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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
rok 2013 se blíží ke svému konci a pomalu nastává čas účtování a bilancování. Mnoho úkolů, které
před nás postavil začátek roku, se podařilo naplnit bezezbytku. Některé dlouhodobější a náročnější
se řeší průběžně a mnohé, které jsou součástí každodenního života nás všech, nadále trvají. Hodnocení
případných úspěchů či neúspěchů v běžném i pracovním životě každého z nás je stále se opakující
koloběh. Mnozí si dávají výrazná předsevzetí a podřídí jejich splnění téměř vše. Další proplouvají
náročnými dny bez pocitu zodpovědnosti a jsou spokojeni i s málem. Hranice svého chování,
odpovědnosti nebo třeba pracovitosti máme nastaveny každý jinak.
Pokud shrneme běžný chod života v naší obci, zjistíme udržení velmi dobrého standardu v oblasti
služeb, sportovního i kulturního vyžití. Škola, školka, kopaná, hasičský sport, odpadové hospodářství,
veřejná doprava, lékařská ordinace, prodejny potravin a mnohé další jsou známkou velmi slušné
úrovně bydlení v naší obci. Postupný rozvoj a zlepšování je samozřejmě možný i do budoucna. Každý
z nás, který přiloží ruku k dílu, který přinese zajímavý nápad či myšlenku, se podílí na chodu obce
a zvyšování úrovně života. Nenechme se vtáhnout do negativního myšlení, nebuďme nazlobení. Dobrá
nálada a úsměv, to je to pravé ořechové. Společně dosáhneme spousty dobrých věcí a samozřejmě
budeme z dobře vykonané práce mít skvělý pocit.
Závěr roku znamená hlavně spoustu práce s uzávěrkami, účtováním a dotažením všeho do zdárného
konce. Čeká nás ale i předvánoční setkání seniorů, mikulášská nadílka a adventní čas. To je seznam
věcí příjemnějších.
Přeji Vám všem krásné a klidné prožití adventního času.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
se koná v pondělí 9. prosince 2013 od 17:00 hodin v Klubu Předonín s tímto programem:
1/ Zpráva o hospodaření obce k 30. 9. 2013
8/ Darovací smlouva - SONO
2/ Závěrka k 30. 9. 2013
9/ Podpora charity – Český červený kříž
3/ Směrnice o schvalování účetních závěrek
10/ Podpora charity – Charita Opava
4/ Rozpočtové provizorium pro rok 2014
11/ Dodatek ke zřizovací listině PO ZŠ a MŠ
5/ Rozpočtové opatření
12/ Ceník nájmu hrobových míst 2014
6/ Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ, a.s.
13/ Dílčí přezkoumání hospodaření obce
7/ Revitalizace Strže I. v k.ú.Bechlín
14/ Diskuse

Uzavření mateřských škol a školní jídelny
Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Bechlín oznamuje, že Mateřská škola Bechlín, Mateřská škola
Předonín a školní jídelna budou v termínu od 23. prosince 2013 do 3. ledna 2014 uzavřeny. Jedná
se o termín vánočních prázdnin základní školy.

Platnost lístků na svoz komunálního odpadu
Podnik technických služeb Lovosice oznamuje, že lístky na svoz komunálního odpadu pro rok 2013
budou platné do 29. ledna 2014.

MUDr. Tylová oznamuje,
že ve dnech 23. – 27. prosince 2013 neordinuje.

Úřední hodiny OÚ Bechlín v období vánočních svátků
pondělí 23. 12. 2013
úterý 24. 12. 2013
středa 25. 12. 2013
čtvrtek 26. 12. 2013
pátek 27. 12. 2013

8:00 – 12:00

pondělí 30. 12. 2013
úterý 31. 12. 2013
středa 1. 1. 2014
čtvrtek 2. 1. 2014
pátek 3. 1. 2014

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

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

Sbíráme víčka pro Natálku
Pomáháme dvouleté Natálce z Kostomlat p.Ř. s mnohačetným postižením získat speciální zdravotní
pomůcky potřebné k jejímu „spokojenému“ životu.
Můžete sbírat jakákoliv víčka od nápojů a potravin (plastové lahve, džusy, mléka).
Víčka nesmí být od chemických prostředků.
Sběrné místo – MŠ Bechlín. Sběr víček není časově omezen!
Za každé víčko děkujeme!
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………. INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Je nejvyšší čas na výměnu řidičského průkazu !!!
Řidičské průkazy vydávané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději
do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti.
Uvedená výměna se vztahuje na následující typy řidičských průkazů:

Co musím mít s sebou?
- žádost o vydání ŘP – obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mi bude vydán nový ŘP?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti
po úhradě správního poplatku 500,- Kč.
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší,
tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše – správní poplatek 500,- Kč).
Od příštího roku bude platný pouze tento řidičský průkaz
Typ 7 – vydáván od 1. 5. 2004
datum platnosti je vyznačeno na přední straně řidičského průkazu

Úřední hodiny na odboru dopravy MěÚ Roudnice n.L. v období vánoc
pondělí 23. 12. 2013
7:00 – 13:00 hod.
vstup do budovy pouze z Riegrovy ulice !!!
pátek 27. 12. 2013
7:00 – 13:00 hod.
vstup do budovy pouze z Riegrovy ulice !!!
pondělí 30. 12. 2013
7:00 – 17:00 hod.
otevřen celý městský úřad
úterý 31. 12. 20013
celý městský úřad i registr řidičů uzavřen
Žadatelé se nemusí bát nějakých časově náročných čekacích dob na úřadě,
na zdejším odboru dopravy žádné fronty v současné době nejsou.
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PŘESTAVBA KINA ……….

Dva v jednom a přece každý zvlášť?
V sobotu 9. listopadu proběhl podruhé „Den otevřených dveří“ v souvislosti s rekonstrukcí kina
na víceúčelové zařízení. Pokračování stavebních úprav těsně před dokončením zajímalo na 150 občanů,
a to pouze z Bechlína.
Návštěvníci byli nadšeni závěrečnými úpravami a kladli
často shodné otázky, například: „Kdy se zařízení otevře
pro veřejnost?“ Dalším společným tématem bylo udržování
tohoto zařízení v čistotě a zvolení odpovědné osoby, která
by se o vše pečlivě starala.
Zajímavé poznatky byly při pohledu na staronové lustry.
Velká část pamětníků se domnívala, že lustry měly
v původním kině nažloutlou barvu. Ano, to opravdu měly,
protože skleněné části nebyly řadu let myté a nyní
prokoukly do bílého světla. Obdiv sklidilo zachování původního stropu nad sálem. Velkým lákadlem
byl byt rekonstruovaný z původních promítacích kabin. Dost lidí by si prý dokázalo představit v tomto
bytečku bydlet. Prohlídce neuniklo ani sociální zařízení a navíc si někteří vyzkoušeli jeho funkčnost.
Praktickou zkouškou prošel i vchod pro vozíčkáře. V tento
den nechyběly vzpomínky na otevření kina před padesáti
lety. Rodina Kavelkova nezapřela svoji profesi, nejvíce
se zajímali o bar a jeho příslušenství.
Při odchodu návštěvníků velmi často zaznívaly věty,
že málokterá vesnice se může pochlubit tím, co máme
a že lidé si neumějí vážit toho, co mají. Kdo bude chtít, zapojí
se a bude tyto prostory využívat. A ten, kdo je zvyklý
mrmlat, kritizovat bez přičinění, ten většinou vlastním úsilím
nic nedokázal a proto nedokáže nic ocenit.
„Dva v jednom a přece každý zvlášť“ mě napadlo jednak z poznatků odcházejících návštěvníků
a jednak z důvodu, že na prohlídku nepřišel nikdo z Předonína ani Benzinova. Minulou prohlídku jako
první absolvoval manželský pár z Předonína a pak už nikdo. Kladla jsem si tedy otázku, zda jsou
všichni tolik zaneprázdněni či jsou zrovna nemocní? Samozřejmě, že všichni víme, že tomu tak není.
Již delší dobu sleduji z povzdálí, že sice spadáme všichni pod jednu obec, ale ... Někdo si může říct,
že tomu nemůžu rozumět, protože odtud nepocházím a jsem tedy takzvaná „Náplava“. S tím bych
určitě souhlasila, ale k čemu je to dobré? Komu to slouží? Mohl by „Náplavě a dalším Náplavám“
podat někdo rozumné vysvětlení? Nebo je to jenom letitá záležitost? Vzpomněla jsem si, když tu byla
letos Přívoranka, to bylo prošení, aby někdo přišel a výsledek nic moc. V minulých letech jsme vytvořili
Klub slunečnice, kde zpočátku bylo nadšení občanů, které postupně opadalo, ale z Předonína
a Benzinova nikdo mezi nás nepřišel. A tak bych mohla pokračovat. Zamyslel se někdo, co to dá práce
a námahy tvořit, připravovat pro druhé lidi? Když se u nás
nic neděje, je to špatně. Když se připraví, většinou to vyjde
vniveč. Ani z vozu ani na vůz. Nepočítám sem sportovce,
to je úplně jiná kapitola a je dobře, že má své příznivce.
Otázkou je, co předáváme našim dětem? Co jim
ukazujeme? Co do dětí vložíme, to se nám přece vrátí!
Je to pokračování nás!
Staré, rádo využívané kino pomalu zavírá dveře,
aby se mohly otevřít dveře nové. Pojďme je otevřít všichni
společně, aby „dva v jednom“ bylo srdečné a pravdivé.
UKAŽME TO NAŠIM DĚTEM!
Irena Škobisová
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.......... Z NAŠÍ ŠKOLY

Školu navštívila strašidla
V pátek 1. listopadu navštívila naši školu strašidla. V maskách všemožných bubáků, čarodějnic, dýní,
Drákulů a dalších „příšer“ jsme se shromáždili před školou, abychom společně strávili zábavný večer
plný her. U vchodu jsme od čarodějnice dostali sladký pamlsek a vešli do školy zahalené do tmy
a vydávající tak hrůzostrašné zvuky, že jsme se i „trošku“ báli.
Po představení všech strašidel v družině následovaly zábavné hry a soutěže, strašidla si i zatancovala.
Po vydatné večeři – „myší ocásky“ (párky, rohlík či chléb, hořčice nebo kečup, dle chuti ovocný čaj)
jsme již byli natěšeni na stezku odvahy plnou strašidel. Je pravda, že někteří z nás se hodně báli,
ale statečně jsme všichni nakonec do cíle došli. Po návratu do školy a povinné hygieně jsme ulehli
do spacáků a koukali na pohádku.
Ranní probuzení bylo příjemné. Paní učitelky pro nás připravily čerstvé pečivo, sladké i slané, máslo,
marmeládu, šunku, sýr, čaj a dojedli jsme i sladké muffiny. Domů jsme odjížděli plni hezkých dojmů
a zážitků.
Poděkování nás všech jistě patří paní Centnerové a Lence Bouškové za výborné upečené sladkosti,
p. učitelkám za přípravu a realizaci celé akce, p. Fialovi, manželům Laurichovým a p. Kašičkovi ml.
za vydařenou stezku odvahy a všem občanům, kteří nám darovali dýně.

Podívejte se na fotky z této akce a posuďte, jak jsme si to užili (www.skola-bechlin.cz, fotogalerie 2013)
Milena Kölblová, ZŠ Bechlín

.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Strašidelně - pohádkové odpoledne a lampiónový průvod

Troufám si říci, že v Bechlíně se lampiónový průvod k výročí republiky stal tradiční a oblíbenou akcí.
Ani tentokrát jsme ho nevynechali, a protože minulý rok se nám osvědčila strašidelná stezka, zařadili
jsme ji do programu i letos. Nemalou roli na každé akci hraje počasí, které nám letos opravdu přálo.
Přestože strašidelné odpoledne začalo až v 15:30 hod., bylo stále teplo
a svítilo sluníčko. Mile nás překvapilo také to, že stále více dětí
i dospělých chodí v maskách. Okolo hasičárny běhal nespočet čarodějnic,
upírů, kouzelníků, duchů a jiných strašidelných bytostí. Všechny děti
měly možnost vyrobit si malého pavoučka z bambule, kaštanová zvířátka
a vlastního dýňového strašáka. Společně také dlabaly obří dýně, které
jsme pak darovali škole a školce v Bechlíně. Nechyběly ani různé hry, jako
chytání rybiček, házení na cíl atd.
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........
Krátce po 18 hodině vyšel průvod z hasičárny, okolo obecního úřadu směrem na hřiště. Tam pak
všichni společně pouštěli létající lampióny štěstí. Krásná podívaná! Jakmile všechny lampióny zmizely
za lesem, vydal se průvod zpět k hasičárně, kde jsme mezitím připravili stezku. Pravda, letos byla více
strašidelná než pohádková, ale i tak měla velký úspěch. Některé děti ji prošly bez úhony vícekrát,
některým to stačilo jednou.  Jako první na ně čekalo malé peklo s čertem a čerticí. O kus dál visel
na stromě opravdový oběšenec. V křoví strašil duch
nasvícený fosforovými barvami, který všechny „naháněl“
k pavučině. Ve vile se zabydlel mnich. Od něj všichni
museli projít kolem dračí sluje k perníkové chaloupce,
ze které si děti loupaly opravdové perníčky. Odtud vedla
cesta k malému hřbitovu – námi vytvořeným imitacím
hrobů. Po cestě mohly děti narazit na upírku a další
strašidla. Pak už jen zbývalo vymotat se z křoví a vrátit
se zpět do hasičárny. Na většině stanovišť dostaly děti
sladkou odměnu za statečnost. Když stezka skončila,
opekli jsme si buřty, poseděli, zatancovali si.
Všem občanům chceme poděkovat za přízeň, ze které se můžeme každý rok těšit. To, že se lidé všeho
věku na našich akcích baví, je pro nás nejlepší odměna a doufáme, že na těch dalších, které se již
plánují, tomu nebude jinak 
Michala Korpalová, SDH Bechlín

Z NAŠÍ ŠKOLKY ..........

Mateřskou školku zdobí panáčci a strašidýlka z přírodnin

Podzim byl v MŠ Předonín ve znamení dýní a lesních plodů.
Rodiče, prarodiče a všechny, kdo za dětmi do školky chodí, zaujme
na první pohled nádherná výzdoba. Chodbu školky zdobí panáčci
a zvířátka z dýní a přírodnin. Všechna z dílny paní učitelek.
„Je to práce s tavnou pistolí, kterou děti nezvládnou, proto jsme
výzdobu dělaly samy. Každé dítě navíc dostalo domů myšku,“
přiblížila práci na přípravě výzdoby paní učitelka Alena
Teichertová. Jak dodala, děti ale také přiložily ruku k dílu. Vyráběly strašidýlka ze dřeva a listů.
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Zdeňka Fillerová Studená

………. ZE SPORTU

„Černý“ fotbalový podzim završen
Nejprve krátká zmínka o požárním sportu. V sobotu 16. listopadu 2013 proběhla v Předoníně za aktivní
účasti našeho oddílu Rada Krušnohorské ligy. Provedlo se zhodnocení ročníku 2013 a příprava
na rok 2014. Stručně předběžně některé změny do roku 2014:
1/ Změna v bodování soutěží
mužské soutěže – bodování 10 celků
ženské soutěže – bodování 6 celků
2/ Změna odměňování
zrušeno losování
odměna po konci soutěží dle pořadí, bude stanoven počet
odměňovaných družstev – závisí na finanční situaci KL
3/ Předběžný kalendář soutěží roku 2014 představuje 12 závodů.
Případné další informace přineseme po zveřejnění Radou Krušnohorské ligy.
Další část patří fotbalu, o kterém se v současnosti těžce píše. Naše upozornění na stav a negativní
reakce hráčů (veškeré výzvy bez odezvy) znamenají, že „A“ přezimuje na předposledním místě
tabulky. Nezmění-li hráči přes zimní přestávku to, co jim neustále vytýkáme, můžeme se dočkat
sestupu do nižší soutěže a také toho, že nebude, kdo by se staral o chod klubu, když hráči nemají
zájem. Je s podivem jejich neustálá neúčast na zápasech, o trénincích ani nemluvě. Co pro ně členství
v SK Předonín znamená? To ať si přeberou. Jen na dokreslení:
Z 32 registrací nemůžeme postavit ani družstvo o 11 hráčích pro utkání. Opravdu důvod k nápravě.
A o chování svědčí následující bilance. V roce 2013 jsme měli celkem 15 vyloučených hráčů z toho
na jaře 6 vyloučených (5 x „A“, 1 x „B“) a na podzim 9 vyloučených (6 x „A“, 3 x „B“). Opakovaná
vyloučení: Mysík 3x, Flodr 2x, Hubený J. ml. 2x, Soušek M. 2x, Šolc 2x, Doležal 2x. Stručně k posledním
utkáním:
„A“
Série tří utkání s družstvy na L (Lukavec, Liběšice, Libochovice) dopadla katastrofálně. 3 x porážka
při skóre 3 : 14. O zápase v Lukavci jsme informovali minule.
Neděle 3. listopadu 2013
Předonín – Liběšice
2 : 5 (0 : 2)
- tradičně jsme hned ve druhé minutě obdrželi gól, následující vyrovnaná hra bez našeho úspěchu,
naopak soupeř gólem do šatny z penalty navýšil skóre a v druhé části po brance opět po zahájení
kontroloval hru. Naše góly pouze upravovaly brankový rozdíl.
Sobota 9. listopadu 2013
Libochovice – Předonín
6 : 1 (3 : 1)
- překvapivé vedení našeho celku se v závěru poločasu otočilo a z naší strany bylo po fotbale. Navíc
dvě poznámky: domácím se nedařilo a my opět ve velmi kombinované sestavě. Opravdu výsledek
pro „hořkou“ dokopnou a nepříjemný výhled na jaro.
„B“
Sobota 2. listopadu 2013
Radouň – Předonín „B“
2 : 3 (2 : 2) (1 : 2)
- zbytečná ztráta bodu. Nevyužita větší herní vyspělost. Obdržené branky po chybách. Na závadu hře
byl špatný terén. Za klukovinu vyloučen Šolc.
Neděle 10. listopadu 2013
Předonín „B“ – Hoštka
8 : 1 (2 : 1)
- soupeř se ujal vedení a to bylo z jeho strany vše. Zejména druhý poločas byl hrou na jednu branku.
Řada šancí zůstala nevyužita. Na naší straně hrálo několik hráčů ze soboty.
Přípravka
Vzhledem k přeřazení družstva Lukavce z mladších přípravek do starších bylo naše družstvo zařazeno
do skupiny MLH o 9 – 12 místo, kde budou následující kolektivy: Pokratice, Libochovice, Štětí „B“,
Předonín. Termíny jara 2014: 19. – 20. 4., 26. – 27. 4., 3. – 4. 5., 10. – 11. 5., náhradní termín 17. – 18. 5.
Tímto uzavíráme soutěžní podzim 2013 a příště přineseme oficiální tabulky po této části soutěže.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
7

VÝZNAMNÉ BUDOVY ……….

Šustrův statek
První zmínka o čp. 18 je z roku 1493, kdy rytíř Radslav Beřkovský z Šebířova postoupil manželce Elišce
z Landšteina dvoutřetinový díl Bechlína s dvanácti usedlostmi, mezi nimi i tímto statkem. V roce 1634
se zde připomíná Kotoul Jiří, později Fidler Jiří, roku 1751 Václav, po něm následovalo několik Václavů
téhož rodu až do roku 1824. 1. listopadu 1781 bylo císařským manifestem zrušeno nevolnictví a rolníci
se stali skutečnými vlastníky dosud jen užívaného hospodářství. Od 11. března 1824 byl majitelem
čp. 18 Veltruba Antonín, od 6. března 1827 Arazim Josef. Ten 14. března 1838 prodal Františku Šustrovi
z Dobříně pro jeho syna Josefa, který ho roku 1843 postupil svému bratru Františkovi. Ten pozemky
rozšířil a co do výstavnosti valně přetvořil. Obytné dřevěné stavení, na jehož rohu strměl vysoký topol,
nahradil kamenným domem, který tvořil jediné průčelí
s již dříve zbudovanou sýpkou, v jejímž přízemku
se nalézaly stáje. V roce 1865 František Šustr přikoupil dům
čp. 88, aby mohl ve svém dvoře získat větší prostory
a proměnil ho v konírnu. Při cestě do „Ostrov“ postavil
nový domek a na něj číslo 88 přenesl. A v takovém
příznivém stavu odevzdal statek roku 1901 synu
Jaroslavovi, který se v červenci 1903 oženil. 11. března 1908
byl Jaroslav Šustr poprvé zvolen obecním starostou,
tím se stal do roku 1945 ještě několikrát.
V padesátých letech minulého století byl statek vyvlastněn,
pan Šustr povolán k PTP a rodina vystěhována. V budově
byl zřízen byt, obecní knihovna a klubovna SSM, ale celé roky
pouze chátrala. Po sametové revoluci byl v restituci majetek
navrácen a Šustrovi věnovali budovu se zahradou
občanskému sdružení Můj domov, které jejich syn Jaroslav
a snacha Jiřina 26. srpna 1999 založili. Cílem tohoto
občanského sdružení bylo vybudovat zařízení pro výkon
pěstounské péče. Po úspěšné rekonstrukci zdevastované
budovy podpořené skoro dvěma sty sponzory mohla být přijata do pěstounské péče první skupinu
dětí. Byli to sourozenci Vládík (3,5 roku), Petruška (6,5 roku) a Renatka (7 roků). Čtvrtým přírůstkem
do rodiny byl Lukášek (4 roky), kterého si pěstouni převzali do péče v říjnu 2003. Přesně za rok, v říjnu
2004, přišli další sourozenci Jiřinka (10 roků) a Tomášek (8,5 roku). Základní myšlenkou projektu bylo
poskytnout dětem z dětských domovů dobře fungující rodinu, která má tátu, mámu a šest dětí. Rodina
přinesla dětem obohacení počtem blízkých, které násobí
vztah k rodičům a dalším příbuzným pěstounů. Dalším
cílem bylo řešení období po ukončení pěstounské péče,
tj. po dosažení osmnáctého roku věku dítěte. Sdružení
s touto situací počítalo a s ohledem na architektonické
řešení objektu umožní dětem pobyt i po skončení
pěstounské péče. V objektu byly vytvořeny dvě bytové
jednotky, které by mohlo využívat některé z dětí
po dosažení zletilosti se svojí budoucí rodinou.
Při příležitosti deseti let pěstounské péče sdružení Můj domov Bechlín slavnostně zahájilo
18. listopadu 2011 provoz Centra sociální rehabilitace a Prodejní dílny výrobků české lidové tradice.
Centrum sociální rehabilitace poskytuje víkendové služby péče o autistické děti. Tím se naplňuje
podstata odlehčujících služeb. Rodiče dětí, které tráví víkend v Bechlíně, nabírají odpočinkem další síly
na nepřetržitou péči.
Prodejní dílnou podtrhuje paní Šustrová význam udržení české lidové tradice a předávání tradic
dalším generacím v Polabí. Občanské sdružení obdrželo registrovanou značku Polabí regionální
produkt.
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Prodejna je zaměřena na výrobky vycházející z více jak stoleté
české tradice venkova. Například modrotisk, kanafas, háčkované
dečky, dekorace ze sušených rostlin, panenky z kukuřičného šustí,
tupeská keramika, staročeský perník tlačený do dřevěných forem,
nekynuté pečivo z Polabí, med, košíkářské zboží, kraslice a další.
Prodejní dílna pořádá kurzy lidové tradice pro školy a širokou
veřejnost i prohlídky pro návštěvníky. Každý čtvrtek
se
v prostorách dílen schází děti z Bechlína i okolních vesnic
na
dětském kroužku pod vedením učitelek p. Berounské a p. Dolinárové. Do budoucnosti by chtěla paní
Šustrová vybudovat muzeum lidového pečiva.
Zdevastované původně hospodářské stavení, které bylo používáno v nedávném období k nejrůznějším
účelům, se podařilo citlivou rekonstrukcí přeměnit v moderní obydlí, které i s přístavkem na místě
bývalého výminku zkrášluje naši vesnici a přispívá i k obnově venkova a jeho tradic.
Miluše Dvořáková

.......... SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM

MIKULÁŠSKÁ
SDH Předonín, ČERT, MIKULÁŠ a ANDĚL si Vás dovolují pozvat na MIKULÁŠSKOU nadílku.

Kdy:

7. prosince 2013

Kde:

sál Předonín

V kolik:

15:00 hodin

děti, které nejsou u hasičů, podepsaný balíček s sebou

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů Předonín Vás srdečně zve na
Výroční valnou hromadu,
která se koná v sobotu 7. prosince 2013 od 18:00 hodin
na sále obecního úřadu v Předoníně
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….
Obec Bechlín a SDH Bechlín Vás srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU a VÁNOČNÍ TRHY
těšíme se na Vás o první adventní neděli 1. prosince 2013 ve 13:00 hodin
u hasičské zbrojnice v Bechlíně

13:00

Zahájení vánočních trhů
bohaté vánoční občerstvení, zabijačkové pochoutky, adventní a vánoční zboží,
prodej pečeného čaje, prodej medu, ukázky uměleckého kovářství

15:30

Adventní program dětí ze ZŠ a MŠ Bechlín

16:00

Mikulášská nadílka

17:00

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
,

Závěrečný ohňostroj

Hospoda „U Petráčků“ v Libkovicích Vás zve v sobotu 7. prosince 2013 od 20:00 hodin na

MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU

a samozřejmě pořádáme oslavu Silvestra s půlnočním ohňostrojem

INZERCE ……….

Prodej vánočních stromků (borovičky)

za cenu 2,- Kč/1 cm
prodej bude probíhat na adrese Bechlín 281 od 30. listopadu 2013
každou sobotu a neděli od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 16:00 hod.
kontakt: Pavel Točín, Bechlín 281, tel. 607 721 219

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 zastupiteli obce panu Hruškovi v Předoníně.
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