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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
jarní období v naší obci je ve znamení hlavní investiční akce, kterou je přestavba budovy č.p. 58
na školu druhého stupně. Práce se úspěšně rozbíhají a už jen z letmého pohledu jsou patrné změny
ve vzhledu. Veškeré přípravné práce zdárně pokračují a stavební odpad je průběžně likvidován
na řádnou skládku. Jsou vybourána všechna okna, osazují se nové překlady nad okna, mizí nepotřebné
příčky.
Postup každé práce je podchycen technologickým postupem koordinátora bezpečnosti práce, kterým
je Ing. Vráblíková. Stavební deník je veden s každodenní pečlivostí jak ze strany zhotovitele díla,
to znamená firmou Versana Kytlice, tak i stavebním dozorem investora. Obec v tomto směru
zabezpečila velmi kvalitního a zkušeného odborníka pozemních staveb pana Ing. Marka st.
Projektantem celé investice a tvůrcem velmi zajímavého projektu je Ing. arch. Marek ml., který je obcí
jako investorem pověřen dohledem projektu a kontrolou dodržování veškerých norem a předpisů. Tato
výše uvedená trojice velmi zkušených a odpovědných pracovníků je garancí kvalitně zhotoveného díla.
Hodně dobrou zprávou je skutečnost, že provádějící firma konzultuje každý, byť malý, problém
i s vedením obce a má snahu předejít případným nedostatkům. Ze strany obce není v podstatě v tuto
dobu co vytknout. Stavba probíhá dle schváleného harmonogramu, staveniště je dobře zabezpečeno
a uklizeno, materiál dobře uskladněn.
Co víc si přát. Snad jen dodržení termínu zhotovení celé investice, dostatek finančních prostředků
a samozřejmě žádné větší problémy. Termín dokončení je stanoven k datu 30. června 2023 a od září
téhož roku bude škola otevřením druhého stupně zahajovat další etapu výuky v naší obci.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve středu 18. května od 18 hodin se v Kulturním domě v Bechlíně konalo zasedání zastupitelstva obce.
Přítomno bylo deset (později všech jedenáct) zastupitelů, kteří projednali rozsáhlý program.
Rozpočtová opatření – zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2022 a projednali
rozpočtové opatření č. 4/2022, které bylo schváleno jednohlasně.
Zpráva o hospodaření obce – jednohlasně byla schválena i Zpráva o hospodaření obce za první
čtvrtletí letošního roku.
Dotační program obce – zastupitelé projednali žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce a schválili uzavření veřejnoprávních smluv na příspěvky v této výši:
Myslivecký spolek Podřipsko Bechlín – 34 088,- Kč, osm zastupitelů pro, dva se zdrželi.
FK Bechlín – 31 674,- Kč, osm zastupitelů pro, jeden proti, jeden se zdržel.
SDH Předonín – 18 090,- Kč, sedm zastupitelů pro, jeden proti, dva se zdrželi.
SDH Bechlín – 18 412,- Kč, osm zastupitelů pro, jeden proti, jeden se zdržel.
SK Předonín – 34 088,- Kč, osm zastupitelů pro, dva se zdrželi.
Sdružení pro obec Bechlín-Předonín – 34 088,- Kč, sedm zastupitelů pro, tři se zdrželi.
SK Štětí – 5 000,- Kč, deset zastupitelů pro.
Kynologický svaz Roudnice n.L. – 5 000,- Kč, devět zastupitelů pro, jeden se zdržel.
Zřizovací listina ZŠ a MŠ Bechlín – jednohlasně byla schválena nová zřizovací listina příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Bechlín, hlavní změnou je doplnění odloučených pracovišť výdejna stravy
v MŠ Předonín a třída ZŠ v Bechlíně.
Čerpání z rezervního fondu ZŠ a MŠ Bechlín – všech deset zastupitelů souhlasilo s čerpáním
170 tis. Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ Bechlín na nákup zařízení do nově vzniklé třídy druhého
stupně základní školy.
Žádosti o změnu územního plánu – zastupitelé projednali a zamítli tři návrhy na pořízení změny
územního plánu. Proti prvnímu návrhu bylo šest zastupitelů, čtyři se zdrželi, proti druhému osm
zastupitelů, dva se zdrželi a proti třetímu devět zastupitelů, jeden se zdržel.
Smlouva o úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu – zastupitelé jednohlasně schválili
uzavření smlouvy o úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu. Žadatel uhradí obci náklady
na pořízení dříve schválené změny č. 2 ve výši 142 500,- Kč.
Kupní smlouva na dodávku kameniva – jednohlasně bylo schváleno uzavření kupní smlouvy
na dodávku kameniva od společnosti CEMEX Sand.
Smlouva na provoz webových stránek obce – všemi hlasy bylo dále schváleno uzavření smlouvy
na provoz webových stránek obce, kterou se zvyšuje cena za provoz.
Smlouva o zřízení věcného břemene – jedenácti hlasy bylo schváleno uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce pro zařízení distribuční
soustavy.
Stanovení počtu zastupitelů – návrh, aby pro příští volební období mělo zastupitelstvo obce devět
členů, nebyl přijat. Pro byli tři zastupitelé, proti pět a tři se zdrželi.
Žádost o podporu Linky bezpečí – schváleno nebylo ani poskytnutí příspěvku Lince bezpečí ve výši
7 500 Kč. Proti bylo devět zastupitelů, dva se zdrželi.
Podání žádosti o dotaci – výsadba stromů – jednohlasně bylo schváleno podání žádosti o dotaci
na výsadbu dalších stromů a keřů.
Celé znění zápisu je k dispozici na www.bechlin.cz a včetně příloh v kanceláři obecního úřadu.
Kateřina Fuksová

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 2. května 2022 (18. týden) začal letní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1 x za 14 dní.
Svozový den – STŘEDA (lichý týden)
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………. ŠKOLA A ŠKOLKA

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
V předonínské mateřské škole jsme si povídali o dinosaurech. Téma je dětmi velmi oblíbené, rozvíjí
jejich fantazii, tvořivost a uspokojuje jejich touhu po poznání. V MŠ máme nejen figurky dinosaurů,
obrázkové knihy a encyklopedii Úžasný svět dinosaurů, ale i papírový Jurský park s barevnými
dinosaury, prehistorickými rostlinami a sopkou v pozadí. Děti si také mohou nosit své dinosaury
z domova a využít je při hrách i ostatních činnostech. Poslechli jsme si příběh Jak Alenka a Kamílek
zažili dobrodružství s dinosaury a vyslechli říkanku Archeolog. Při hře Kdo jsi? se děti seznámily
se jmény některých dinosaurů a vymýšlely jména nová. V didaktické hře Cesta k sopce si zopakovaly
pojmy dlouhý – krátký, počítaly dinosauří vejce a třídily je dle velikosti. Soutěžily v připínání
dinosauřích hrotů (kolíčky na šňůře), přenášení figurek dinosaurů mezi obručemi, nebo hledání figurek
dinosaurů v mušlích. Nechyběla ani překážková dráha v podobě Jurského parku nebo hra Kam
se schoval dinosaurus? U stolků sestavovaly tangramy (obrázky z geometrických tvarů). Jako
archeologové modelovaly v syntetickém písku a vyráběly papírového dinosaura. Nejvíce se našim
nejmenším líbil pokus Sopka, kdy za pomoci jedlé sody, prášku do pečiva aj. přísad vytékala láva
ze zavařovací sklenice.
V mateřské škole Bechlín proběhlo fotografování dětí. Uspořádali jsme projektový den na téma dravci.
Navštívil nás cvičitel ptactva, který nám představil nejznámější dravce našich polí, sovy našich lesů
a exotického aru. Některé druhy si děti mohly pohladit, nechat si je posadit na ruku a vyfotografovat
se. Všechny děti byly nadšené, nakonec nám pán ukázal i několik kouzel. Dále jsme si povídali o rodině
a domácích zvířatech, ke Dni matek jsme si vyrobili přáníčka a namalovali jsme maminku. Seznámili
jsme se s domácími mazlíčky. Děti popisovaly svého domácího mazlíčka, vyrobily si papírovou
skládačku psa a kočky, kterým dokreslovaly detaily. V měsíci květnu proběhl zápis do mateřských
škol, účast byla hojná.

V základní škole proběhlo testování znalostí České školní inspekce u žáků pátého ročníku z českého
jazyka, matematiky a všeobecných znalostí. Podle předběžných výsledků byli žáci naší školy v českém
jazyce velmi úspěšní, v matematice a všeobecných znalostech se pohybovali v rámci průměru. Ke konci
měsíce jsme uspořádali ekologicky zaměřené projektové dny. Na organizaci projektových dnů jsme
si přizvali odborníka z oboru, který děti seznamoval se zajímavostmi ohledně třídění odpadu a jeho
následného zpracování. I v základní škole jsme si užili focení tříd. Na samém konci měsíce května
odjíždíme na školu v přírodě, na kterou se moc těšíme. Podařilo se nám získat od Nadace ČEZ nadační
příspěvek ve výši 40 000 Kč, který bude použit na uhrazení dopravy. Jedeme do Pece pod Sněžkou,
kde máme pro děti připraveno spoustu zajímavého. Budeme pracovat i na tmelení kolektivu,
poznávání přírody a užívání si volných chvil v přírodě. Prostě děti zažijí něco, co dosud nezažily.
Mgr. Sandra Černá, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Bechlín
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Tohatsu Fire Cup
Přes zimní přípravu se nám na Tohatsu Fire Cup podařilo sestavit družstvo „mladých“. V sobotu
30. dubna jsme tedy odjeli se dvěma družstvy na první závod poháru do Vroutku. Prvnímu družstvu
se příliš nedařilo. Po chybě na sacím vedení byl pokus neplatný. Druhému družstvu se dařilo o dost
lépe. Časem 48,15 obsadilo dvanácté místo z patnácti zúčastněných družstev.
V neděli 15. května jsme jeli na třetí závod tohoto poháru do Obrnic s oběma týmy. Počasí nám přálo již
od ranních hodin. V první kategorii naše družstvo „starých“ po chybě u základny obsadilo šesté místo.
Ve druhé kategorii družstvo „mladých“ po drobném zaváhání na proudu obsadilo jedenácté místo.
Pro družstvo „mladých“ je tato sezóna premiérovou v tomto poháru a sbíráním zkušeností v kategorii
dospělých.
Michal Laurich, SDH Bechlín

Oslavy 120 let SDH Bechlín
Náš sbor byl založen v únoru 1902 a patřil pod Hasičskou Župu Podřipskou č. 38. Zakládajícími členy
byli pánové Josef Chládek, Jaroslav Šustr, Josef Feix, František Novák, Jozef Böm, Matěj Bureš, Josef
Štěpánovský, Václav Hes, František Dvořák, Karel Bartovský, Václav Červenka, Alois Basař, Václav
Matoušek, Josef Kmoch, Ludvík Kavina, Josef Juklík, Antonín Marek, Antonín Toms, Antonín Broft st.,
Josef Hábek, Josef Kubeš, Prof. Dr. František Vejdovský a kníže Ferdinand z Lobkovic (pozn. jména
jsou uvedena tak, jak jsou zapsaná v matriční knize členské základny).
Členská základna měla od začátku působnosti vždy hojnou účast. Sbor se účastnil víceméně
dobrovolně všech možných akcí a sám nejednu pořádal – ať se jednalo o divadelní představení, či tolik
oblíbené zábavy konané v místním kulturním domě, dnes již bohužel zbořeném. Do dnešních dnů
se zachovaly různé oběžníky a seznamy, z nichž teď máme možnost porovnat aktivitu naši
i předchozích generací. Nám, civilizací zdevastovaným členům, neuškodí připomenout menší „motto“
napsané na zadní straně ligitimace z třicátých let.
Žij tak, abys vždy a čestně byl oprávněn průkaz tento nositi.
Chovej se slušně, nepij nad míru, nevyhledávej svárů, chraň se výtržností.
Dbej kázně a poslušnosti,
buď hrdým na to, že jsi členem svazu dobrovolného hasičstva Československého.
A teď k samotné existenci. Sbor prošel světovými válkami, vznikem samostatného státu, okupací,
několika politickými režimy a aktuálně i pandemií koronaviru. Přesto to členové nikdy nevzdali
a v rámci možností se snažili chod sboru udržet. Jednotka sboru existovala v době založení a existuje
dodnes.
Co se týče mládeže, tak se za zlomový dá považovat rok 1987. Kolektiv mládeže se zúčastnil
13.-16. června soutěže MP v Milešově a umístil se na prvním místě. Nejeden z účastníků této akce jistě
vzpomíná se slzou v oku. Dětský kolektiv měl 24 dětí, dorost 7 členů. Tuto dobu se sluší nazvat
začátkem zlaté éry soutěží mládeže. Ta s menšími výkyvy trvá dodnes. Zásluhu na tom jistě mají
tehdejší vedoucí těchto oddílů Jarouš Macek, Saša Suchý, Jindra Konfršt a Pavlík Rajnoha. Rok 1988
připomeneme soutěží ve Stráži pod Ralskem, které se družstvo zúčastnilo poprvé a umístilo
se na velice pěkném 13. místě ze 108 zúčastněných družstev. Politické změny v počátku devadesátých
let přinesly změnu v názvu hasičů – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jednou z našich
největších akcí roku 2001 byl pokus o překonání českého a světového rekordu v položení hasičských
hadic na nejdelší vzdálenost a jejich následné naplnění vodou, pořádaný v květnu 2001 na bývalém
vojenském letišti Ralsko u Mimoně. Rekord padl a byl zapsán do Guinessovy knihy rekordů. Celková
dosažená délka trati byla 47,2 km a podílelo se na ní 1202 dobrovolných hasičů. V roce 2010 byl tento
rekord překonán a naši muži byli opět u toho. Tentokrát se pokus uskutečnil na Vysočině, celková
délka hadic byla 63,64 km, nasazeno bylo 234 ks stříkaček, 3553 ks hadic a akce se zúčastnilo 2592
dobrovolných hasičů.
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V roce 2003, ve snaze oživit práci okrsku, byla podobná akce u nás. V rámci cvičení jednotek byla
provedena dálková doprava vody mezi Bechlínem a Předonínem. Do cvičení se zapojilo sedm sborů
z okolí. Hadicové vedení bylo ukončeno koňskou stříkačkou, kterou vlastní SDH Libkovice. Na této
akci byla (aspoň pro nás) poprvé k vidění nová požární stříkačka TOHATSU, která je dnes součástí
výbavy snad každého sboru. Největším úspěchem mládeže z posledních let byla mimo jiné účast našich
dorostenců (Michal Vízner, Vojta Rajnoha a Honza Konfršt) na Mistrovství ČR hry Plamen, kam se –
každý v jiném roce – probojovali v kategorii jednotlivců.
O soutěžní činnosti i kulturních akcích pořádaných naším sborem se pravidelně dočítáte
v Bechlínských listech. Tou poslední byly oslavy 120 let od založení sboru. Taková akce se běžně
plánuje několik měsíců, ba i let. Bohužel, do našich příprav zasáhla pandemie a my ještě v zimě
nevěděli v jaké podobě, a zda vůbec, budeme oslavy pořádat. Nakonec se díky rozvolnění vládních
opatření konaly, a to v sobotu 7. května. Od rána se na fotbalové hřiště sjížděla družstva z celého kraje
na soutěže mládeže a dospělých, které se konaly obě najednou. Chvíli po deváté jsme je zahájili
společným nástupem všech družstev. Zástupci sboru, obce, okresu i kraje všechny přivítali a popřáli
mnoho úspěchů. Soutěže zahájila naše „stará garda“. Chlapi předvedli krásný požární útok, navíc
v historických uniformách. Jejich start byl také úplně první na novém platu, které bylo vybudováno
v minulém roce. Za to bych ráda poděkovala Obci Bechlín a samozřejmě všem, kdo se podíleli na jeho
realizaci.
Dětská soutěž „O putovní pohár“ se, až na drobné detaily, povedla naprosto dokonale. Soutěžilo
se ve dvou disciplínách, štafetě 4 x 60 m a požárním útoku a z našeho sboru se zúčastnila dvě družstva
mladších a jedno družstvo starších žáků. Když ráno na nástupu pan starosta přál vítězství domácím,
lehce jsme se usmívali, protože takové ambice jsme neměli. O to větší překvapení nás čekalo
na vyhlášení. Dvě naše družstva se umístila na prvním místě! Ti nejmenší, kteří musí ještě trochu
povyrůst, se umístili na šestém místě. Děti si kromě medailí a nového putovního poháru odnesly také
perníkové chaloupky. Ty jsme nechali udělat jako vzpomínku na dřívější soutěže, kdy nám je pekla
paní Macková. Ani chlapi na jejich soutěži nezaháleli. Do tabulky série „Tohatsu Cup“ v kategorii 35+
si připsali body za krásné druhé místo. Naši „mlaďasové“ v kategorii do 35 let, pro které to byla teprve
druhá soutěž, se umístili na dvanáctém místě.
Ještě než byla zahájena část oslav v kulturním domě, odvezli jsme květiny na hřbitov k uctění památky
padlých. Od 16 hodin pokračoval program pouze pro členy sboru. Poté, co starostka sboru přivítala
členy a hosty, přišla řada opět na náš kolektiv mládeže. Děti si natrénovaly vystoupení inspirované
„Cvičením se sekyrkami pro sjezd slovanského hasičstva“ z roku 1928. Pojali jsme to trochu moderněji
a ve více tanečním duchu. A jak to na nácviku vypadalo, že jsme si ukousli velké sousto, „na ostro“
to děti zvládly na jedničku a já jim za to děkuji!
Pak starostka sboru spolu se starostou okresního sdružení panem Ivo Šachem předávali členům čestná
uznání a různé medaile za zásluhy, za příkladnou práci atd. Předaly se také drobnosti členkám, které
nedávno oslavily významná životní jubilea a také drobné poděkování lidem, kteří sice nejsou členy
sboru, ale na našich akcích neváhají přiložit ruce k dílu. Vystavené byly různé archiválie, kroniky atd.,
které si všichni mohli prohlédnout a případně nad nimi zavzpomínat. K tomu nechyběly fotografie,
ať už vytištěné, nebo ty, které se v digitální podobě promítaly na plátno.
Večer program pokračoval „Posezením s kytarami“, zábavou nejen pro členy, ale také pro veřejnost.
Pan Petráček se svými kamarády hráli přes půlnoc a myslím, že zábava měla opravdu úspěch.
Na závěr mi dovolte několik poděkování. V první řadě patří obrovský DÍK FK Bechlín. Ti se o nás
doslova celý den vzorně starali. Nejprve ve stánku na hřišti, čímž nám umožnili plně se věnovat
soutěžím a poté v kině, takže si oslavy mohli užít všichni členové. Děkujeme také všem, kteří se podíleli
na přípravě bohatého občerstvení do kina! Děkujeme T. J. Sokol Bechlín za jejich podporu našeho
sboru. A v neposlední řadě děkujeme členům sboru za jejich reprezentaci!
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Michala Korpalová, SDH Bechlín
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Okresní vyhodnocení celostátní hry Plamen
V sobotu 21. května jsme se s dětmi zúčastnili soutěže Plamen. Naši účast jsme zvažovali, protože nám
některé děti z týmu vypadly a náhradníky jsme neměli. Nakonec jsme si ale posily našli mezi bývalými
členy družstva a mladšími žáky a po jednom společném tréninku vyrazili aspoň se staršími.
První a nejtěžší disciplínu, kterou nenávidí snad všechny děti, vedoucí i rozhodčí (útok CTIF), děti
dokončily na čtvrtém místě. Následovala štafeta 4 x 60 m. Na té se umístily na třetím místě. Bohužel
pro nás se běhala na asfaltovém oválu a při přeskoku přes břevno se ozvalo Nikči zraněné koleno.
Zdravotník jí ho zpevnil, ale protože dětí byl přesný počet, který je potřeba (devět dětí), neměl ji kdo
nahradit v dalších disciplínách. Po všech problémech, které jsme měli s tím, abychom se sem vůbec
dostali, jsme to nechtěli vzdát. Přeházeli jsme pozice dětí tak, aby na další disciplíně „odpajdala“
co nejkratší úsek a mohli jsme v soutěži pokračovat. Ovšem na štafetě CTIF se nám zranila Rozárka,
která si, vlastně ani neví jak, něco udělala se zápěstím. Šli jsme tedy za zdravotníkem podruhé.
Ale umístili jsme se opět na třetím místě. Ostatní disciplíny jsme naštěstí dokončili beze změn.
Na štafetě dvojic jsme vyfasovali deset trestných bodů a umístili se až na pátém místě. Poslední
disciplínou byl požární útok. První pokus byl tak nějak „na zkoušku“ v nové sestavě. Druhým
pokusem si děti čas vylepšily a umístily se opět na třetím místě. A abychom to nezakončili moc
jednoduše, přišlo další zranění. Tentokrát si Anežka „přicvakla“ ruku sponkami na hadicích. Naštěstí
v době, kdy píšu tento článek, už vím, že žádné ze zranění není nijak vážné a všechna děvčata jsou
v pořádku.
Po součtu bodů ze všech disciplín a podzimního závodu požární všestrannosti jsme si z Plamene
odvezli bramborovou medaili za čtvrté místo. Naším posledním želízkem v ohni je Terka Macková,
kterou její okresní soutěž v kategorii dorost-jednotlivci teprve čeká. Držte palce!
Michala Korpalová, SDH Bechlín

………. ZE SPORTU

Konečně jsme se dočkali
Přinášíme další várku odehraných utkání. Tentokrát je chudší z důvodu volného týdne v programu
soutěže a také z důvodu uzávěrky zpravodaje. Kladným zjištěním je to, že se nám po dlouhých týdnech
podařilo konečně získat vítězství. Krátce k jednotlivým utkáním.
Neděle 1. května 2022
Předonín – Liběšice B
2:3 (2:2)
- celkem vyrovnaný zápas. Z naší strany nedokonalá obranná hra, která rozhodla o vítězné tečce v utkání
z kopačky hostujícího Mikiny, jinak kapitána „A“ celku Liběšic v poslední minutě. Pro zajímavost uvádíme,
že v následujících zápasech „B“ Liběšic nenastoupil, takže jsme měli smůlu.

Sobota 7. května 2022

volno

- ze soutěže již na podzim odstoupilo Štětí „B“.

Neděle 15. května 2022

Předonín – Mšené lázně

2:6 (1:3)

- proti mladšímu běhavějšímu soupeři jsme byli v potížích, navíc přičteme-li náš současný herní styl,
a to zejména v obraně, a tradiční úbytek fyzických sil v závěrečné části zápasu.

Sobota 21. května 2022

Račice – Předonín

2:4 (2:3)

- domácím se nepodařila odveta za podzimní porážku 0:5 v Předoníně. Toto zjištění znamená, že jsme
na jaře získali do tabulky první body, což skutečně trvalo hodně dlouho. Vývoj utkání nám nahrával, neboť
jsme během deseti minut snadno získali dvoubrankové vedení, čehož jsme si nevážili a ve třicáté minutě
bylo srovnáno. Do konce poločasu se na nás usmálo štěstí v podobě získání vedení díky technické střele
mladíka P. Souška. V druhé části jsme přidali ještě jeden gól a v závěru opět nedostatek fyzických sil. Jelikož
domácí na tom nebyli o nic lépe, výsledek se již nezměnil.

Při této příležitosti bychom chtěli příznivce fotbalu upozornit na středu 8. června 2022, kdy bude
na našem hřišti odehráno finále okresního finále čs. poháru.
Středa 8. června 2022
Lovosice „B“ – Litoměřice „B“
výkop 18:00 hod.
To je vše. V příštím zpravodaji poslední část jarní sezóny.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Milé děti!
SDH Předonín Vás zve na

DĚTSKÝ DEN
v sobotu 4. června 2022 od 14:00 hodin
na hřišti v Předoníně
Bude pro Vás připraveno mnoho soutěží, krásných cen
a odpoledne se můžete těšit na pěnu nebo letadlo plné bonbónů.
Soutěžní kartička 100,- Kč.
Pro děti z Předonína, Bechlína a Benzinova soutěžní kartička ZDARMA.
Občerstvení zajištěno.
Večer bude následovat taneční zábava pro dospělé.
Těšíme se na Vás a věříme, že si to maximálně užijete.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Libkovicích pod Řípem
a Obec Libkovice pod Řípem Vás srdečně zvou na

PŘEDSTAVENÍ SVÁŤOVA DIVIDLA
O KOBLÍŽKOVI
v pátek 3. června 2022 od 15:30 hodin
v libkovickém kostele
Vstupné dobrovolné!

JINÁ SDĚLENÍ ..........

POMOC UPRCHLÍKŮM
Humanitární sbírka pro uprchlíky z Ukrajiny stále pokračuje. Výdej i příjem oblečení, obuvi, lůžkovin,
drogistického zboží, domácích potřeb atd. bude probíhat v Kulturním domě Bechlín každou první
neděli v měsíci (5. června, 3. července…) od 14:00 do 18:00 hodin. Jiný termín je možný po dohodě
s OÚ Bechlín.

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: urad@bechlin.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 urad@bechlin.cz,
případně je předejte v kanceláři OÚ
nebo místostarostovi panu Vocáskovi
v Předoníně.
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