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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
rok 2015 se blíží ke svému závěru a nastává adventní čas. Příroda se ukládá k zimnímu spánku,
polní a zahradní práce jsou u konce a všichni chystáme pro své nejbližší vánoční překvapení. Jaký
závěr roku 2015 bude, záleží na každém z nás. Pro někoho úspěšný, pro někoho méně.
V celém světě došlo v letošním roce k mnoha zásadním věcem, které se bezprostředně dotýkají
všech lidí bez rozdílu příslušnosti k národu, náboženskému či politickému vyznání. V obraze
uprchlické krize, teroristických útoků, lokálních válek a dalších záležitostí celého světa se zdají
naše osobní problémy malicherné a nepodstatné. Nevraživost a neochota vzájemného klidného
soužití není krokem kupředu v žádné lidské společnosti. Morální hodnoty jsou na hlubokém
ústupu a společnost se stává rozdělenou a nevraživou. A to nikdy nepřineslo nic dobrého.
Adventní čas je obdobím klidu, pohody a vzájemného souznění. Využijme tedy plně těchto
svátečních dnů a chovejme se k sobě s úctou a pochopením, využijme každou chvilku k úsměvům
a příjemným setkáním, prostě se vraťme k lidské přirozenosti hezkého sousedského života.
Naši nejbližší, přátelé a kamarádi znamenají to největší bohatství každého z nás. Važme
si každého dne, který prožijeme s úsměvem a v dobré náladě v kruhu rodiny, přátel, kamarádů
a spolupracovníků. Využijme každou chvilku k něčemu hezkému, vykonejme dobrý skutek,
usmějme se na své okolí.
Blíží se svátky klidu a míru, blíží se Vánoce. Každoroční shon se sháněním dárků, úklidem
a zabezpečením všeho potřebného je tím správným obdobím k zamyšlení nad sebou, nad našimi
blízkými, nad společností. Materiální hodnoty jsou jistě hezké a příjemné, ale bez lidské
soudržnosti a vzájemné tolerance ztrácí smysl.
Zastavme se, rozhlédněme a zkusme všem popřát opravdu klidné a příjemné dny, které nám
do konce roku zbývají.
Alexander Suchý, starosta obce
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Zpráva o hospodaření obce za období 1.1.2015 – 30.9.2015
Přehled celkových příjmů a výdajů k 30.9.2015 ve vztahu k bankovním účtům obce
PŘÍJMY k 30.09.2015
DAŇOVÉ
NEDAŇOVÉ
KAPITÁLOVÉ
DOTACE
CELKEM
Zůstatek roku 2014 převod
do Ostatního fondu

ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od ROZPOČET ROZPOČET
schválený
po změnách
počátku roku
schválený % upravený %
12 597 000.00
12 617 000.00
9 660 676,69
76,69
76,57
689 200.00
1 098 060.00
861 275,19
124,97
78,44
26 800.00
26 800.00
0,00
0.00
990 140.00
963 758,35
97,34
13 313 000.00
14 732 000,00
11 485 710,23
86,27
77,96
675 840,00
675 838,35

PŘÍJMY PO
KONSOLIDACI
VÝDAJE k 30.09.2015
BĚŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
CELKEM
Převod do Ostatního
fondu
VÝDAJE PO
KONSOLIDACI

13 313 000,00

14 056 160,00

10 809 871,88

81,20

76,90

ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od ROZPOČET ROZPOČET
schválený
po změnách
počátku roku
schválený % upravený %
12 198 000.00
13 652 000,00
8 482 786,56
69,54
62,14
1 115 000.00
1 080 000,00
521 499,51
46,77
48,29
13 313 000.00
14 732 000,00
9 004 286,07
67,64
61,12
675 840,00
675 838,35
100,00

13 313 000,00

14 056 160,00

8 328 447,72

62,56

59,25

Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce od 1.1.2015 a konečným stavem k 30.9.2015
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

2 481 424,16

Kontrolní tabulka správnosti účtování k 30.9.2015
PŘÍJEM OBCE

11 485 710,23

VYDÁNÍ OBCE

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 01.01.2015
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
1 905 972,67
Stav účtu ČSOB
70 373,51
Stav účtu ČNB
311 481,62
CELKEM
2 287 827,80
Příjem kontrolní číslo
13 773 538,03

9 004 286,07

FINANČNÍ HOTOVOST NA BANKOVNÍCH
ÚČTECH k 30.09.2015
Stav účtu KOMERČNÍ BANKA
4 154 337,90
Stav účtu ČSOB
80 224,04
Stav účtu ČNB
534 690,02
CELKEM
4 769 251,96
Vydání kontrolní číslo
13 773 538,03

Rozpočet obce pro rok 2015 byl zpracován bez kladného zůstatku finančních prostředků roku 2014.
Do rozpočtu byly zahrnuty pouze předpokládané příjmy a výdaje roku 2015. Rozpočet byl schválen
dne 18.12.2014 jako vyrovnaný. Dne 26.2.2015 zastupitelstvo obce rozhodlo o převodu finančního
zůstatku roku 2014 do Ostatního fondu obce.
Z výsledků letošního roku, které jsou součástí účetní závěrky k 30.9.2015, je zřejmé, že příjmy obce jsou
o 2 481 424,16 Kč vyšší než výdaje. Procentuální rozdíl mezi příjmy a výdaji je 16,84%. Převaha příjmů
nad výdaji je způsobena plynulou daňovou výtěžností ze strany finančního úřadu, přijetím transferu
ze státního rozpočtu na činnost místní správy, dotací ze strany úřadu práce a neplánovaným příjmem
úhrady z dobývacího prostoru za 4. čtvrtletí roku 2014 a 1. čtvrtletí roku 2015. Pro tento rok byla
vytvořena finanční rezerva ve výši 564 710,00 Kč.
V měsíci září bylo zhotoveno prodloužení veřejného osvětlení v místní části Předonín – Benzinov
celkovými náklady 65 099,86 Kč. Dále byla osazena dětská hřiště novými skluzavkami, celkem bylo
proinvestováno 412 101,65 Kč. Osazením skluzavek v měsíci září získala hřiště pro tento rok konečnou
podobu. Běžné neinvestiční výdaje obce probíhají v souladu se schváleným rozpočtem roku.
Milena Koťová, účetní obce
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Platnost lístků na svoz komunálního odpadu
Podnik technických služeb Lovosice oznamuje, že lístky na svoz komunálního odpadu pro rok 2015
budou platné i v roce 2016.

Uzavření mateřských škol a školní jídelny
Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Bechlín oznamuje, že MŠ Bechlín, MŠ Předonín a školní jídelna budou
v termínu od 23. prosince 2015 do 3. ledna 2016 uzavřeny. Jedná se o termín vánočních prázdnin ZŠ.

Sběr elektroodpadu
Odevzdávat můžete jakékoliv elektrospotřebiče, malé i velké, které však musí být kompletní,
tzn. v nedemontovaném stavu!
v Bechlíně každou středu od 18:00 do 20:00 hod.
malé spotřebiče do velikosti mikrovlnné trouby – sběr v kulturním domě (zvoňte na pana Kašičku)
velké spotřebiče – sběr po telefonické domluvě u hasičské zbrojnice
kontaktní osoba: Miloslav Kašička, tel. 724 410 117
v Předoníně je sběrné místo u hasičské zbrojnice
kontaktní osoba: Jaroslav Vocásek, tel. 723 174 947
Pokud nejste schopni spotřebič sami odvézt, stačí zavolat a hasiči odvoz kdykoliv zajistí. Mobilní svoz
elektroodpadu bude probíhat v obou částech obce 2x ročně (vždy po svozu nebezpečného odpadu).

Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání
občanských průkazů a cestovních dokladů
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech bude
ve dnech 24. – 31. prosince 2015 odstávka systému pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů
a cestovních dokladů a jejich předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy. Podávat
žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a předávat vyrobené doklady bude možné
na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nejpozději do 23. prosince 2015. V době odstávky
bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti
1 měsíc, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek.

Úřední hodiny OÚ Bechlín v období vánočních svátků
pondělí 21. 12. 2015
úterý 22. 12. 2015
středa 23. 12. 2015
čtvrtek 24. 12. 2015
pátek 25. 12. 2015

8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
8:00 – 12:00 12:30 – 15:00
zavřeno
svátek
svátek

pondělí 28. 12. 2015
úterý 29. 12. 2015
středa 30. 12. 2015
čtvrtek 31. 12. 2015
pátek 1. 1. 2016

zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
svátek
3

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Informace Finanční správy
Využijte novou službu a plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!
 Už nebudete mít starost, jestli vám bude doručena složenka do schránky
 Už nikdy nebudete mít obavu, že zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí
 Už se vám nestane, že nestihnete zaplatit daň včas
 Už nemusíte chodit platit na pokladnu finančního úřadu nebo čekat ve frontě na poště
UŽIVATELÉ SIPO:
1. Vyplníte „Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ a k němu přiložíte
doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO.
2. Toto doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.
NEJSTE-LI DRŽITELEM SPOJOVACÍHO ČÍSLA SIPO:
1. Vyplníte formulář SIPO (k vyzvednutí na pobočkách České pošty nebo na www.ceskaposta.cz
pod složkou platební a finanční služby ČR) a odevzdáte ho osobně na kterékoliv poště.
2. Získáte spojovací číslo SIPO a dále pokračujete jako uživatelé SIPO.
Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na zdaňovací období roku 2016
je možné do 31. ledna 2016. Následující roky, i kdyby došlo ke změně výše daně, proběhne placení
přes SIPO pro Vás zcela automaticky!
Formulář „Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ najdete na podatelnách
finančních úřadů nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

Akce O2 v Bechlíně
Bechlín byl jako jedna z mála obcí v kraji vybrán pro marketingový projekt O2. Tento projekt
je charakterizován neveřejnou zvýhodněnou nabídkou služeb.
Vysokorychlostní internet po pevné lince
- 100% spolehlivost bez ohledu na počasí a denní dobu užívání internetu
- 100 Kč měsíční úspora pro O2 mobilní zákazníky
- Bezdrátový WiFi modem
- Nonstop telefonní technická podpora zdarma

Unikátní O2TV

- Digitální TV s více než 100 kanály – vybíráte si sami
- Zpětné zhlédnutí až 30 hodin po odvysílání
- 100 hodin nahrávání jakýchkoli pořadů
- Videotéka s více než 1 000 filmy
- V ceně 4 mobilní přístupy ke sledování TV (počítač, tablet, mobil...)
- Exkluzivně Liga Mistrů, Premier League, Synot liga, Formule 1
Nejlevnější mobilní volání na trhu (tarify jsou neveřejné a časově omezené od 1.11.2015 do 31.12.2015
a lze je sjednat pouze u produktového specialisty ve vaší lokalitě)
 Tarif Free CZ S – neomezené volání do všech sítí a SMS, Data 200 MB za 499,- Kč, k internetu
na doma jen 399,- Kč
 Tarif Start data M – 60 volných minut do všech sítí, SMS za 1,50 Kč, Data 1,5 GB za 482,- Kč,
k internetu na doma jen za 382,- Kč
 Tarif Kůl 2GB – 120 volných minut do všech sítí, neomezené SMS do O2 + 120 SMS do ostatních sítí,
Data 2 GB za 499,- Kč

S podrobnými informacemi přichází zástupce firmy za vámi domů, aby vás v pohodlí vašeho domova
a v čase, který vám vyhovuje, seznámil s novými možnostmi, které firma v obci nabízí. Za tímto účelem
navštěvuje v Bechlíně domácnosti a firmy. Pokud dáváte přednost předem domluvené schůzce,
lze si její čas se zástupcem sjednat.
Produktový specialista a správce lokality Bechlín:
Ivana Bílská, tel. 606 744 144, email: bilska.ivana@o2.cz
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Volnočásek informuje
V listopadu, pod vedením paní učitelky Mullerové, jsme se učili v Bechlíně vyrábět ošatky
z kukuřičného šustí.
V Předoníně jsme tvořili z kukuřičného šustí čerty. Zájem byl obrovský, sešlo se nás 25.

AKCE V PROSINCI:
2.12.2015 středa – Bechlín, Prodejní dílna lidové tradice
14:00 – 18:00 hod. VÝROBA FIGUREK Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ
- pomůcky s sebou: režná (lněná) niť a nůžky
9.12.2015 středa – Předonín, Obecní klubovna
14:00 – 18:00 hod. VÝROBA FIGUREK Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ
- pomůcky s sebou: režná (lněná) niť a nůžky
18:00 – 20:00 hod. VÝROBA VIZOVICKÉHO PEČIVA
- pomůcky s sebou: vál na práci s těstem (dřevěný nebo silikonový), plech na pečení, nůžky na nehty,
malý nožík, utěrka, hadřík, koření (hřebíček, nové koření). Ti z Vás, kteří se budete chtít naučit
nekynuté těsto na tvorbu doma, vezměte si s sebou 250g hladké mouky a na toto množství mouky
misku.
10.12.2015 čtvrtek – Bechlín, Prodejní dílna lidové tradice ZMĚNA!!!!!!!
14:00 – 18:00 hod. VÝROBA VIZOVICKÉHO PEČIVA
- pomůcky s sebou: viz seznam jako do Předonína
Jiřina Šustrová

Obecní Betlém
K Vánocům neodmyslitelně patří Betlémy. Každé dítě i dospělý se rádi zastaví a pokochají pohledem
na jesličky, jezulátko, Marii, Josefa a někdy méně a někdy více dalších postaviček. Vedení klubu
„Volnočásek“ za Vámi přichází s nápadem: „Vyrobme si svůj obecní Betlém sami!“. S výrobou
postaviček začneme v prosinci v klubu „Volnočásek“, viz program. V čase vánočním by pak mohl být
Betlém vystaven ve výloze obecního klubu v Předoníně. To, co letos vytvoříme, bude základ našeho
obecního Betlému, který budeme v dalších letech rozšiřovat.
Lenka Svobodová
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Římskokatolická farnost Roudnice n.L. informuje:
Přehled bohoslužeb na prosinec 2015 a 1.1.2016
29.11. 10:30 bohoslužba slova
5.12.
7:30 Roráty na Řípu
6.12. 10:30 bohoslužba slova
6.12. 15:00 mše svatá
13.12. 11:30 mše svatá
20.12. 11:30 bohoslužba slova
24.12. 24:00 mše svatá PŮLNOČNÍ
25.12. 10:30 mše svatá
27.12. 10:30 bohoslužba slova
1. 1. 15:00 mše svatá
1. 1. 10:30 bohoslužba slova

Kostel sv. Václava Bechlín
Rotunda na Řípu
Kostel sv. Václava Bechlín
Rotunda na Řípu
Kostel sv. Václava Bechlín
Kostel sv. Václava Bechlín
Kostel narození Panny Marie Roudnice n.L.
Kostel sv. Václava Bechlín
Kostel sv. Václava Bechlín
Rotunda na Řípu
Kostel sv. Václava Bechlín

ADVENTNÍ KONCERT BRATŘÍČKŮ V ROTUNDĚ NA ŘÍPU
Mužský sbor z moravského Slovácka vystoupí s repertoárem adventních a vánočních písní
v neděli 13.12.2015 ve 13:30 hod. v rotundě na hoře Říp.
VÁNOČNÍ KONCERT V BECHLÍNĚ
26.12. v 15:00 hod. v kostele sv. Václava
Zveme Vás na vánoční melodie a koledy a na prohlídku jesliček,
které pro Vás každoročně instaluje pan Patrik Černý.
Po koncertu Vás bude před kostelem čekat vánoční „svařák“ a pro děti teplý čaj.
Vstupné dobrovolné.
Jiřina Šustrová

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

Rok 2015 – dohráno
„A“ ve zlepšené formě, přípravka suverénně
Vzhledem k uzávěrce Bechlínských listů v říjnu 2015 se nám dostalo několik zápasů „A“ a dva turnaje
přípravek do listopadového přehledu. Tak se na to ve zkratce podíváme.
„A“
Po vítězném derby v Dobříni pokračovalo „áčko“ ve vítězném tažení, až na zádrhel v posledním
zápase. K jednotlivým utkáním:
Sobota 24. října 2015
Předonín – Libotenice
6 : 4 (3 : 2)
- zajímavé bojovné utkání, jehož průběh nejlépe vyjadřuje sled branek: 0 : 1, 1 : 1, 1 : 2, 3 : 2, 3 : 3, 6 : 3,
6 : 4. Náš kolektiv byl lepším celkem, převaha vyjádřená brankově, na druhé straně poslední obdržený
gól byl zcela zbytečný. Střelecky se dařilo Flodrovi – celkem 3x, Červinkovi v barvách Libotenic jsme
dovolili se radovat pouze 1x.
Sobota 31. října 2015
Travčice – Předonín
0 : 6 (0 : 4)
- domácí družstvo jsme zastihli v nedbalkách a tak byl zápas otázkou skóre a navíc si mohli zahrát
náhradníci. K vidění byl další hattrick, tentokrát z kopaček Dvořáka.
Sobota 7. listopadu 2015
Předonín – Bohušovice n.O.
2 : 1 (1 : 0)
- překvapivé vítězství našeho kolektivu nad předním celkem, který měl mírnou převahu.
Tu vystupňoval po našem druhém vedoucím gólu, nám docházely fyzické síly, ale vítězství jsme
uhájili.
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Sobota 14. listopadu 2015
Budyně n.O. – Předonín
3 : 2 (1 : 1) PK
- důležitý zápas, ve kterém šlo o „šest“ bodů, se nám nevydařil. Z různých příčin nebyli k dispozici
Božík, Hubený, Flodr, Slavík, Horáček a tak zbývající hráči měli těžký úkol, který byl ještě těžší,
když byl ve 39. minutě za nesmyslný zákrok vyloučen M. Soušek. Přesto jsme drželi s domácími krok,
ale nabídli jsme jim navíc dvě laciné branky. V hektickém závěru jsme vyrovnali, domácí neproměnili
penaltu a šlo se na penaltový rozstřel, který byl z naší strany tragický. Proto pouze jednobodový zisk.
Přípravka
Nejúspěšnější kolektiv našeho SK. V podzimu pouze jediná porážka v mistrovských soutěžích
s Libotenicemi v Okresní lize. Okresní pohár jsme absolvovali v základní skupině bez ztráty kytičky.
Výsledky posledních dvou turnajů:
Sobota 24. října 2015
Travčice
Předonín – Travčice
9:4
Předonín – Roudnice n.L.
3:1
Předonín – Vědomice
13 : 1
Nejlepší střelec turnaje – Filip Hubený
Sobota 31. října 2015
Vědomice
Předonín – Travčice
6:2
Předonín – Roudnice n.L.
6:5
Předonín – Vědomice
8:2
Nejlepší brankář turnaje – Pavel Soušek

pořadí
1.
2.
3.
4.

družstvo
Předonín
Roudnice n.L.
Travčice
Vědomice

Okresní pohár MP skupina B – konečná tabulka
zápasy
V
N
P
12
12
0
0
12
8
0
4
12
4
0
8
12
0
0
12

skóre
92 : 28
82 : 29
34 : 62
26 : 115

body
36
24
12
0

Finále Okresního poháru se hraje jednokolově v květnu na hřišti nejlepšího družstva ze základních
skupin, a to je v Předoníně. O titul okresního přeborníka se utkáme s celky: Lovosice, Malé Žernoseky,
Bezděkov/Dobříň.
Okresní liga – semifinále G – čtyřkolově – Předonín, Podlusky, Mšené-lázně, Brozany.
Poslední vystoupení přípravky v roce 2015:
Sobota 21. listopadu 2015 halový turnaj Štětí
Předonín – Štětí „B“
10 : 0
Předonín – Lovosice
4:4
Předonín – Štětí „A“
2:5
- celkově vyrovnaný turnaj. Našim hráčům dělal problém přechod na hru v hale. Rozloučení s rokem
2015 v podobě třetího místa.
1. Štětí „A“ 9 bodů
2. Lovosice 4 body lepší skóre
3. Předonín 4 body
4. Štětí „B“ 0 bodů
Tolik o sportovní stránce v listopadu. Společensky se rozloučili jak hráči „A“, tak i přípravky
na dokopných pořádaných ve vlastní režii. O dalších novinkách, zejména turnaji „A“ na Mělníku,
ve zpravodajství za prosinec 2015.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........

Obec Bechlín a SDH Bechlín si Vás dovolují pozvat na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU A VÁNOČNÍ TRHY
o první adventní neděli 29. listopadu 2015 u hasičské zbrojnice v Bechlíně
13:00
Zahájení vánočních trhů
bohaté vánoční občerstvení, adventní a vánoční zboží, výrobky žáků ZŠ a MŠ,
prodej medu, vína, koblížků, perníčků a jablek, ukázky uměleckého kovářství
15:30
Adventní program dětí ze ZŠ a MŠ Bechlín - Mikulášská nadílka - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu - Závěrečný ohňostroj

Sbor dobrovolných hasičů Předonín Vás srdečně zve na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
v sobotu 19. prosince 2015 od 18:00 hod.
na sále obecního úřadu v Předoníně

JINÁ SDĚLENÍ ..........

Firma T-TECHNOLOGY s.r.o.
zabývající se instalacemi a servisem bezpečnostních, slaboproudých a silnoproudých systémů hledá:
- pracovníka na pozici obchodníka
- pracovnici nebo pracovníka na pozici rozpočtářky/rozpočtáře.
Požadujeme ideálně vzdělání v oboru elektro, minimálně středoškolské vzdělání. Nabízíme zajímavou
práci v oboru elektro ve stabilizovaném kolektivu. Uchazeči se mohou kontaktovat s firmou osobně
na adrese Třebízského 212, 413 01 Roudnice n.L. nebo na tel. 416 857 811.

ŠIROKÝ SORTIMENT JABLEK A HRUŠEK v cenové relaci od 10,- do 15,- Kč/kg,
PASTEROVANÉ MOŠTY Z VLASTNÍHO OVOCE,
BRAMBORY K USKLADNĚNÍ za 10,- Kč/kg, CIBULE za 12,- Kč/kg
Prodej se uskuteční na adrese Bechlín 266 (Petráskovi)
každou středu a neděli od 13:00 do 18:00 hod., případně po telefonické dohodě i v další pracovní dny.
Tel.: 606 914 669

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,
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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