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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
tak jako každý rok, tak i v tomto období začínajícího roku 2015 je povinností každé obce zpracovávání
spousty dotazníků a různých hlášení. Mezi ty důležité patří i hlášení o množství odpadu
produkovaného občany i obcí.
Loňský rok byl z hlediska třídění využitelného materiálu v naší obci úspěšný. Naše obec odevzdala
71 150 kg biologicky rozložitelného odpadu k dalšímu využití na kompostárnu Želechovice. Další
vytříděný odpad odvezla firma BEC odpady s.r.o. Lovosice a to v následujícím množství:
papír a lepenka
10 253 kg
sklo
19 866 kg
plast
27 241 kg
Průměr vytříděných odpadů na jednu osobu, včetně kojenců, dosáhl 129,6 kg hmotnosti. Takto získaná
druhotná surovina je znovu zpracována a vrácena do oběhu.
Mimo tříděného odpadu bylo z naší obce odvezeno a zákonně odstraněno další množství odpadu:
odpad komunální 143 566 kg
odpad objemný
33 240 kg
odpad nebezpečný
1 100 kg
V celkovém součtu činí hmotnost 177 906 kg. Průměr na jednoho občana je 146,4 kg.
Jak patrno, poměr tříděného i netříděného odpadu se blíží jedné polovině. Je nezbytné změnit tento
poměr a dosáhnout většího procenta v třídění.
V oblasti odpadového hospodářství dochází k dalšímu zpřísnění podmínek. Novelou zákona došlo
k povinnosti shromažďovat kovový odpad a tím získat další druhotnou surovinu. Prosím všechny
občany o řádné třídění a shromažďování odpadů legálním způsobem. Je několik možností, jak
s odpadem nakládat. Naše obec je zapojena do systému shromažďování a likvidace prostřednictvím
SONO Plus s.r.o., Roudnických technických služeb, BEC odpady s.r.o., EKO-KOM a dalších firem.
Je jenom na nás všech, zda udržíme zdravé a příjemné prostředí, ve kterém žijeme.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se podílí na úklidu obce a katastrálních území, třeba jenom
sdělením informace o nepořádku v lesích a v našem okolí.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Kominictví Apeltauer Roudnice n.L. oznamuje,
že kominické služby podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti
při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv budou občanům poskytovány pouze na základě
přihlášek, které bude přijímat do 6. března 2015 Obecní úřad v Bechlíně a místostarosta p. Vocásek
v úředních hodinách v Předoníně.
Čištění bude probíhat od pondělí 9. března 2015.
Čistění komína: 150,- Kč
Vystavení revizní zprávy + čistění komína: 450,- Kč

KULTURNÍ AKCE ..........

Nečekané a nakonec snad příjemné...

Měsíc únor se nesl, jak jinak, než dnes již tradičně, v duchu masopustního veselí a maškarního
karnevalu, za což všem pořádajícím, jmenovitě SDH Bechlín ve spolupráci s Dílnou lidových tradic
a SDH Předonín, patří velké poděkování.
Překvapením navíc bylo uspořádání plesu obce, kdy několik „nadšenců“ v čele se starostou přišlo
s tímto nápadem. Doslova z týdne na týden se uskutečnilo něco, co tu ještě nebylo
1. OBECNÍ PLES.
V sobotu 21. února ve 20 hodin v sále kulturního domu přivítal starosta obce spolu s předsedkyní
kulturní komise kytičkou a symbolickým přípitkem každého hosta tohoto plesu. Celým večerem
výběrem ze svého širokého repertoáru provázela hudba COLOR z Lovosic. V úvodu pro zpestření
proběhlo taneční vystoupení nejen ve standardních, ale i v latinsko-amerických tancích. Po 22 hodině
přišlo další překvapení v podobě orientálních tanců.
O občerstvení se dokonale postaral Sportovní klub Předonín, kdy o půlnoci nechyběla v nabídce
ani nějaká ta „mňamka“ na posilněnou v podobě vepřového řízku, sekané či guláše.
Účast na plesu byla hojná. Z prvních pozitivních dojmů hostů se dá usoudit, že ples měl úspěch, líbil
se. Lidé se cítili příjemně a celkově přispěl k dobré náladě. Ta nechyběla až do pozdní druhé hodiny
ranní, kdy byl ukončen. Na rozloučenou přídavek hudby definitivně uzavřel celou událost.
Věřím, že tento ples, tedy „OBECNÍ PLES“, se stane tradiční a snad i prestižní událostí v dalších letech.
Vždyť zábavy, příjemného posezení se svými blízkými, ale i přáteli u sklenky dobrého moku v dnešní
uspěchané době není nikdy dost!
Dovolte mi závěrem poděkovat i všem nejmenovaným, kteří se na této akci podíleli. Děkuji.
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Vladimíra Müllerová, předsedkyně kulturní komise

.......... NAŠE ŠKOLA

Víte, že děti z Mateřské školy v Bechlíně pravidelně navštěvovaly v průběhu prosince 2014 a ledna 2015
naši základní školu?
V úterý dopoledne žáci ze školy odjížděli na kurz plavání do Roudnice nad Labem.
Paní učitelky z mateřské školy vzaly po svačince děti a s bačkůrkami
v ruce přišly do školy. Děti si školu prohlédly a potom pracovaly
ve II. třídě na interaktivní tabuli. Někdo se s touto učební pomůckou
setkal poprvé, někdo už s ní měl nějaké zkušenosti. Všichni
ale pracovali na výbornou. Děti trénovaly sluch – poznávaly například
odkud pochází zvuk, poznávaly písničky podle melodie nebo určovaly
první hlásku nebo slabiku ve slově.
Také procvičovaly zrak, třeba tím, že hledaly obrázek na pozadí. Děti
si sestavily pohádku O veliké řepě. Panečku, to jim ale šla práce pěkně od ruky.
Někdy si děti po práci zazpívaly dvě tři písničky, jindy malovaly
popisovači na bílou tabuli, jindy si šli zacvičit do školní
tělocvičny. Tady holčičky i kluci skákali na trampolíně
a procházeli se po kladině. Páni, to bylo obtížné...
Jednou si malí školáčci společně nakreslili ve družstvech svého
vodníka. Jeden se jmenoval Ráša, druhý Bobule a ten třetí byl
Brekeke. Školáci, kteří zrovna nebyli na kurzu, se k nim přidali
a práci dokončili společně. Všichni měli z obrázků velkou radost.
Tak co, předškoláci, budete chtít chodit trénovat ještě teď
a na jaře?
P.S. Kooperace MŠ a ZŠ není omezena pouze na práci na moderní technice, ale snažíme se všemi silami
spolupracovat i v jiných oblastech. Děti se mohou například každoročně účastnit ozdravného pobytu,
dále se mohou účastnit školních ateliérů i jiných akcí, které základní škola pořádá.
Štěpánka Omámiková, ZŠ Bechlín

Pohádkový zápis

Zápis žáků do Základní školy a Mateřské školy Bechlín pro školní rok 2015/2016 se uskutečnil
28.1.2015. Pro budoucí školáky i jejich rodiče je tento okamžik slavnostní a neopakovatelný.
Děti a rodiče vítaly již před vchodem do budovy pohádkové
postavičky, které je provázejí jejich dětstvím. Už toto naznačovalo,
jaký bude letošní zápis. Ve škole na ně čekaly živé pohádkové
bytosti, které je provedly po budově a přišly s nimi do prvního
patra. Aby čekání nebylo dlouhé a nudné, děti navštívily druhou
třídu, kde pro ně byly připraveny hry a práce na interaktivní tabuli.
Zde paní učitelka podala informace rodičům a odpověděla
na zvídavé otázky dětí. Žáci ztratili případný ostych a brzy jim
prostředí připadalo známé.
Když nadešel čas, přešli do první třídy k už zmíněnému zápisu. I zde na ně čekaly paní učitelky.
Pro děti bylo připraveno několik zábavných úkolů, ukázky učebnic a pomůcek. Paní učitelky si s dětmi
povídaly a při tom hravou formou zjišťovaly, co vše už děti zvládají.
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NAŠE ŠKOLA ……….
Po „namáhavém“ výkonu si děti mohly vybrat dáreček, který pro ně připravili starší a ostřílenější
spolužáci. Do výroby byli zapojeni i pracovníci celé školy.
Letošního zápisu se zúčastnilo 16 dětí. Nás těší, že do naší školy přišly i děti z okolních obcí.
Myslím si, že letošní zápis se povedl a že se dětem u nás bude líbit i nadále. Zároveň děkuji všem, kteří
k této pěkné atmosféře přispěli.
A tak už jen zbývá zvolat „učení zdar“.
Ilona Řejhová, ředitelka školy

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ……….

Masopust 2015

Z letošního masopustního průvodu máme jako pořadatelé trošku smíšené pocity. Zdánlivě se všechno
povedlo podle plánu. Počasí nám přálo, sluníčko se snažilo, co mohlo, jen oproti předchozím letům
byla poměrně zima. Možná i to byl důvod toho, že se letos zúčastnilo méně lidí, než jak tomu bylo
například minulý rok.
Průvod vyrazil malinko po jedenácté hodině. Jak už je
zvykem, první zastávkou byl obecní úřad. Pan starosta nás
uvítal s úsměvem jemu vlastním, popřál všem pěknou
zábavu, předal symbolické povolení k průchodu obcí
a samozřejmě pro nás měl přichystané pohoštění. Poté jsme
se vydali k Šustrovům. Tam jsme mohli ochutnat domácí
koblížky, rolády, košíčky a také si dát něco „do jedné nohy“,
případně do obou  Dalo by se říci, že jedinými nováčky
mezi hostiteli byli Šolcovi. Své úlohy se ale zhostili
na jedničku. Další zastávkou byli až Barcalovi u nádržky. I tady se tančilo, pilo a hodovalo. Mnozí z nás
už odcházeli s nacpanými pupíky a to jsme byli teprve v polovině průvodu. Jako další nás pohostili
u Suchých. Odtud se „zaběhlo“ do Kulindy, kde na nás už čekali Cedrychovi a Čvančarovi.
Pak následovala dlouhá pauza, kdy všem aspoň trošku
slehlo a trochu se uvolnil krok  Další a bohužel poslední
zastávkou totiž byli – až na druhém konci vesnice – Čelišovi
mladší a Cedrychovi mladší, kteří připravili pohoštění
společně. Pak už zbývalo jen donést „vykoledované“
dobroty do hasičárny. Opět musím napsat bohužel, ale tam
už velká část lidí z průvodu nedorazila. I tak ale kapela
zahrála ještě nějaké písně na rozloučenou, naposledy
se zatancovalo a po společném fotografování se již bavil
každý po svém.
Jak jsem psala, povedlo se. Ale jsme opravu spokojení? Kritika se valí z mnoha stran. Od občerstvení
až po to, proč jsme masopust nezakončili na sále. Odpověď je jednoduchá. Za každou akcí, kterou
během roku pořádáme, se skrývají hodiny, dny, někdy i měsíce příprav. V podstatě se dá říci,
že jakmile jedna akce skončí, začneme připravovat další. Vždy to děláme ve svém volném čase, zcela
zdarma, ale hlavně rádi. Jsme rádi, když se s námi přijdete pobavit. Těší nás, když odcházíte
s úsměvem na tváři a těší nás, když se k nám vracíte. Nikdy se však nemůžeme zavděčit všem.
Ano, vždy je co vylepšovat.
O kolik by mohl být nejen průvod lepší a veselejší, kdyby se zapojilo více lidí? Ovšem činy, nikoliv
slovy. Přestože pár jedinců nám často dokáže vzít chuť vůbec něco dělat, můžu napsat, že nakonec
spokojení jsme  Díky patří těm, kteří naše úsilí ocení, a těm, kteří neváhají přiložit ruku k dílu. Velké
poděkování si zaslouží také kapela Pozdní sběr. Díky ní má náš průvod skvělou atmosféru, bez které
by to prostě nebylo ono. Děkujeme všem.
Michala Korpalová
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.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Masopust
SDH Předonín pořádal dne 14.2.2015 Maškarní karneval a již počtvrté i Masopustní průvod obcí.
Před obecním úřadem se shromáždila spousta pěkných a nápaditých dětských i dospělých masek.
Pro návštěvníky zde bylo připravené občerstvení složené z „výrobků“
místních občanů. Po společné fotce vyrazil průvod masek obcí.
Byl doprovázen hudbou z šatlavy a dráby. Poté, co se prošla celá obec,
se pokračovalo dětskou diskotékou na sále. Děti zde soutěžily o sladké
odměny. Večer byl maškarní karneval pro dospělé.
Více fotografií? http://sdhpredonin1.rajce.idnes.cz/

Lucie Vocásková, SDH Předonín

Plán činnosti SDH Předonín na rok 2015
14. února 2015
8. května 2015
20. června 2015

Masopust
Pohár mládeže (400m CTIF + PU)
Dětský den

15. srpna 2015 Podřipská hasičská liga
24. října 2015
Stezka odvahy
4. prosince 2015 VVH + Mikulášská nadílka

Problémy v přípravě pokračují

.......... ZE SPORTU

Měsíc únor je měsícem masopustního veselí a radosti. To bohužel neplatí v oddíle fotbalu SK Předonín.
Nedaří se zmobilizovat hráče k jakékoliv činnosti, ať tréninkové, tak i zápasové. A tak průběh přípravy
je jaký je – bez tréninku, s potížemi při skládání sestavy při utkáních.
Krátce k odehraným zápasům v zimní lize Mělník - „A“
Sobota 7. února 2015
SK Předonín – Sokol Jeviněves
4 : 4 (1 : 2)
- nesourodá hra proti účastníku IV. třídy dovolila soupeři utéct až na skóre 1 : 4. V té době byl vykázán
ze hřiště T. Burda, který řečnickými výstupy nahradil nepřítomného J. Hubeného ml. Je paradoxem,
že 20 minut hry o deseti hráčích nám přineslo vyrovnání a kdyby se hrálo o pár minut déle, dočkali
bychom se snad i vítězství.
Sobota 21. února 2015
Slavoj Dolní Beřkovice – SK Předonín
0 : 6 (0 : 2)
- poslední zápas ve skupině přinesl pro nás vysoké vítězství, které nelze přeceňovat, neboť soupeř
nastoupil v silně kombinované sestavě.
Tento vítězný zápas nám stanovil i soupeře a termín finálového utkání.
Program:
sobota 7. března 2015
15:00
Sokol Jeviněves – Slavoj Dolní Beřkovice
neděle 8. března 2015
16:30
FC Mělník – SK Předonín
Na víkend 14. – 15. března 2015 je v jednání „derby“ utkání Předonín – Bechlín.
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ZE SPORTU ..........
V březnu již zahajuje mistrovská soutěž – přehled prvních zápasů:
„A“
sobota 21. března 2015
15:00
Žitenice – Předonín
sobota 28. března 2015
15:00
Třebenice – Předonín
„B“
neděle 22. března 2015
15:00
Předonín „B“ – Vrbice-Vetlá
neděle 29. března 2015
15:00
Předonín „B“ – Libochovice „B“
Přehled ostatních utkání Vám přineseme v březnu.
Přípravka si halovou sezónu zpříjemnila dalším turnajem. Ve Štětí v sobotu 14. února 2015 se účastnila
soubojů s SK Štětí „A“ a „B“ a Slavojem Roudnice n.L. Bohužel nám chybělo pět hráčů a pouze
bojovností jsme na vyspělejší soupeře nestačili.
Výsledky:
Předonín – Štětí „B“
1:4
Předonín – Štětí „A“
1:8
Předonín – Slavoj Roudnice n.L.
0:3
Obsadili jsme 4. místo. Nejlepší brankářkou turnaje byla vyhlášena Karolína Vacková z našeho
družstva.
Tolik z února 2015 v SK Předonín. Březen nám přinese již první výsledky z mistrovských bojů.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

VAŠE PŘÍSPĚVKY ..........
Reaguji na článek paní Vodičkové uveřejněný v lednovém čísle Bechlínských listech. Souhlasím,
že je škoda nevyužít veškeré dostupné zdroje financování při plánování rozvoje obce, které
se v současné době nabízejí a to jsou i dotace. Ze svých vlastních pracovních zkušeností z oblasti
projektového řízení (na MěÚ v Rci) vím, že čerpání finanční podpory z nejrůznějších dotačních titulů
není bez rizika a je také administrativně náročné. Často bez jistoty zda napsaná žádost bude skutečně
podpořena a vynaložené úsilí se při psaní žádosti o podporu vyplatí a patřičně zúročí schváleným
projektem a získáním finančních prostředků. Poté i v průběhu čerpání podpory čekají na příjemce
různá rizika spojená s její administrací – dodržení podmínek poskytovatele podpory, dodržení zákonů,
zejména zákona o veřejných zakázkách. Není ale nutné brát si velké sousto a mířit na investiční akce,
které například spadají do režimu tohoto zákona. Je samozřejmě vůbec na zvážení zda dotyčná
investiční akce je vhodná pro podporu z dotace vzhledem k nárokům na administraci, organizaci VŘ
a výdajů na projektovou dokumentaci, které by se případně nedaly z dotace proplatit. Ale naopak
je škoda tuto možnost rovnou systematicky odmítat. Existují malé projekty, u kterých se dá příprava
zvládnout bezproblémově vlastními silami a naopak větší investiční akce náročnější na financování,
u kterých se podstoupit určitá úskalí (která se ale dají podstatně eliminovat kvalitou zpracování
projektu) ve výsledku vyplatí.
Myslím si, že naše obec má dostatek takových lidí, kteří by byli schopni připravit ve spolupráci
se zastupitelstvem obce projektovou žádost na menší investiční akci, jakou je například zbudování
dětských hřišť, a byli schopni pohlídat a splnit veškeré náležitosti, kterých se čerpání dotace týká
(termíny, smluvní vztahy, správné zaúčtování, provedení zakázky malého rozsahu, splnění indikátorů
atd.). Nová programová období jsou před námi... dotace nejsou spásonosné, ale je důležité se na ně
dívat jako na příležitost než jako na hrozbu:
Na stránkách http?//www.maspodripsko.cz/archivmas/pov2015.html je například uveřejněna výzva
Ústeckého kraje k podání žádosti o finanční podporu obcí v roce 2015 určené na tyto oblasti podpory
(výtah z textu):
 úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti (hasičské zbrojnice, kulturní zařízení, hřbitovy,
ZŠ a MŠ) s max. výší podpory 250.000,- a intenzitou podpory 75 % z celkových nákladů,
 opravu a výstavbu chodníků či veřejného osvětlení s max. výší podpory 350.000,- a intenzitou
podpory 75 % z celkových nákladů,
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………. VAŠE PŘÍSPĚVKY
podpora životního prostředí, nakládání s odpady (podpora místních aktivit zlepšení čistoty
a vzhledu zeleně, vodních toků a ploch, k posílení jejich krajinotvorné funkce) s max. výší
podpory 200.000,- a intenzitou podpory 75 % z celkových nákladů,
 podpora projektové dokumentace do Evropských fondů (zpracování dokumentace pro stavební
povolení pro tato zaměření – vodohospodářská infrastruktura, školská zařízení, životní
prostředí) s max. výší podpory 50.000,- a intenzitou podpory 50 % z celkových nákladů.
Více je možné zjisti z dokumentu s názvem Pokyny (tamtéž). Žádosti o dotace se podávali do 20.2.2015.


Bc. Kateřina Kubíčková

„Nebeská nádrž“ Předonín je krásný název.
Vážení spoluobčané a čtenáři Bechlínských listů.
Já, občan Hlaváček Luděk, Bechlín 263, musím reagovat na článek, Nebeská nádrž Předonín o Bechelských
listech č. 1/2015.
Musím konstatovat, že se mi nová podoba nádrže líbí.
Rozumím, že bývalý majitel na opravu neměl finance a tak rybník rok od roku chátral. Určitě si oddychli
i občané, kteří bydlí poblíž vodní plochy.
V dalších větách už budu velmi kritický, neboť mám výhrady k financování rekonstrukce.
Ve výběrovém řízení vyhrála stavební firma, která vysoutěžila dílo za 498 774,-Kč
S touto firmou obec sepsala smlouvu o dílo. Jak stavební práce pokračovaly, nastal problém s podhrabáním
základů, a pádu betonových stěn do rybníka.
Tento vážný problém nazval starosta havárií.
Dne 30.12.2014 jsem se zúčastnil veřejného zasedání obce. Na pana starostu jsem vznesl pár dotazů. Jeden
z nich byl, proč zdi spadly. Odpověď zněla, že se zvedla spodní voda. To jsem nazval „ŠLENDRIÁN“. Stěny
nebyly paženy, kotveny ani postupně podbetonovány. Doufal jsem, že pan starosta někoho obviní za obecné
ohrožení – nestalo se. Pan starosta spíše využívá právní zastoupení k jeho osobnímu hájení než ve prospěch
obce.
Komise sestavena k řešení havárie.
1. starosta
2. firma – provádějící dílo
3. projektant
Je zarážející, že havárii nevyšetřoval nikdo nestranný. A tak zastupitelé za soc. demokracii odsouhlasili
na veřej. zasedání navýšení díla o + 612 442,-Kč. S tím, jako daňový poplatník nemohu souhlasit!!!!!! Firma
odečetla za neprovedené práce – 87 490,-Kč.
Koncová cena za dílo 1 023 726,-Kč bez DPH. (originál faktury,. jsem nedostal a nevím kolik stál projekt).
Hlasování: PRO 6 PROTI 2 ZDRŽELI SE 2
(navýšení fin. prostředků).
Tyto podklady jsem podle § 106/1999 svobodné informace získal od pana starosty, který mě v řádné době
vyzval k jejich převzetí.
Paní redaktorka to nazvala Nebeská nádrž Předonín ale já tomu dal název“Malá Blanka.“
Toto vodní dílo mělo být financováno z peněz EU – životní prostředí. Určitě by se našel projekt, který tomu
odpovídá. Pokud se rozhodneme jinak a dáme finance z obecního rozpočtu, pak očekávám od starosty a jeho
zastupitelů (soc. dem.) přístup řádného hospodáře.
Závěr:
V obci Hněvice je víceúčelové hřiště na klíč. Cena 385 438,-Kč bez DPH. Mohlo stát i u Malé Blanky a taky
v obci Bechlín, ale my jsme hřiště utopili. Doufám, že dílo pomohlo občanům i od spodních vod, které měli
ve sklepích a od zapáchajícího bahna.
A tak přeji, aby se Malé Blance dařilo a vydržela ty roky, co starý rybník.
Materiály jak k vodnímu dílu, i ke kinu k nahlédnutí zdarma. Další příspěvek uveřejním, až obec dodělá
fasádu na bývalém kině.
S pozdravem
Hlaváček Luděk Bechlín 263
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VAŠE PŘÍSPĚVKY ..........
Vážení spoluobčané,
život přináší nekonečný sled nových událostí a změn v osobním životě. Ne vždy dokážeme nepříjemné
situace zvládnout a často to není v našich silách. Proto v našem okolí, především v Roudnici n.L.,
vznikla řada nových organizací a jejich služeb, které jsou zaměřeny na pomoc druhým
v nejrozmanitějších situacích. Od února jsem se stala členkou sociální komise, poradního sboru
pro vedení města Roudnice n.L.. Nyní cítím velkou odpovědnost především za poskytnutí informací
pro Vás, pro občany, Bechlína, Předonína a z Benzíny.
Na těchto stránkách bych Vás ráda informovala o sociálních službách, které jsou pro Vás k dispozici
přímo v Roudnici n.L. nebo v nejbližším okolí. V případě potřeby se můžete s nimi sami kontaktovat
nebo se s dotazy obracet na mě doma nebo si se mnou domluvit schůzku při setkání ve Volnočásku.
Tam budu mít s sebou Katalog sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice n.L. a spádové oblasti.
Velice se těším na vzájemnou spolupráci a přeji Vám pokoj v duši v této postní době.
Jiřina Šustrová, tel. 604 437 050
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.......... VAŠE PŘÍSPĚVKY

Rozjímání
Toulám se rád tou českou krajinou,
kde jsem se narodil – co mi je otčinou
a kterou nevyměnil bych
za žádnou – za jinou...
Ta umí i polaskat, jak ruka mámy,
co hladila tě, ošetřujíc tvé šrámy –
to když zakoušel jsi
životních útrap rány...
Ale i pohlavek umí z lásky ti dát,
to když zapomeneš se přestaneš cit znát
a zcela bezcitně chceš
jen a jen brát...
Pak člověče dostaneš svůj díl proto a jen abys konečně pochopil,
že nebyl a nejsi tu sám pro každého aby tu
- čistý kousek zbyl...
Proto rád toulám se tou krajinou,
kde jsem se narodil – co mi je otčinou
a kterou nevyměnil bych
- za žádnou – za jinou...
Jaroslav Kolář, leden 2015

.......... PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme pracovníkům obecního úřadu za výborný nápad. Zdánlivá maličkost, ale myslím, že nejen
já Vás chválím za to, že jste v obecních novinách vytiskli jízdní řády.
Miloslava Kavelková
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….
FK Bechlín Vás srdečně zve na

1. JARNÍ FOTBALOVÝ PLES

v pátek 20. března 2015 od 20:00 hodin v Kulturním domě Bechlín
k tanci a poslechu hraje hudební skupina ŠARM a DJ KAWA
vstupné 100,- Kč – předprodej vstupenek v kanceláři OÚ a na tel. 606 960 105
bohatá tombola
slosovatelné vstupenky
bohaté občerstvení
v sobotu 21. března 2015 zveme všechny děti i rodiče na

MAŠKARNÍ BÁL s klaunem Kristyánem
od 15:00 do 17:00 hodin v Kulturním domě Bechlín
vstupné – děti 20,- Kč, dospělí dobrovolné
tanec, zábava, soutěže o ceny, živé překvapení
občerstvení zajištěno

Klub Volnočásek informuje
V měsíci březnu se sejdeme:
v klubu v Bechlíně ve středu dne 11.3.2015, 14.00 – 18.00 hod.
v klubu v Předoníně ve středu dne 18.3.2015, 14.00 – 18.00 hod.
Budeme vyrábět velikonoční dekorace z vejdunků (vyfouklá vajíčka)
a z kukuřičného šustí. Je potřeba, aby jste si tentokrát s sebou přinesli
vyfouklá vajíčka. Ti z Vás, kteří si budou chtít vyrobit věnec z vejdunků
nezapomeňte si jich vyfouknout alespoň třicet. Kdo máte doma tavící
pistoli, vezměte si ji s sebou.

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, inzeráty, nabídky a pozvánky zasílejte přímo na e-mail ou.bechlin@tiscali.cz, případně
je předejte v kanceláři obecního úřadu nebo panu Hruškovi v Předoníně.
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