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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
mnozí z nás obdrželi informaci Katastrálního úřadu Litoměřice o nesrovnalostech ve vlastnictví budov
a pozemků. Mnohé nesrovnalosti jsou již poměrně letité a zákresy, stavební povolení, geometrické
plány, kolaudace a další dokumenty se velmi těžce dohledávají. Povinností každého vlastníka je řádně
pečovat o svůj majetek a veškerou dokumentaci mít v pořádku, přesto je stále spousta nepovolených
staveb a různých přístavků, změn v rozměrech nemovitostí apod. Účelem kontroly prováděné
katastrálním úřadem je právě tyto nesrovnalosti dát do pořádku a řádně uvést vše potřebné do souladu
s evidencí. Katastrální území Předonín prošlo touto kontrolou v minulých letech v rámci pozemkových
úprav a je uvedeno do souladu s katastrem nemovitostí.
Pro mnoho obyvatel, kteří dopis katastrálního úřadu obdrželi, jsou tyto záležitosti nejasné a mnohdy
jim nerozumí. Obecní úřad je připraven ve spolupráci s katastrálním úřadem všem poradit nebo
vysvětlit patřičné kroky, případně poskytnout kontakty pro zdárné vyřešení problémů. Každý
z oslovených se musí připravit na finanční náklady např. na pořízení geometrického plánu a případné
různé poplatky. Kladným přínosem je fakt, že veškeré stavby, přístavby, kůlny a hospodářské budovy
budou řádně zakresleny a evidovány katastrálním úřadem a při případném prodeji, dědictví, žádosti
o hypotéku či úvěru na přestavbu bude pro občany vše jednodušší.
V příštím roce budou ukončeny pozemkové úpravy katastrálního území Bechlín, jejichž součástí
je i právě probíhající kontrola zastavěného prostoru obce, a tím bude faktický stav nemovitostí
a pozemků v obou katastrálních územích naší obce uveden do souladu s katastrem nemovitostí.
Dlouhodobá činnost při pozemkových úpravách i revizi zastavěného území bude přínosem i pro další
generace vlastníků.
Pozemkové úpravy plně hradí ministerstvo zemědělství, jedná se o částky v řádech milionů korun.
Revize zastavěného území naší obce je v pravomoci Katastrálního úřadu Litoměřice, náklady spojené
s touto revizí plně hradí každý jednotlivý majitel, který má ve svém vlastnictví nesrovnalosti.
Na pozemkové úpravy katastrálního území Bechlín budou navazovat úpravy katastru Libkovic
pod Řípem a tím bude lokalita severní části Podřipska uzavřena. I v případě Libkovic budou někteří
naši občané účastníky řízení a jejich vlastnictví v katastrálním území této obce bude dáno do souladu
s veškerými předpisy.
Závěrem mi dovolte poděkovat Sboru zástupců naší obce za nelehkou práci při pozemkových
úpravách. Jejich přínos při plánování páteřních komunikací z hlediska znalosti krajiny byl neocenitelný
a velmi ulehčil jejich stanovení.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 31. října se od 18 hodin uskutečnilo v Klubu v Bechlíně veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Přítomno bylo deset zastupitelů a hosté.
Finanční záležitosti – jednohlasně byla schválena Zpráva o hospodaření obce za třetí čtvrtletí roku
2016 a rozpočtové opatření č. 7.
Prodej pozemku – zastupitelé jednohlasně zamítli prodej části pozemku v Bechlíně.
Ceník nájmu hrobových míst – dále byl jednohlasně schválen Ceník nájmu hrobových míst
na Veřejném pohřebišti Bechlín pro rok 2017. Cena nájmu za hrobové místo se skládá z nájmu 7 Kč
za 1 m2 a rok a z ceny služeb 40,60 Kč za hrobové místo a rok. Platba se provádí na deset let.
Výroční zpráva o činnosti školy – jednohlasně byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2015/2016 zpracovaná ředitelem Mgr. Adámkem.
Diskuse – v rámci diskuse se zastupitelé zabývali složením jídelního lístku ve školní jídelně, návrhem
na zakoupení mechanizace na údržbu zeleně, dále úpravou komunikace v Předoníně a technickým
zabezpečením veřejného projednávání obchvatu Předonína.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Kateřina Fuksová

Změna jízdních řádů
Od neděle 11. prosince 2016 dochází k celostátní změně jízdních řádů autobusové a vlakové dopravy.
Spoje na trase Mělník – Bechlín – Předonín – Roudnice n.L. a zpět budou jezdit pouze do 2. ledna 2017.
Informace o změnách v autobusové dopravě platných od 3. 1. 2017 přineseme v příštím čísle.
Přehled jízdních řádů platných od 11. prosince 2016 Vám poskytneme v kanceláři OÚ Bechlín.

MUDr. Tylová oznamuje
29. 11.-1. 12. 2016 neordinuje. Zástup – MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.
V pátek 23. prosince 2016 ordinuje pouze v Roudnici n.L. do 9:00 hod.

Platnost lístků na svoz komunálního odpadu
Podnik technických služeb Lovosice oznamuje, že lístky na svoz komunálního odpadu pro rok 2016
budou platné i v roce 2017.

Úřední hodiny OÚ Bechlín v období vánočních svátků
pátek 23. 12. 2016

8:00-12:00

pondělí 26. 12. 2016
úterý 27. 12. 2016
středa 28. 12. 2016
čtvrtek 29. 12. 2016
pátek 30. 12. 2016

svátek
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno

pondělí 2. 1. 2017

8:00-12:00
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12:30-17:00

.......... ŠKOLA A ŠKOLKA

Novinky ze ZŠ a MŠ
Nastávají nám krátké podzimní dny a dlouhé večery. Všechny čtenáře jistě potěší možnost prolistovat
si Bechlínskými listy a pročíst si aktuality ze života obce. I základní škola a mateřská škola chtějí přispět
svou troškou „do mlýna“, a tak Vám přinášíme novinky z naší organizace.
Školky žijí podzimem. Společnou událostí mateřské školy Bechlín a základní školy byla Drakiáda. Akce
se konala na místním fotbalovém hřišti, kde si větší děti užily létajících draků a děti menší měly radost
z točících se větrníků. Dokonce i ohníček nám zaplápolal a děti ze základní školy si na něm opékaly
buřty.

Školky tráví svůj čas velmi různorodě. Samozřejmě však vesele. Vyrábí se nejrůznější dílka s podzimní
tématikou, ať už z přírodních nebo jiných materiálů. V mateřské školce Bechlín se pustili do dlabání
dýní, které jim darovala paní Marie Hradecká z Předonína. Za toto jí patří veliké poděkování. Výtvory
dětí se staly okrasou školky. Naši nejmenší tak získali nové zkušenosti a všichni se dobře bavili.
To mateřská školka Předonín se pustila do sběru hub. Jelikož se v letošním roce houbám vcelku dařilo,
děti je při svých vycházkách čile sbíraly. Nezůstalo však jen u sběru, navíc se osazenstvo školky naučilo
říkanku Muchomůrka a k tomu taneček Satan Belzebub. Při svých vycházkách do přírody se dětičky
zabývaly i tématem Přírodniny, stromy, plody a listy. V lese stavěly domečky z přírodnin pro malá
zvířátka. Nasbírané šišky, kaštany, žaludy a šípky ve školce počítaly a třídily. Příjemnou atmosféru
zajišťovala písnička Dobrodružství v lese a říkanka Skřítek Dubáček. Školkové děti skutečně využily
vše, co jim podzim nabízí.
Ani škola však nezůstala pozadu. Již jsme výše zmínili Drakiádu. Další zajímavou společnou akcí
základní školy i mateřské školky Bechlín bylo divadelní představení Recyklátor. V pátek 4. listopadu
k nám přijelo Docela velké divadlo Litvínov, které pro děti mělo připravenou pohádku s ekologickou
tématikou. Po pohádce následoval pro školáky workshop.
Také se nám konaly třídní schůzky, kde se vyučující základní školy sešli s rodiči našich žáků
a seznámili je s výsledky chování a známkami jejich potomků. Řešily se i další záležitosti, o které měli
rodiče zájem. Jsme velmi rádi, že účast na třídních schůzkách byla hojná.
Nesmíme samozřejmě zapomenout na odpolední
párty ve stylu Halloweenu. Přesně o půl šesté
odpoledne za vrzání pantů, dunění hromů, fičení
vichřice a jiných roztodivných zvuků a skřeků
mohly vstoupit děti po cestě lemované svítícími
dýněmi do strašidelně „vyzdobeného“ vestibulu
školy. Předtím od jedné z čarodějek na schodišti
obdržely kouzelný amulet k ochraně před
démony. Po tomto úvodu následovala plejáda
soutěží – nejen populární židličkovaná či sbírání
předmětů podle písmen, ale také třeba škrábání
brambor či malý „Star dance“ známý z televize.
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ŠKOLA A ŠKOLKA ……….
Poté již nastala nejočekávanější část večera – stezka odvahy v prostoru „hasičárny“ a bechlínské vily
Švagrovských. Ti nejmenší a nejmladší chodili v doprovodu dospělých, starší děti to zvládly samy –
i když v mnohých z nich byla malá dušička. Strach z démonů byl však překonán a před školní
omladinou byl závěrečný bod programu – volná zábava s hudbou, tancem a hrami. Nadšené děti
se nechtěly rozejít ani po deváté hodině, když byl vyhlášen konec párty. Jistě by se dokázaly bavit ještě
hodně a hodně dlouho. Všem, kteří se do pořádání této akce zapojili, patří samozřejmě veliké
poděkování. Můžeme říci, že děti si užily pěkný zábavný večer.
Velmi zdařilou akcí byl i Výtvarný ateliér, který jsme spojili
se dnem otevřených dveří. Na tuto akci jsme pro děti ze základní
školy nachystali čtyři stanoviště. Žáci mohli slepit svícen
ze skořápek ořechů, vytvořit ozdobu z korálků, ozdobit
keramickou hvězdu ubrouskovou technikou a vyrobit gelovou
svíčku. Rodiče a další návštěvníci byli na tomto ateliéru a dni
otevřených dveří srdečně vítáni a mohli vše bedlivě sledovat.
Můžeme říci, že se děti velmi dobře pobavily a zažily něco nového a neokoukaného.
Tímto bych chtěl za celý kolektiv Základní školy a Mateřské školy popřát všem čtenářům krásný konec
podzimu a ještě hezčí počátek zimy.
Mgr. Pavel Adámek, ředitel

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ……….

Strašidelné odpoledne a lampiónový průvod

Rok se s rokem sešel a my jsme opět připravili zábavné odpoledne
pro děti. V půl čtvrté okolo hasičárny běhal nespočet čarodějnic, upírů,
kouzelníků, duchů a jiných strašidelných bytostí. To všechno
pod dozorem kouzelných a strašidelných bytostí.
Ani letos nechyběly různé hry a soutěže. Děti vystřihovaly z papíru své
obkreslené ruce a lepily je jako listí na předkreslený strom, vyráběly
papírové košíčky s motivem pavouka, v klubovně lovily duchy... Jako názorná ukázka toho, jak se dá
využít akce „Recyklujte s hasiči“ posloužilo bludiště z elektroodpadu, na jehož konci čekala sladká
odměna.
Před šestou hodinou se prostor u hasičárny ještě více zaplnil, protože někteří přišli
až na průvod. Po setmění si děti rozsvítily své lampiónky a průvod vyrazil na cestu –
okolo obecního úřadu na fotbalové hřiště, kde všichni mohli vypustit balónek štěstí.
Pohled na noční oblohu osvětlenou desítkami svítících balónků je opravu úžasný
zážitek, který se snad nikdy neokouká.
Jen co balónky zmizely v dálce, vydal se průvod zpět k hasičárně, kde už na děti čekala strašidla
na stezce odvahy. Cesta opět vedla všude možně v okolí Švagrovského vily. Děti potkaly spoustu
pohádkových, ale i hororových bytostí. Strašilo se samozřejmě přiměřeně věku dětí, přeci jen
nechceme, aby z nás měly děsivé sny. Vzhledem k nepříznivému počasí většina lidí hned po stezce
odešla domů.
Za SDH Bechlín bych ráda poděkovala všem, kteří se jakkoliv podíleli
na přípravách a organizaci celého dne, včetně maminek, které nám napekly
dobroty. Velké poděkování si zaslouží Rajnohovi za to, že jako v předchozích
letech vypěstovali dýně a darovali je dětem, které na průvod přišly. Dýně, které
nám zbyly, ať už celé nebo vyřezané, využila škola na svou halloweenskou párty
o týden později. Určitě tedy udělaly radost i těm dětem, které se akce nezúčastnily.
Ještě jednou děkujeme.
Michala Korpalová, SDH Bechlín
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SDH Předonín: Konečně umístění v PHL
Jako každý rok, i letos jsme se zúčastnili všech závodů Podřipské hasičské ligy. Celkem se jednalo
o deset závodů dospělých a šest závodů dětských. Reprezentovala nás zde celkem dvě družstva mužů,
jedno družstvo žen a jedno družstvo dětské. Celá Podřipská liga, jak již tomu bývá zvykem,
odstartovala na konci května ve Štětí. Zde proběhlo pouze kolo pro dospělé a již z první soutěže jsme
si odvezli několik cenných trofejí. Následně jsme zavítali do Hrobců, Dřemčic, Ctiněvsi, Měrunic,
Černuce, Předonína, Nových Dvorů a v samotném závěru také do Křešic.
Poslední soutěž se tedy konala 4. září v Křešicích a byl
to opravdu boj. Umístění vedoucích týmů v tabulce
se lišilo jen o pár bodů a záleželo tedy na tom,
zda se nám podaří umístění udržet. Závod naštěstí začal
radostně, mužům Předonín B se podařilo v kategorii
TOP vyhrát a udržet si druhé místo v celkovém
hodnocení ligy. Také našemu Áčku se poměrně zadařilo
a v celkových výsledcích kluci obsadili krásné bronzové
místo.
Po zkrácení tratě šly
na start ženy, nervozita na nás byla opravdu znát, protože v kategorii
žen se v tabulce opravdu o pár bodů lišila hned první tři místa. Štěstí
nám nakonec také poměrně přálo, skončily jsme celkem na stříbrné
pozici pouze o jeden bod za vítězkami.
Jak mužům, tak ženám se nakonec vydařila i druhá kategorie (Říp).
Naše Béčko tuto kategorii suverénně vyhrálo, Áčko opět obsadilo
krásnou třetí příčku a ženy se konečně staly mistryněmi této
kategorie. Soutěž v Křešicích byla posledním závodem nejen
pro dospělé, ale také pro děti, ty v celkovém pořadí ligy obsadily
hezké sedmé místo z jedenácti družstev.
Celkově se nám tedy letos velmi zadařilo, z 26 zúčastněných mužských družstev naši muži získali
zlato, stříbro a dvakrát bronz. Ženy z 18 zúčastněných družstev získaly stříbro a zlato. Následující rok
se chystá osm závodů a již nyní doufáme, že se nám v nich povede jako letos.

Bc. Jitka Kouřilová, SDH Předonín
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SDH Předonín aktivní na podzim i v zimě
S posledními teplými dny tohoto roku skončily soutěže v požárním sportu. Aktivní jsme však i nadále.
Věnujeme se hlavně přípravě a pořádání kulturních akcí a dětským tréninkům. V měsíci říjnu jsme
s dětmi zahájili zimní přípravu na následující rok. Plán na zimu je scházet se na tréninky alespoň
jednou týdně a zábavnou formou procvičovat znalosti hasičské teorie i praxe. Samozřejmě ani zábava
nesmí chybět, proto učení prokládáme kreslením a hraním her.
Pořádáme také kulturní akce. V měsíci říjnu jsme připravili podzimní stezku odvahy. Strašidelná
stezka začala krátce po setmění a letos nově začínala lampiónovým průvodem a konala se v lese
směrem k Benzinovu. Novinkou bylo také plnění zajímavých úkolů, za které děti získávaly sladkosti
a po jejich splnění získaly kód s přístupem k pokladnici plné dobrot. Přišlo opravdu mnoho statečných
odvážlivců. Jejich odvaha byla cestou prověřována hrůzostrašnými strašidly a po úspěšném dokončení
odměněna diplomem za statečnost a sladkostmi z již zmíněné pokladnice.
Následující akcí sboru bude 3. prosince Mikulášská besídka s rozsvícením vánočního stromu a Výroční
valná hromada.
Bc. Jitka Kouřilová, SDH Předonín

VOLNOČÁSEK ..........

Volnočásek informuje
Listopadové tvoření patřilo výrobě modrotisku. Někteří se s výrobou modrobílé
šatovky již setkali, a tak se měli směle k dílu. První výrobky z tvoření v Bechlíně
máme obarvené z dílny pana Danzingera a jsou již u svých tvůrců. Některým z nich
originální výrobky poslouží jako překvapení pod vánoční stromeček.
DÍLNY V PROSINCI
Bechlín – středa 7. 12. – 15:00-19:00 hod.
Předonín – čtvrtek 15. 12. – 15:00-18:00 hod.
Výroba ozdob z nekynutého pečiva, tzv. VIZOVICKÉHO PEČIVA
Pomůcky: nůžky na pedikúru, malý nožík, dvě utěrky, koření – hřebíček, nové koření, badyán, plech
na pečení.
Prosím Vás, abyste se nahlásili předem na telefonu 604 437 050 nebo 416 838 267, abych Vám mohla
připravit dostatek těsta na výrobu.
Jiřina Šustrová

VÁNOČNÍ RECEPTY ..........

Netradiční vánoční dobroty
Listopad končí a přichází advent. Předvánoční období, během kterého se budeme chystat na vánoční
svátky, nakupovat dárky, navštěvovat vánoční trhy, připravovat vánoční výzdobu a domovy provoní
vanilkové rohlíčky, linecké cukroví, pracny a další tradiční druhy vánočního cukroví. Za zkoušku
ale určitě stojí i netradiční nebo zapomenuté dobroty.
ŠTĚDRÁK – vánoční kynutá sladkost do dortové formy
Těsto: 500 g polohrubé mouky, 80 g cukru, 1 vanilkový cukr, 100 g másla, 20 g droždí, 250-300 ml mléka,
2 žloutky, sůl, 20 g másla na potření
Droždí utřeme se lžící cukru do kašičky, zalijeme vlažným mlékem, přidáme lžíci mouky a přikryté
necháme vyběhnout. K vykynutému kvásku přidáme další ingredience a vypracujeme hladké těsto.
Přikryté necháme vykynout asi jednu hodinu. Během kynutí dvakrát promísíme a připravíme náplně.
Vykynuté těsto rozdělíme na pět částí, z nichž je jedna o trochu větší, zbylé čtyři stejné.
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Větší část těsta vyválíme a vyložíme jím vymazanou a vysypanou dortovou formu tak, aby těsto
přesahovalo okraje formy. Rozetřeme ořechovou náplň. Z další části těsta vyválíme kulatý tvar
o průměru formy a položíme na ořechovou náplň. Takto pokračujeme s náplní makovou, povidlovou
a nakonec tvarohovou. Z posledního dílu těsta vyválíme placku a nakrájíme na pruhy, které navrch
klademe do mřížky. Přesahující okraj těsta přehneme dovnitř a povrch potřeme rozehřátým máslem.
Pečeme při 165 °C 45-60 minut. Během pečení můžeme zakrýt alobalem, na závěr odkrýt a dopéct
dozlatova.
Ořechová náplň: 200 ml vody, 60 g krupicového cukru, 1 vanilkový cukr, 150 g mletých ořechů, citrónová kůra,
30 g strouhanky
Oba cukry svaříme s vodou, přidáme ořechy, citrónovou kůru a strouhanku. Podle potřeby můžeme
naředit horkou vodou, aby se hmota dobře roztírala, nesmí ale téct.
Maková náplň: 100-150 ml mléka, 100 g krystalového cukru, 1 vanilkový cukr, 150 g mletého máku, 4 tlučené
hřebíčky, špetka skořice, 30 g nasekaných rozinek máčených v rumu.
Vše svaříme a dobře promícháme.
Povidlová náplň: 200 g povidel, voda na zředění, špetka skořice, 1 lžíce rumu
Vše důkladně promícháme.
Tvarohová náplň: 250 g tvarohu, 40 g moučkového cukru, 20 g vanilkového
cukru, 2 žloutky, 1 lžíce solamylu
Vše promícháme, pokud je hmota příliš hustá, naředíme mlékem.
Chutná famózně, nejlépe až druhý den, kdy se všechny náplně patřičně proleží.
ZÁZVOROVÁ NEPEČENÁ KOLEČKA
100 g perníku na strouhání, 60 g másla, 50 g moučkového cukru, 50 g mletých ořechů, 50 g kandovaného nebo
sušeného zázvoru (celé kousky, ne mletý), 1 lžíce rumu, 1 lžíce citrónové šťávy, 50 g mletých ořechů na obalení
Vše zpracujeme v hladké těsto, vytvarujeme váleček, který zabalíme do alobalu a uložíme do lednice.
Nejdříve druhý den krájíme kolečka a obalujeme v mletých oříšcích.
Miluše Dvořáková

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

Nejhorší podzim v existenci klubu

Krize dosahuje vrcholu. Přinášíme poslední rundu výsledků podzimu 2016. Ten jsme zakončili bohužel
na posledním místě již se ztrátou sedmi bodů. Žádný příjemný výhled pro jaro 2017. Je důležité soutěž
dohrát.
Sobota 29. října 2016
Předonín – Straškov
0:6 (0:1)
- zápas, k němuž jsme vzhlíželi jako k možnosti bodového zisku. Bohužel se tak nestalo. Po vyrovnané
první půli, v níž jsme si nechali dát gól v poslední minutě, nás dorazil gól v nástupu do druhé části
a fyzická únava znamenala v poslední čtvrthodině další vysokou porážku.
Neděle 6. listopadu 2016
Roudnice n.L. – Předonín
3:0 KONT.
- k dalšímu utkání, kde se soupeř těšil na brankové hody, nedošlo, neboť se družstvo nesešlo.
K dispozici byli čtyři hráči. Další neměli zájem odjet v neúplném počtu.
Sobota 12. listopadu 2016
Radovesice – Předonín
6:5 (2:2)
- jak výsledek napovídá, velmi vyrovnané utkání, v němž útoky přehrávaly obrany. Je paradoxem,
že o osudu zápasu rozhodl svým přístupem rozhodčí (bohužel v roce 2016 již po druhé).
Po překvapivém nástupu – 7. minuta 2:0 pro nás, ve 20. minutě 2:2. V druhé části střídavě ve vedení
obě družstva a nakonec vítězství pro domácí s pomocí penalty a uznání gólu po tom, kdy míč byl
v autu za brankou a po příhře před branku padl gól. Škoda, neboť deset minut před koncem jsme vedli
5:4. Jinak lze říci, že na naše poměry jsme předvedli jeden z těch lepších výkonů, bohužel bez úspěchu.
Tolik mistrovský podzim 2016.
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Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Prodejní dílna lidové tradice se sídlem v Bechlíně č.p. 277 si Vás dovoluje pozvat na

VÁNOČNÍ PRODEJ VÝROBKŮ LIDOVÉ TRADICE
1. listopadu - 23. prosince 2016
každý den od 14:00 do 18:00 hod.
v prostorách dílny
Na tel. 604 437 050 si lze domluvit jiný termín návštěvy v prodejně.
Prodej na parkovišti pod horou Říp bude od listopadu 2016 do konce března 2017 přerušen.

SDH Předonín Vás srdečně zve na

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
A VÝROČNÍ VALNOU HROMADU

v sobotu 3. prosince 2016
Od 16:00 hodin u rybníka děti zazpívají koledy a poté Mikuláš rozdá hodným dětem dárky.
Strom bude rozsvícen v 16:30 hodin.
Balíčky máme připravené pouze pro mladé hasiče, ostatní si musí donést vlastní.
Výroční valná hromada se koná od 18:30 hod. v sále Klubu Předonín

Sdružení pro obec Bechlín-Předonín si Vás dovoluje pozvat na

VÁNOČNÍ KONCERT

Kdy: v pondělí 26. prosince 2016 od 15:00 hod.
Kde: kostel sv. Václava v Bechlíně
Přijďte si poslechnout vánoční melodie a společně si zazpívat vánoční koledy.
Účinkují: Barbora Hanslianová soprán, Kateřina Bryndová violoncello a Miroslav Navrátil varhany.

Novinka v Prodejní dílně lidové tradice v Bechlíně
V neděli 18. prosince 2016 v 17:00 hod. bude slavnostně zahájen celoroční provoz nového betléma
z kukuřičného šustí. Jeho tvůrci se pokusili oživit děj a dali některé figurky „daráčky“ do pohybu.
Betlém přijde požehnat P. Martin Brousil.
23. a 24. prosince 2016 si budete moci odnést z prodejny BETLÉMSKÉ SVĚTLO,
které každoročně přivážejí skauti přímo z Izraele z Betléma.
Všichni jste srdečně zváni.
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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