Tím se naplňuje podstata odlehčujících
služeb v tom smyslu, že rodiče těchto dětí, které tráví víkendový pobyt v Bechlíně, nabírají odpočinkem
další síly na nepřetržitou péči.
Paní Jiřina Šustrová poděkovala všem, kteří se podíleli a stále podílejí na spolupráci se sdružením.
Dále poděkovala občanům obce Bechlín za vstřícnost a přijetí dětí v obci. Vyzdvihla vstřícnost občanů
k autistickým dětem, které bývají hlučnější.
Další součástí programu bylo hudební pásmo dětí pěstounů. Známé písně svedly ke zpěvu hosty,
a tak zpíval celý dům.
Z nové dílny jsme se přesunuli do skanzenu, který bude průběžně doplňován dnes již historickými
zemědělskými stroji. Pozornost upoutala lavice, na které seděli téměř v životní velikosti babička
s dědouškem. Postavy představují prarodiče pana Šustra. Nechyběl ani velký nazdobený vánoční
strom. Dalším překvapením bylo žehnání Centra sociální rehabilitace a Prodejní dílny výrobků české
lidové tradice P. Mgr. Martinem Brousilem.
Prodejní dílnou podtrhuje paní Šustrová význam udržení české
lidové tradice a předávání tradic dalším generacím v oblasti
Polabí. Připravuje pro veřejnost „Tvořivé dílny“, kde se můžeme
například naučit, jak tvořit z vizovického těsta. Od září 2012 tu
budou kroužky lidové tvorby
pro naše i děti z okolí.
Sdružení také spolupracuje s Asociací kraslic Libotenice.
V prvním patře nás čekaly krásné pestrobarevné výrobky. Oči
nevěděly, kam se dříve zakoukat. Ušité, bohatě zdobené
polštářky, drobnosti, výrobky ušité z modrotisku, přáníčka,
háčkované dečky, magnetky s vizovickým těstem, malované
kraslice a další. Postavy z kukuřičného šustí, včetně betlémů, tvořila paní Jindřiška Kokešová. Ing. Olga
Pětníková předváděla malování kraslic rozehřátým voskem. A tak se vytvořily zástupy, které sledovaly
nejen lidovou tvorbu, ale i nákupy výrobků.
Pravda je, že dům byl provoněn nejen sladkostmi, ale i domácí zabíjačkou ve stylu venkovské tradice.
Ochutnávce nikdo neodolal.
Občanské sdružení obdrželo registrovanou značku Polabí regionální produkt. To znamená,
že do katalogu certifikovaných výrobků přibude další certifikovaný výrobek „Vizovické pečivo“.
Seznam výrobků najdeme na www.regionalni-znacky.cz. Tato značka symbolizuje úrodnou nížinnou
oblast Polabí, lemující střední část toku řeky Labe, která umožňuje ekonomický rozvoj oblasti. Značka
Polabí regionální produkt přináší: kvalitu, šetrné zpracování a výrobu s ohledem na životní prostředí,
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zachování ojedinělosti produktů, založené na tradičním způsobu výroby, jedinečnost a originalitu
produktu podílem ruční a duševní práce na konečném výsledku.
Postupně si produkty, které mají tuto značku, budete moci zakoupit v prodejně. Už od prosince
to budou kvalitní produkty z včelí farmy např. med, svíčky apod. Cílem je, aby k nám jezdili lidé
za tradicí a současně poznávali naši obec.
Občanskému sdružení Můj domov patří velké poděkování za propagaci naší obce nejen u nás,
ale i v zahraničí. Bechlínské listy dávají samozřejmě prostor sdružení pro jejich aktivity.
Připravila Irena Škobisová
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ZE SPORTU ……….

Fotbal se uložil k zimnímu spánku
Pro všechny bechlínské fotbalisty byla sobota 12.11. trošičku nostalgická. Byl to den, kdy se letos
naposledy sešly všechny tři týmy bechlínského fotbalu, aby se společně a zároveň každý zvlášť
rozloučily s podzimní částí fotbalové sezóny.
Jak už to tak bývá, jedni jsou dole, jiní nahoře. Slovy klasika: není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně
nesmí býti smutno, natož, aby se brečelo. Vezmeme to ale od začátku.
Je sobota 12.11.2011, půl desáté dopoledne a na bechlínské hřiště
se začínají scházet nedočkaví hráči týmu starších žáků. V závěsu
za nimi docházejí i jejich rodiče. Je tu jejich letošní poslední
mistrovský zápas. Důležitý stejně jako ty ostatní. Je to zápas
proti tatínkům, strýčkům, starším bratrům. Každý si pozval
svého dospěláka a každý chce také toho svého porazit.
Zatím je docela zima a mlhavo, ale sluníčko už se naštěstí klube
zpoza mraků. Zatím co se kluci převlékají do svých oblíbených
dresů, tatínkové, maminky a všichni ostatní popíjejí ranní
kávičku na zahřátí… ááá, s malým zpožděním dorazil i trenér
Pavel Carda, a hned, coby hlavní rozhodčí, žene hráče na hřiště. Vražedná hrací doba 2 x 30 minut dává
zabrat hlavně tatínkům. Hurá!
Vymodlený poločas je tu! Rychle vydýchat, dát si čaj na zahřátí, zakousnout báječnou kremroli od paní
Opltové a honem zase na plac. Vždyť pak nás čeká to nejlepší! Pizzová smršť s překvapením v místním
společenském klubu. Konečný výsledek 9 : 8 po penaltách ve prospěch těch mladších ukázal, kdo je
pánem na hřišti a že 2. místo v tabulce 3. třídy okresního přeboru starších žáků je zcela zasloužené.
Rychlý přesun ze hřiště do klubu a pizza už je na stole. V klubu je trochu živo, protože tou samou
dobou se tu sešli i členové naší fotbalové líhně, přípravka se svým trenérem Radkem Tichým,
aby se také důstojně rozloučili s úspěšnou sezónou. I jejich maminky a tatínkové asistují, fotí a chválí.
Velké zlaté medaile, houpající se na prsou každého malého fotbalisty a úsměv od ucha k uchu, k tomu
není co dodat.
Po pizze následuje sladká tečka od naší dvorní cukrářky Romany Šťástkové. A teď už očekávané
překvapení… projekce sestřihů fotek a videí z právě ukončené poloviny sezóny s prezentací všech
aktérů, podbarvená vtipnými dovětky a hudbou, která chytne za srdce každého fotbalistu. Blaží nás
pobavené výrazy a smích dětí i jejich rodičů. Po velmi pozitivním zhodnocení půlky sezóny trenérem
starších žáků a poděkování všem hráčům, rodičům a sponzorům, si každý hráč odnáší svoje soukromé
dvd, společné foto a svou vlastní fotbalovou kartičku. Na oplátku a jako poděkování dostávají všichni
trenéři od svých svěřenců potištěná trika. Věřili byste, že i chlapa dokážete dojmout?
Na závěr rychlé špunty a vítězný pokřik, který si tým starších žáků zakřičel letos na velkém hřišti už 9x
a jen jediný zápas prohrál. Důkazem je již zmiňované 2. místo v tabulce, drtivé skóre 66 : 15 a úžasných
27 bodů ze 30 možných. „To byla ta nejlepší dokopná, jakou jsem zažil!…“ Tahle slova zahřála u srdce
celý organizační tým.
Za pomoc při dokopné děkujeme všem rodičům, Romaně Šťástkové za dorty, manželům Haklovým
za rychlé špunty, Pavle Pocnerové a Kátě Belákové za fotbalové kartičky a Josefu Richtrovi za realizaci
dvd. Zvláštní poděkování patří místnímu obecnímu úřadu za bezplatný pronájem společenského klubu
i za finance, které nám každoročně dává na chod celého klubu. Věříme, že nám zůstanou v tomto
směru pozitivně nakloněni i v roce příštím.
Dovětek: Večer, ten samý den, se v místním klubu loučili se sezónou i členové A týmu mužů a to pod
mottem: Jednou jsi dole, jednou nahoře! Po podzimní části splnili na jedničku první půlku motta.
Plnění té druhé poloviny si nechali snad na jaro ☺.
FK Bechlín přeje všem spoluobčanům šťastný rok 2012 a zároveň si Vás dovolujeme všechny pozvat
na tradiční Silvestrovský Srandakop, který se koná 31.12.2011 od 13:00 hodin na místním hřišti.
Za FK Bechlín I.Svobodová a P.Carda
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Byl skutečně v Bechlíně klášter ?
V osmém čísle Bechlínských listů je zajímavý článek „Záhady Bechlína“, v němž se autor mimo jiné zabývá
otázkou existence kláštera v Bechlíně. Snad stojí za to, abychom se trochu zamysleli nad některými
podmínkami při zakládání klášterů v naší zemi.
Tak především nejdůležitější byla osoba zakladatele. Musela to být vysoce postavená osobnost vládnoucí
značnými finančními možnostmi. Příkladem můžeme uvést pražského biskupa Jana IV. z Dražic, který
v roce 1333 založil augustiniánskou kanonii v Roudnici a postaral se i o stavbu klášterních budov a kostela,
která byla ukončena v roce 1363. To byl jistě mohovitý prelát, který měl zřejmě k dispozici hlavně značné
církevní finance. A hned vzniká první pochybnost o tom, že tu klášter byl. Nedá se předpokládat, že některý
z majitelů Bechlína by byl schopen obdobné akce, která vyžadovala skutečně vysoké finanční náklady.
Klasická koncepce kláštera byl centrální rajský dvůr obklopený budovami s navazujícím kostelem. Celková
plocha areálu představovala několik arů, a už tato skutečnost znamená pochybnosti o realizaci podobného
objektu v Bechlíně. Je třeba zdůraznit, že kostel byl nezbytnou součástí. Přitom je zajímavé, že pokud klášter
byl zničen, nebo zůstal jen v rozvalinách, kostel býval ve většině případů opraven a je zachován dodnes,
jak je také zřejmé z Roudnice a z dalších případů, např. Klášterec n. Orlicí. Bechlínský kostelík sv. Václava
má snad románské základy, ovšem kněžiště je gotické, někdy z poloviny 14. století. To by sice odpovídalo
nejspíš předpokládané době vzniku bechlínského kláštera, ovšem jeho provedení a rozměry neodpovídají
předpokladu, že by to měl být kostel klášterní.
Přes uvedené spíše negativní dohady se nabízí určitý předpoklad, že cosi jako klášter mohlo v Bechlíně
existovat. Mohla zde totiž být filiace – tj. odnož – roudnického augustiniánského kláštera, tedy pouze
omezený počet řeholníků s pastorační povinností ke zdejší farnosti, kteří mohli být snad i pověření sběrem
potravin v Bechlíně a v okolí pro sebe, ale i pro roudnický klášter. K jejich ubytování by zřejmě stačila možná
i skromná budova, která byla pak tradicí označována jako klášter.
Vladimír Barták

………. KALENDÁŘ

Polistopadové události - prosinec 1989
Představitelé Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí, kteří se účastnili jednání s předsedou vlády
Ladislavem Adamcem navrhli, aby se krize vyřešila odstoupením vlády. Tomu se Adamec bránil.
Po vzrušené debatě se obě strany dohodly, že vláda sice neodstoupí, ale projde zásadní změnou,
že z ní budou odstraněni všichni, k nimž veřejnost nemá důvěru a místo nich přijdou lidé, nespojení
s komunistickým režimem. Adamec, který měl zůstat jejím předsedou, slíbil, že vládu sestaví do 3.12.1989.
Představitelé OF a VPN si také vymínili, aby vláda předložila co nejrychleji zásady svého programového
prohlášení. Požadovali, aby obsahovalo příslib svobodných voleb, záruky svobody shromažďovací
a spolčovací, svobody projevu a tisku, zrušení tzv. státního dozoru nad církvemi atd. Současně požadovali
zrušení Lidových milicí a závodních organizací KSČ, neboť ostatní strany Národní fronty své organizace
v závodech mít nesměly. Nově zástupci OF a VPN požadovali, aby odstoupili všichni poslanci Federálního
shromáždění, obou národních rad a také národních výborů, kteří se zpronevěřili poslaneckému slibu
a nehájili zájmy lidu, nýbrž zájmy KSČ. Vyzvali také vládu a Federální shromáždění, aby okamžitě
odsoudily okupaci Československa v srpnu 1968.
Ukázalo se, že tlak na vládu se vyplácí. Když se znovu sešli s předsedou vlády, dostali od něho slib,
že předloží parlamentu návrh ústavního zákona o vypuštění článků o vedoucí úloze KSČ a marxismu-leninismu
jako státní ideologii v Československu. Svůj slib splnil a Federální shromáždění skutečně oba návrhy
schválilo. Současně také rozhodlo o vytvoření komise, která měla prošetřit události na Národní třídě dne
17. listopadu. OF navíc vyzvalo Gustáva Husáka, aby se do 10. prosince, tj. do Dne lidských práv, vzdal
funkce prezidenta republiky.
Když Adamec vystoupil se svým plánem na změnu vlády, vzbudil všeobecné pobouření. Navrhoval, aby
v ní bylo 15 komunistů a jen 5 nekomunistů. Lidé začali znovu vycházet do ulic a koordinační výbor OF
oznámil, že pokud nezmění názor, vyhlásí na 11.12. novou generální stávku. Adamec tedy znovu projevil
ochotu jednat. Zástupci OF však tentokrát již přišli s vlastními návrhy: požadovali, aby se ministrem
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zahraničních věcí stal Jiří Dienstbier, ministrem financí Václav Klaus a ministrem práce a sociální věcí Petr
Miller. Adamce tak jasně vyslovené návrhy zaskočily, odmítl o nich jednat a 7. prosince se své funkce vzdal.
10.12.1989 se úřadu ujala nová federální vláda, nazývaná vládou národního porozumění, v jejímž čele stál
Marián Čalfa. Také on sice patřil k předlistopadovým komunistickým funkcionářům, avšak projevil
mnohem větší pochopení pro vývoj událostí a větší vstřícnost požadavkům OF a VPN. Jejich představitelé
nyní ve vládě získali většinu. Jmenování Čalfovy vlády bylo posledním státnickým činem stále ještě
úřadujícího prezidenta Husáka. Ještě téhož dne se své funkce vzdal a odešel do ústraní.
28.12.1989 se předsedou Federálního shromáždění stal Alexander Dubček.
29.12.1989 byl novým prezidentem republiky zvolen Václav Havel.
Tím skončilo první období demokratické protikomunistické revoluce v Československu a začalo období jeho
hospodářského a politického přetváření ve vyspělý evropský stát.
Zdroj: „Dějiny českých zemí v obrazech“, připravila Miluše Dvořáková
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Klub Slunečnice Vás srdečně zve na odpolední tvoření na téma

ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ
začínáme v sobotu 10. prosince ve 14:00 hodin – Klub Bechlín
S sebou si přineste upečené perníčky a polevu na zdobení. Pokud nestihnete upéct vlastní perníčky,
nevadí, budou k dispozici na místě. Těšíme se na setkání!

Hospoda „U Petráčků“ v Libkovicích
Vás zve v sobotu 3. prosince 2011 od 20:00 hodin na MIKULÁŠSKOU DISKOTÉKU.
A samozřejmě pořádáme oslavu Silvestra s půlnočním ohňostrojem.
Klub SLUNEČNICE pro Vás ve spolupráci s obcí připravil možnost objednat se na masáže. Masérka
Pavlína Gybasová dojíždí do Bechlína každou třetí sobotu v měsíci. Masáže se provádí v ordinaci
na obecním úřadě. Ceny jsou přijatelné. Objednávat se můžete na tel. 775 066 146
V prosinci budou masáže výjimečně ve dnech 10. a 11. prosince 2011
na základě předchozí telefonické objednávky.

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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