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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
první čtvrtina roku je za námi a proto mi dovolte krátkou informaci o výhledu. V letošním roce
se chystá několik významnějších investičních akcí v obou částech naší obce.
Velmi důležitým krokem je plánovaná rekonstrukce komunikací jak v Bechlíně, tak i v Předoníně.
Finanční prostředky jsou díky dobrému hospodaření připraveny a na Ministerstvu pro místní rozvoj
je podána žádost o dotaci na obnovu komunikací. Rozpočet obce schválený koncem loňského roku
počítá s částkou cca 2 mil. Kč. V současné době je v běhu výběr dodavatele stavby a plánuje se termín
samotné realizace.
Dalším plánovaným počinem je celková rekonstrukce sportovního zázemí FK Bechlín. Veškerá
dokumentace, stanoviska, stavební povolení a další nezbytné doklady jsou připraveny a v současné
době jsou zpracovávány cenové nabídky oslovených zhotovitelů. V rozpočtu pro letošní rok je pro tuto
akci stanovena částka cca 800 tis. Kč. Samotný termín realizace je nutno doladit s vybraným
dodavatelem a podchytit ve smlouvě o dílo.
Další významnou investicí je plánovaný nákup dopravních automobilů pro sbory dobrovolných hasičů
v Bechlíně i v Předoníně. Starší vozy dosluhují a vzhledem k zajištění akceschopnosti je nutná jejich
výměna. I s touto investicí naše obec počítá v rámci finančních rezerv a s podporou dotačního titulu.
Samozřejmostí zůstává zachování všech běžných záležitostí chodu obce, které mají v rozpočtu obce své
místo.
Díky dobrým hospodářským výsledkům předchozích let je naše obec v dobré finanční kondici a může
postoupit opět o kousek dopředu.
Všem občanům přeji v jarním období hezké a příjemné dny.
Alexander Suchý, starosta obce
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 25. února od 18 hodin se v Klubu Bechlín uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Přítomno bylo 10 zastupitelů a hosté.
Rozpočtové opatření a finanční rezerva – v prvním bodě jednání schválili zastupitelé jednohlasně
rozpočtové opatření a převedli zůstatek z roku 2015 do Ostatního fondu obce.
Kontroly – jednohlasně byla odsouhlasena zpráva finančního výboru o kontrolách provedených
v uplynulém roce. Poté přítomní vyslechli zprávu kontrolního výboru. Někteří zastupitelé měli
výhrady k provedenému zateplení kulturního domu a požádali o další kontrolu. Zpráva byla schválena
sedmi hlasy.
Podpora útulku pro kočky – na základě předložené žádosti bylo schváleno poskytnutí finančního daru
ve výši 2 000,- Kč pro Kočičí domov Sluníčko v Dobříni. Pro se vyslovilo 6 zastupitelů.
Kupní smlouva na písek – jednohlasné ne řekli zastupitelé návrhu kupní smlouvy na odběr 900 t písku
a kameniva, kterou zaslala pískovna. Společnost nabízela zvýhodněnou cenu. Zastupitelé se shodli,
že bude obec písek odebírat jen podle potřeby.
Dotace na hasičské automobily – jednohlasně byl schválen návrh na podání žádosti o dotace na nákup
nových hasičských automobilů. Žádosti byly následně podané prostřednictvím Hasičského
záchranného sboru ČR v Ústí n.L. Obec může získat dotaci až 450 tisíc Kč pro každou jednotku SDH.
Varhanní festival – zastupitelé jednohlasně zamítli žádost o příspěvek 10 tisíc Kč na pořádání koncertu
v bechlínském kostele v rámci varhanního festivalu, protože kostel nepatří obci a zastupitelstvo není
kompetentní k zajištění koncertu.
Záznamy o hlasování – všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro návrh, aby v zápisech z veřejného
zasedání bylo jmenovitě zaznamenáváno, kdo jak hlasoval.
Zákaz stěhování nábytku v kulturním domě – devíti hlasy bylo schváleno doplnění Provozního řádu
Kulturního domu Bechlín, podle něhož nelze stěhovat stoly a židle. Důvodem je nadměrné
poškozování nábytku.
Proplacení dovolené starostovi obce – zastupitelé schválili proplacení nevyčerpané dovolené
starostovi obce. Pro hlasovalo šest zastupitelů.
Diskuse – v rámci diskuse zastupitelé a hosté hovořili o kácení topolů v Bechlíně a možnosti náhradní
výsadby. Dále byly vzneseny dotazy a připomínky k záležitostem opravy zdi u mlýna v Bechlíně,
umístění semaforů na přechody pro chodce, informování o svozu bioodpadu a plánované rekonstrukci
komunikací.
Celé znění zápisu včetně jmenovitých záznamů o hlasování je k dispozici na úřední desce obecního
úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh v kanceláři obecního úřadu.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

Sběr drobných nebezpečných odpadů
BEC odpady, s.r.o. Lovosice oznamuje, že v sobotu 23. dubna 2016 bude provádět sběr drobných
nebezpečných odpadů.
Bechlín – parkoviště u ZDV
8:45 – 9:00
Bechlín – u požární nádrže
9:05 – 9:20
Předonín – u pomníku
9:30 – 9:45

Sběr elektroodpadu
Sběr elektroodpadu proběhne v sobotu 9. dubna 2016 od 8:00 do 12:00 hod. u hasičské zbrojnice
v Bechlíně a u hasičské zbrojnice v Předoníně.
Pokud nebudete schopni elektroodpad sami odvézt, volejte v Bechlíně pana Kašičku – tel. 724 410 117
a v Předoníně pana Vocáska – tel. 723 174 947.
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MUDr. Tylová oznamuje
V pátek 22. dubna 2016 ordinuje pouze v Roudnici n.L. do 9:00 hod.

Humanitární sbírka
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Bechlín pořádá humanitární sbírku
 letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (min. 1 m2)
 domácích potřeb (nádobí bílé i černé), skleniček – vše nepoškozené
 vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek, peří
 nepoškozené obuvi
 nepoškozených kompletních hraček, knih
 menších elektrospotřebičů – mohou být i nefunkční
Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televize, počítače, nábytek, matrace, koberce, znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční
od pondělí 25. dubna 2016 do středy 27. dubna 2016
v přízemí budovy OÚ Bechlín – v úředních hodinách OÚ
v Klubu Předonín – vždy od 14:00 do 17:00 hod.
Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc. Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje
materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko
umístitelní na trhu práce. Více na www.diakoniebroumov.org.

Zápisy do mateřských škol
Mateřská škola Bechlín:
Mateřská škola Předonín:

20. dubna 2016 od 9:00 do 12:00 v budově MŠ Bechlín
21. dubna 2016 od 8:00 do 10:00 v budově MŠ Předonín

K zápisu se musí dostavit zákonný zástupce s dítětem a s vyplněnou přihláškou pro přijetí do MŠ.
Jestliže nebude možná účast obou rodičů, postačí oba podpisy na Přihlášce dítěte k předškolnímu
vzdělávání. Přihláška je dostupná na internetových stránkách MŠ - www.skola-bechlin.cz – Mateřská
škola – Dokumenty ke stažení, nebo si ji můžete vyzvednout v obou mateřských školách (týden
před zápisem). S sebou nutno donést rodný list a očkovací průkaz dítěte. Nebude záležet na pořadí,
ve kterém se dostavíte k zápisu, děti budou přijímány dle věku a níže uvedených kritérií.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Bechlín a MŠ Předonín
(dle ustanovení § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.)
1. Děti v předškolním věku – 1 rok před zahájením školní docházky.
2. Děti 4 leté
3. Děti 3 leté
4. Děti 2 leté - budou přijímány pouze v případě, že budou zajištěny vhodné podmínky pro pobyt v MŠ
5. Děti ostatní - jiný trvalý pobyt
Pro výše uvedená kritéria platí:
- dítě a alespoň jeden z rodičů budou mít trvalý pobyt v obci Bechlín nebo Předonín
- přednost má starší dítě před mladším
- dítě je řádně očkováno
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SHÁNÍME STARÉ FOTOGRAFIE RYBNÍČKU „ŠUTRÁK“,
KTERÝ SE NACHÁZEL NAD „OSTROVSKOU CESTOU“.
Pokud máte nějakou takovou fotografii doma, velmi prosíme o její zapůjčení.
Po pořízení kopie Vám ji ihned vrátíme.

POSEZENÍ PŘI VZPOMÍNKÁCH ……….

První setkání

Posezení při vzpomínkách v neděli 20. března přineslo netradiční a zajímavou akci. První pozvání
z našich občanů přijal pan Jaroslav Stanislav z Bechlína. Přátelská atmosféra, doplněná sladkým
zákuskem a kávou, dodávala originalitu samotnému vyprávění. Pan Stanislav se bravurně podělil
o svoje zážitky z dětství. Z doby, kdy navštěvoval Základní školu v Bechlíně. Zdůraznil tehdejší
přísnost učitelů včetně trestů rákoskou. Jen si nikdo nestěžoval jako dneska. Také neopomenul
prozradit, že rád chodíval za školu, až to jednou prasklo a byl z toho výprask. Jako děti hrávaly kuličky
a kdo měl skleněnku, tak to byl „Pan někdo“.
Zmínil místního policajta Dvořáka, který s bubínkem obcházel
určená místa v obci a hlásil zprávy. Věděl přesně, kde v obci
hořelo a jaké to mělo dopady.
Smutnější byl pro pana Stanislava rok 1942, kdy dostal
vyrozumění a byl nasazen. Vyprávěl zážitky s kšeftováním
cigaret a jídla z polského lágru. Velký stesk po domově
ho přiměl přivodit si několikrát zranění, jen aby se dostal na pár
dní domů.
Ve svém životě rád jezdil na kole a miluje dodnes myslivost. Má rád les, kam často chodil a pozoroval
zvířata, ptáky a přírodu. Vedl si o všem pečlivé záznamy. Vytvořil a stále tvoří fantastické dokumenty
ze svého života. Jsou to velké i menší kroniky. Najdeme v nich zápisky, kresby zvířat. Nechybí
ani zakreslené mapky Bechlína a okolí. Ovšem, vše je popsáno původními názvy. Napsal několik
pohádek pro děti a miluje anekdoty, které má také v písemné podobě.
Říká, že dnešní doba je bláznivá. Jsou to samé hádky v politice a děti
skoro nejsou vidět na ulici. Napsal také odkaz svým dětem,
vnoučatům a pravnoučatům. Obecně zdůraznil, aby si děti vážily
svých rodičů. Prozradil nám, že rád čte Bechlínské listy, ale vadí mu
zbytečné dohady a hádky. Nepřeje nám, aby byla válka.
Vzpomínky při vyprávění vyloudily často úsměvy na tvářích
posluchačů. Zaznívaly také dotazy, ale největší zájem byl o kroniky.
Ty předložili ti nejbližší pana Stanislava. Toto setkání umožnilo dříve
narozeným občanům zavzpomínat si na staré časy a těm mladším nahlédnout do jejich minulosti.
Věříme, že si všichni přítomní odnesli nezapomenutelné zážitky z vyprávění našeho spoluobčana.
Redakční rada děkuje panu Jaroslavu Stanislavovi a jeho celé rodině za vřelý přístup k tomuto setkání.
Děkujeme, že nám obohatil život o cenné informace, zážitky a my jsme mohli být na chvíli součástí jeho
vzpomínání. Přejeme panu Stanislavovi, aby si užíval co nejvíce radostných chvil se svojí báječnou
rodinou. Dále děkujeme všem, kteří pomáhali při organizaci této akce. V měsíci dubnu se těšíme
na další setkání, tentokrát v Předoníně s panem Josefem Hančlem.
Irena Škobisová
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Nově v nové knihovně
Po dvou měsících a několika dnech od uzavření knihovny ve starých, již nevyhovujících prostorách
v budově OÚ jsme dokončili stěhování do nově vybudované knihovny v Klubu Bechlín.
V pondělí 7. března jsme znovu zahájili činnost. Otevřeno bylo
od 10 do 17 hodin, aby si každý, kdo měl zájem, mohl knihovnu
prohlédnout, posedět při výběru knih a časopisů (nyní odebíráme
pět titulů), v klidu si vypít kávu nebo čaj, a to vše v pohodlném
prostoru sálu, který používáme jako čítárnu. Tuto příležitost využilo
na padesát zájemců. Někteří se přihlásili mezi naše čtenáře, jiní jen
doprovodili děti nebo vnoučata a se zájmem si vše prohlédli.
V současné době máme více než 2 000 knih a jsme jediná knihovna
na litoměřicku, která má svůj knižní fond a není závislá na vypůjčování knih z litoměřické knihovny.
Prodloužili jsme také výpůjční dobu, nyní máme otevřeno každé pondělí od 15:00 do 16:30 hod.
a každé první pondělí v měsíci od 14:00 do 16:30 hod.
Protože máme nyní velmi dobré zázemí, můžeme pořádat i jiné kulturní
a společenské akce. V neděli 20. března jsme spolu s redakcí Bechlínských listů
zorganizovali první pořad z cyklu „Posezení při vzpomínkách“. Tentokrát byl
hostem pan Jaroslav Stanislav z Bechlína, který poutavé vyprávění obohatil
vlastními deníky s krásnými kresbami a ohromným albem o historii myslivosti
v Bechlíně.
V březnu jsme již tradičně vyhlásili nejlepší dětské čtenáře v několika kategoriích.
Letos si ceny za nejlepší umístění odnesly: v kategorii předškoláci Adélka
Pospíšilová, v kategorii žáci naší ZŠ Veronika Čermáková a v kategorii starší žáci
Lucka Tlustá. Výherkyním blahopřejeme a zveme všechny spoluobčany. Přijďte
se podívat, posedět, podebatovat, přinést nové nápady a návrhy na akce, které
bychom mohli pořádat. Těšíme se na Vás.
Miluše Dvořáková a Jana Pixová, knihovnice

………. VOLNOČÁSEK

Volnočásek informuje

Výroba holubiček a panenek z kukuřičného šustí a kanafasu
Předonín – Klubovna obce – středa 20.4.2016 14:00 – 18:00 hod.
Bechlín – Prodejní dílna lidové tradice – čtvrtek 7.4.2016 14:00 – 19:00 hod.
První KURZ ŠITÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ
Termíny: úterý 10.5., středa 11.5. a čtvrtek 12.5. 13:00 – 19:00 hod.
Cena: 100,- Kč za 1 hodinu účasti.
Kurz je určen těm, kteří chtějí začít šít nebo upravovat oděvy či jiné textilní
zboží (např. výměna zipů), ale i pro ty, kteří chtějí poradit se střihem.
Naučíte se základům šití na šicím stroji nebo zdokonalíte své dovednosti
na vlastním či u nás zapůjčeném šicím stroji (zapůjčení je třeba předem
dohodnout). Můžete pod odborným dohledem zkušené krejčové realizovat
výrobky dle vlastního přání.
Co vzít s sebou?
Základní vybavení pro šití, tedy jehlu, nitě, centimetr, krejčovskou křídu, látku na výrobek, kufříkový
šicí stroj, poznámkový blok, tužku a dobrou náladu. Zájemci, hlaste se na telefonním čísle 604 437 050
nebo osobně v Prodejní dílně lidové tradice.
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Kurz paličkování pokračuje
Účastnice kurzu během pěti lekcí absolvovaly základy. Pro velký zájem budou kurzy pod vedením
Ivanky Špundové pokračovat, avšak nebudou již financovány Sdružením pro obec Bechlín – Předonín.
Cena za 2 hod. kurzu činí 100,- Kč za osobu. Zapůjčíme Vám pomůcky.
Kurzy budou probíhat tak jako doposud v Klubovně obce Předonín 15:00 – 17:00 hod.
Paličkování je výborné pro TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI.
V květnu a v červnu připravujeme korálkování. Budeme si vyrábět NOVINKU –
šperky pomocí jemných korálků a modistické dutinky či dutinky vlastnoručně
vyrobené z vlny.

Dále v naší obci připravujeme putovní výstavu sdružení ŽIVOT 90 na téma TÍSŇOVÁ PÉČE.
Momentálně výstava probíhá v Kavárničce pro seniory v Roudnici n.L., v Řípské ulici.
Jiřina Šustrová

Pozvánka na výstavu v Kavárničce seniorů
Doma je možné žít bezpečně i ve vysokém věku. Přijďte se podívat na vernisáž výstavy DOMA
a zjistěte, jak může tísňová péče pomoci právě Vám, či Vašim blízkým.
Výstava se koná na podporu informační kampaně Života 90 „Žít déle doma“, která se soustředí
na prevenci umísťování starých lidí do domovů seniorů a ústavů trvalé péče. Fotografické portréty
zachycují seniory v domácím prostředí, které mají rádi a které nechtějí opustit. Vernisáž výstavy bude
zahájena dne 21.3.2016 od 14 hodin v Kavárničce seniorů v Řípské ulici č.p. 6, fotografie zde budou
umístěny po dobu 1 měsíce. Zahájení výstavy se zúčastní zástupci organizace Život 90, kteří zde
představí jednu ze svých služeb – tísňovou péči. Sociální službu tísňová péče mají v Ústeckém kraji
registrovanou 2 poskytovatelé – Healthinspect s.r.o. a právě Život 90. Ten svou službu představuje jako
výjimečnou, protože umožňuje žít déle doma a to i ve vysokém věku, bez obav a s vědomím,
že v případě potřeby vždy přijde pomoc – to umožňuje propracovaný systém tísňové péče. Tlačítko
tísňové péče dokáže přivolat pomoc v případě pádu, nevolnosti nebo jiné krizové situace. Umožňuje
tak žít soběstačný život s jistotou, že v případě potřeby přijde pomoc.
Jak tísňová péče funguje?
Když se seniorovi udělá nevolno, upadne a nemůže vstát, je týrán, okraden nebo potřebuje jinou
pomoc, stačí jen zmáčknout tlačítko, které u sebe nosí. Během chvíle je propojen s dispečinkem tísňové
péče. Operátorky zjistí, co se stalo, a podle situace zorganizují potřebnou pomoc - zavolají rodině,
zorganizují příjezd záchranné služby, policie nebo hasičů.
Čidlo pohybu v domově uživatele – jistota pomoci
Tísňová péče je chytré zařízení, které obsahuje nejen tlačítko, ale i čidlo pohybu. Stane-li se, že uživatel
upadne a nestihne tlačítko použít, čidlo po nastavené době samo spustí alarm a volá dispečink tísňové
péče. Služba tak dokáže zachránit život a vylučuje riziko, že uživatel leží na zemi svého bytu zraněn
a bez pomoci.
Pravidelná volání
Další výhodou a jedinečností služby tísňové péče Života 90 je pravidelné volání – operátorky jednou
týdně všechny uživatele obvolávají. Díky tomu, že pravidelně sledují a aktualizují informace a stav
uživatele, jsou pak schopny ještě rychleji a efektivněji zorganizovat pomoc.
Chcete se dozvědět víc?
Volejte v pracovní dny mezi 8:00 a 16:00 hod. na telefon 222 333 546, pište nám na e-mail
zajemcioslužby@zivot90.cz nebo navštivte webové stránky www.tisnovapece.cz
Monika Legnerová, vedoucí odboru sociálních věcí
6

.......... NAŠE ŠKOLKA

Velikonoce v MŠ Bechlín
V naší školce jsme si všichni Velikonoce pěkně užili. Povídali
jsme si o velikonočních tradicích, děti se učily plést pomlázky,
malovaly vajíčka různými metodami, kreslily, vystřihovaly
a vybarvovaly velikonoční obrázky.
Velké poděkování patří mamince Stázinky, která nám darovala
sádrové velikonoční odlitky. Ty si děti vybarvily akrylovými
barvami podle své fantazie.
Zpívali jsme nově naučené velikonoční koledy a ve školce
panovala super nálada 
Kolektiv MŠ Bechlín

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

Čeká nás kruté jaro
Další kapitolu našich informací z dění v SK nezačínáme nejlépe. To vyplývá z přehledu utkání.
„A“
Sobota 27. února 2016
Vehlovice – Předonín
nehráno
- ať již z jakýchkoliv důvodů se nedostavil dostatečným počet hráčů k utkání, pro které byla připravena
travnatá hrací plocha v kvalitním stavu. Je trapné neustále apelovat na hráče a připomínat jim jejich
povinnosti. Jejich přístupem ztrácíme kredit seriózního družstva, což má odezvu mezi ostatními kluby
a nejen v rámci okresu.
Neděle 6. března 2016
Předonín – Byšice
3 : 5 (2 : 2)
- poslední zápas zimního turnaje, poslední příprava. Utkání, po němž jsme mohli obsadit v případě
vítězství celkově druhé místo. Bohužel, zůstalo pouze u přání a naděje. Samotný zápas s účastníkem
I. B třídy odkryl naše nedostatky - chyby v obranné fázi, hrát v pohybu a vydržet celé utkání.
Přičteme-li k tomu obdržený gól z postavení mimo hru, i přes vedení v průběhu hry, je konečný
výsledek jaký je. Prohra a páté místo v turnaji ze sedmi zúčastněných družstev.
Sobota 12. března 2016
Polepy – Předonín
8 : 1 (4 : 1)
- zvedla se opona mistrovských odvet a nad naším družstvem se stále více zatahuje. Neúčast pěti hráčů
základní sestavy, odevzdaný výkon, chyby při bránění. To vše vedlo k další potupné porážce navýšené
o gól z postavení mimo hru. Navíc vyloučení za stavu 4 : 1 po snaze zabránit brance rukou. O stavu
družstva hovoří to, že během prvních osmnácti minut jsme obdrželi tři góly a po zahájení druhé části
jsme stejný počet gólů dostali za osm minut. Abychom okresní přebor udrželi, musí hráči velmi rychle
změnit myšlení a také pro to něco udělat.
Sobota 19. března 2016
Předonín – Velké Žernoseky
3 : 2 (1 : 2) PK
- zápas, o kterém se špatně píše. V první řadě se na něm podepsal rozhodčí. Měl opravdu špatný den.
Nervozita se přenesla na hřiště, ale i mimo. Na hřišti selanka, v zázemí souboj dvou stran. Utkání
pokračovalo v hrubých zákrocích hostí a omylech rozhodčího ve prospěch hostujících. Jinak utkání
v bojovném duchu, v první části lepší hosté, ve druhé my, kdy jsme v deseti hráčích zlikvidovali
jednogólovou ztrátu a v rozstřelu jsme byli šťastnější my, což soupeř neunesl a štvavě zaplnil diskusi
na internetu. Již více ne takový zápas.
Přípravka přešla z haly na hřiště a trénuje v úterý a ve čtvrtek.
Doufejme, že příště bude zpravodajství v radostnějším duchu.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........

NENECHTE SI UJÍT
Redakční rada Bechlínských listů ve spolupráci s obecní knihovnou
Vás zve na další besedu z cyklu

POSEZENÍ PŘI VZPOMÍNKÁCH

Setkání se uskuteční v neděli 17. dubna 2016 od 16:00 hodin v Klubu Předonín,
hostem pořadu bude pan Josef Hančl z Předonína.
Vstupné zdarma!
Drobné občerstvení zajištěno!

Kulturní komise Vás srdečně zve na zájezd do divadla BROADWAY na muzikál

MÝDLOVÝ PRINC

v pátek 23. září 2016 od 18:00 hod., odjezd autobusu cca 15:30 hod.
Cena vstupenek v rozmezí cca 550,- až 800,- Kč, doprava a parkovné 100,- Kč.
Prosíme případné zájemce, aby se přihlásili do pátku 15. dubna 2016 na Obecním úřadě v Bechlíně.

JINÁ SDĚLENÍ ..........

SALÓN „PROMĚNA“
KADEŘNICTVÍ
KOSMETIKA

776 844 100
606 273 549
602 146 469

MANIKÚRA
MASÁŽE
PEDIKÚRA

603 921 052
606 207 405
607 982 451

Husovo náměstí 48, Roudnice nad Labem
Těšíme se na Vaši návštěvu.

FK Bechlín oznamuje všem hráčům a fanouškům, že jarní část sezóny 2015/2016
odehraje na hřišti v Dobříni.
Důvodem je plánovaná rekonstrukce kabin.

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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