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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín prošla v nedávné minulosti kontrolou
ministerstva školství. V závěrečném protokolu zaznívá velké pozitivum jak předškolních, tak i školních
záležitostí. Veškerá evidence všeho možného je v pořádku, programy výuky jsou v pořádku,
kvalifikace pracovníků je v pořádku, prostředí a vybavení je také stoprocentní. Kontrolními pracovníky
byl oceněn přístup k dětem, vstřícnost a téměř rodinná pohoda všech zařízení. Vyvážená spolupráce
mezi obcí jako zřizovatelem příspěvkové organizace a organizací samotnou přispívá k celkové dobré
atmosféře života v naší obci.
O to více mě mrzí, že školní lavice naší školy nejsou naplněny větším počtem žáků. Školky v obou
částech obce jsou na hranici kapacity a velmi dobře připravují děti pro nástup do školy. Výsledek
je ale jen padesátiprocentní. Nevím, proč spousta dětí nastupuje své vzdělání ve spádovém městě,
nevím, proč rodiče nevyužívají možností ve své obci. Nemalé prostředky ve výši cca 30 % ročního
rozpočtu obce, které nás všechny každý rok příspěvková organizace stojí, tak přicházejí vniveč.
Je to z mého pohledu velká škoda.
S ohlédnutím do minulosti je potřeba říci, že naše malá
škola položila základy vzdělávání pro většinu našich
občanů. Nepřetržité vyučování od roku 1786 je docela jistě
známkou kvality, umu, píle a ochoty věnovat
se
dětem. Mnozí z řad našich občanů získali vysokoškolské
vzdělání, mnozí se stali úspěšnými podnikateli nebo
řemeslníky. Jistě každý z nás, který prošel naší školou, na
ni vzpomíná rád. Vzpomíná rád nejen proto, že byl mladý
a získával základy vzdělanosti. V dospělosti si
uvědomujeme výhody téměř rodinného prostředí a
možností maximální péče malé školy.
Snahou naší obce je i pro příští generace školáků zachovat to, co se nazývá rodinným stříbrem.
Bez školy v obci ztrácíme ze své atraktivity, stáváme se obcí horší kategorie. V potaz je třeba vzít
i ekonomickou stránku věci. Dojíždění žáků, větší příspěvky rodičů do školy ve městě a mnohé další
okolnosti se dotýkají každého z rodičů.
Zajištění finančních prostředků pro zdárný chod naší příspěvkové organizace, vzdělávání a rozšiřování
vědomostí ze strany pedagogického sboru i ostatních pracovníků školy, vymýšlení různých her,
kroužků a sportovních či zájmových aktivit, tvoří živoucí organismus s cílem udržet základní školství
i nadále.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se více či méně podílejí na zdárném chodu celé organizace
a popřát mnoho úspěchů při jejich činnosti.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
se koná v pondělí 14. října 2013 od 17:00 hodin v Klubu Bechlín. Program bude upřesněn na plakátech
a webových stránkách obce.

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 30. září 2013 začíná zimní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x týdně.
Svozový den – STŘEDA
První vývoz – 2. října 2013

MUDr. Tylová oznamuje,
že ve dnech 6. – 8. listopadu 2013 a 23. – 27. prosince 2013 neordinuje.

Informace o způsobu hlasování
při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 volby se uskuteční
v pátek 25. října 2013 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 26. října 2013 od 8:00 do 14:00 hodin
 místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1, pro voliče s trvalým pobytem v místní části Bechlín, je volební místnost
v budově Klubu Bechlín čp. 162
ve volebním okrsku č. 2, pro voliče s trvalým pobytem v místní části Předonín, je volební místnost
v budově Klubu Předonín čp. 39
 volit mohou
státní občané ČR, kteří dosáhli nejpozději druhý den voleb věku 18 let a v den voleb jsou v obci
přihlášeni k trvalému pobytu
 hlasovací lístky
budou voličům distribuovány nejpozději 1 den přede dnem voleb, v případě ztráty či poškození obdrží
volič kompletní sadu hlasovacích lístků ve volební místnosti
 hlasování
- po prokázání totožnosti a státního občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem ČR bude voliči umožněno hlasování
- v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek
té politické strany, pro niž se rozhodl hlasovat. Zároveň může na tomto hlasovacím lístku
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost. Ve prospěch politické strany se počítají i hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů
škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud budou na hlasovacím
lístku zakroužkováni více než 4 kandidáti, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické
strany, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
- neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené, nejsou vloženy
do úřední obálky nebo je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků
- pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování
umožněno
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- každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné – s voličem, který nemůže upravit hlasovací
lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič (nikoliv však člen okrskové volební komise) a hlasovací lístek
za něj upravit a vložit do úřední obálky, případně i vložit do volební schránky
- po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím
lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky
- v případě závažných, zejména zdravotních důvodů lze požádat obecní úřad nebo okrskovou volební
komisi o hlasování mimo volební místnost, k voliči jsou pak vysláni dva členové okrskové volební
komise s přenosnou hlasovací schránkou
- v případě dlouhodobé hospitalizace může volič požádat správu příslušného zdravotnického zařízení
o zápis do zvláštního seznamu voličů nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování (18. října 2013
do 14:00 hod.) a bude mu umožněno hlasovat do přenosné hlasovací schránky
- v případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se v době voleb bude nacházet,
lze volit na voličský průkaz, který opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku. Volič
je povinen voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
- o voličský průkaz lze požádat obecní úřad osobně do 23. října 2013 do 16:00 hod. nebo podáním
doručeným obecnímu úřadu nejpozději do 18. října 2013 v listinné podobě s úředně ověřeným
podpisem, v elektronické podobě s elektronickým podpisem nebo v elektronické podobě
prostřednictvím datové schránky

………. NAŠE ŠKOLA

Škola je tady!

Prázdniny skončily a začíná nový školní rok. Před osmou hodinou se ve škole začaly scházet svátečně
oblečené děti. Některé vběhly ostříleně do svých tříd a ihned si začaly vyprávět, co o prázdninách
dělaly. Některé provázel váhavý krok a nervozita, a to zejména ty, které šly do školy úplně poprvé.
Ve třídě v prvním patře byly pro prvňáky připravené lavice se jmenovkou. Pro každého byly
připravené pomůcky a učebnice, se kterými budou děti po celý následující rok pracovat. V letošním
roce nastoupilo celkem osm dětí, které doprovázeli rodiče či prarodiče. Nejprve je paní ředitelka
a zároveň třídní učitelka Mgr. Ilona Řejhová přivítala ve škole, popřála jim mnoho zdaru a krátce
shrnula, co je ve školním roce čeká a nemine. Poté se slova ujal pan starosta a paní vychovatelka.
Společně rozdali dárečky od obce. Mezitím, co paní ředitelka seznamovala rodiče s průběhem prvního
týdne, děti si prohlížely vyzdobenou třídu. Za chvíli si už balily věci do svých nových batohů. Na závěr
si ještě rozdaly donesené sladkosti a šly se podívat na svou novou šatnu.

Přejeme všem dětem, učitelům a pracovníkům školy úspěšný nový školní rok a rodičům pevné nervy
při plnění domácích úkolů.
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Michala Korpalová

AKCE KULTURNÍ KOMISE ……….

Koncert Přívoranky v Bechlíně:
Počáteční rozčarování vystřídala zábava

V sobotu 14. září proběhla další společenská akce Kulturní komise Obce Bechlín. Zaměstnanci obecního
úřadu se rozhodli, že občanům zpříjemní poslední slunečné zářijové dny a uspořádali ve spolupráci
se Sborem dobrovolných hasičů Bechlín oblíbenou kulturní akci – koncert dechovky pod širým nebem.
Vše proběhlo podle plánu a v sobotu odpoledne k nám zavítala Přívoranka. Hasiči přišli v dobré
náladě a vše připravili pro příchozí návštěvníky, za což jim patří dík.
Ale co se přihodilo: Ručičky hodin doběhly ke 14. hodině, muzikanti měli naladěno... A na dvoře
požární zbrojnice zůstávaly prázdné lavičky. Organizátoři akce se začínali ptát sami sebe: Kde se stala
chyba? Je snad něco v nepořádku, že lidé nemají o dechovku tentokrát zájem? Omrzela se jim? Nebo
se dnes, v tomto pěkném počasí, vypravili někam jinam? Kapela se ujala věci profesionálně
a ve smluvený čas začala, byť jen pro pár posluchačů, hrát.
Naše počáteční překvapení a zlost nad zmařenou prací začala střídat melancholie a rezignace. Proč tyto
akce vlastně děláme? Chceme lidem zpříjemnit život v obci a oni o to nestojí...
Po chvíli se naštěstí dění přehouplo do lepší nálady. Objevili se první čtyři návštěvníci a my je s radostí
přivítali. Postupně přicházeli, pomalu, ale jistě, další lidé. Koncert jsme zahájili pro sedm návštěvníků.
Trochu rozpačitě, se slovy, že snad jsou další občané na cestě a že brzy přijdou.
Nakonec přišlo ještě několik lidí, postupně se zaplnila alespoň část volných míst. Dá se tedy říci,
že Přívoranka nepřijela do Bechlína nadarmo. Doufáme, že alespoň ty, kdo se rozhodli přijít, dechovka
pobavila a že sobotní odpoledne strávili příjemně. Z pozice organizátorů akce jim patří poděkování,
že podporují kulturní dění v obci svou účastí. Později jsme se dozvěděli, že někteří z občanů nemohli
přijít. Byli to ti věrní, kteří obvykle nechybí, setkávají se zde s přáteli a dobře se baví. Snad to byl jen
špatný den nebo souhra náhod...
Nyní je však na závěr nutné zodpovědně posoudit: Šlo jen o špatnou shodu náhod nebo přijde naše
další snažení na zmar? Zklameme těch pár věrných nebo budeme riskovat, že příště kapela bude hrát
jen pro pár stromů?
Za kulturní komisi obce Zdeňka Fillerová Studená

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ……….

Soutěž mladých hasičů
Rok se s rokem sešel, začala škola a také nový
ročník soutěží mladých hasičů. 21. září 2013
jsme uspořádali další, již 22. ročník soutěže
„Putovní pohár mládeže SDH Bechlín“.
Jako každý rok se soutěžilo v disciplíně štafeta
4 x 60 m a požárním útoku. Oproti klasickému
hodnocení se naše soutěž liší v tom,
že nesčítáme body z jednotlivých disciplín,
nýbrž časy, kterých v nich družstva dosáhnou.
V půl deváté se na místním hřišti začala sjíždět
soutěžní družstva. Některá využila zbývajícího
času na trénink. V devět hodin jsme soutěž zahájili slavnostním nástupem a poradou vedoucích.
Celou soutěž zahajovalo domácí družstvo přípravky – plamínků. Oba pokusy děti zvládly k naší velké
spokojenosti výborně a jedinou konkurenci z SDH Vědomice předběhly o tři vteřiny. Poté následovaly
pokusy kategorií mladších a starších žáků. Našim družstvům se podařilo vše tak, jak jsme očekávali.
Naši mladší žáci se drželi na průběžném 4. místě. Starší žáci získali průběžné druhé místo.
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Po krátké přestávce, kterou jsme využili k přestavění dráhy, se pokračovalo disciplínou požární útok.
Nastal první a jediný problém – selhala elektronická časomíra zapůjčená ze Štětí. Tři družstva mladších
žáků musela svůj pokus opakovat. Abychom předešli dalším potížím, rozhodli jsme se, že terče
vyměníme za plechovky a elektroniku za nenahraditelný lidský faktor – rozhodčí se stopkami.
Nakonec se nám podařilo dodržet časový harmonogram.
Co se výsledků týče – opět se ukázalo, že požární útok je slabinou všech našich družstev. Celkem
se soutěže zúčastnila dvě družstva přípravky, pět družstev mladších a šest družstev starších žáků.
Po sečtení časů obou disciplín bylo jasné, že plamínek získá druhé místo, mladší žáci třetí místo a starší
žáci čtvrté místo. Přesto jsme my, vedoucí, s výsledky spokojeni. Děti mají radost z medailí a naštěstí
zatím neřeší o jaký cenný kov se jedná. 
Vítězi v kategoriích přípravky a mladších žáků se stala družstva z Vědomic. Vítězem v kategorii
starších žáků, celkovým vítězem a po celý rok majitelem putovního poháru se stalo družstvo
SDH Předonín. Gratulujeme!
Na závěr chci poděkovat FK Bechlín, zvláště p. P. Cardovi, za vstřícný přístup, SDH Libkovice
za pomoc se zajištěním dopravy vody, p. I. Kubíčkovi, který si jako hlavní rozhodčí vzal vše
„pod palec“, všem ostatním rozhodčím, všem divákům, kteří přišli podpořit naše soutěžící a všem,
kteří se jakkoliv podíleli na přípravách soutěže. Děkujeme!
Michala Korpalová

………. ZE SPORTU

Nedaří se...

Nejprve doplníme účinkování oddílu požárního sportu v uplynulém období. Podáváme přehled podle
jednotlivých soutěží.
Krušnohorská liga
místo
datum
Hrobce
Předonín
Předonín
Duchcov

31.8.2013
7.9.2013
7.9.2013
21.9.2013

terče

čas

body

umístění

ST
ST
ST
PT

18,36
19,02
19,23
22,10

11
9
6
17

5
7
10
2

jediný noční závod v soutěži
SK Předonín pořádal dva
závody v jeden den

ST – sklopné terče; PT – plnící terče
Krátké zhodnocení:
Přes veškerou snahu a závěrečný finiš v Duchcově se SK nepodařilo vylepšit průběžné sedmé místo.
Naopak po závodu v Hrobcích jsme vlivem výkonu družstev z nižších pozic (Lhenice A) klesli na místo
osmé, které nám zůstalo až do konce. Vítěz Krušnohorské ligy - Lhenice B
147 bodů
8. místo
- Předonín
94 bodů
Na vysněné páté místo Zeměch nám chybělo deset bodů. Nebýt zaváhání v Klášterci (bez bodového
zisku) a slabších umístění v Jimlíně, Bříze a Předoníně, nebylo by páté místo pouze snem. Ale osmé
místo z celkově 28 klasifikovaných družstev je velmi pěkné.
Podřipská liga
místo
Nové Dvory
Hrobce

datum

terče

31.8.2013
1.9.2013

PT
ST

čas na 3B

umístění

čas na 2B

umístění

28,77
3/1
26,02
2/1
18,10
1/2
18,84
1/2
Soutěž 3B – požární útok na 3 hadice „B“ a vlastní stroj
Soutěž 2B – požární útok na 2 hadice „B“ a jednotný stroj
zlomek umístění: čitatel – umístění Předonína; jmenovatel – umístění Hrobců
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Podřipská liga je o stupeň nižší soutěž a v ní o nejlepší družstvo okresu bojují dvě družstva –
SK Předonín a SDH Hrobce. Již v minulém zpravodaji jsme porovnávali jejich výkony a umístění
a o konečném pořadí rozhodl závod v Předoníně 17.8.2013. Poslední dva závody provedly pouze
kosmetickou úpravu.
Konečné pořadí: soutěž 3B vlastní stroj
1. SDH Hrobce
168 bodů
2. PS Předonín
161 bodů
3. SDH Nové Dvory
136 bodů
7. SDH Předonín
60 bodů
soutěž 2B jednotný stroj
1. PS Předonín
157 bodů
2. SDH Hrobce
150 bodů
3. SDH Nové Dvory
139 bodů
7. SDH Předonín
91 bodů
Obě soutěže, jak Krušnohorská, tak i Podřipská liga, budou mít již jen slavnostní zakončení
s vyhodnocením sezóny 2013.
V další části se budeme věnovat fotbalu. A opravdu se nedaří. A proč? Množství zraněných,
vyloučených a pracovně zaneprázdněných, ale především celkový přístup hráčů k veškerému dění
v oddíle. To bychom se ale stále opakovali, takže raději zrekapitulujeme dosažené výsledky.
„A“ dospělí
Neděle 1. září 2013
Předonín – Travčice
2 : 3 PK (2 : 1)
- získaný dvoubrankový náskok jsme neudrželi a nakonec jsme ztratili i jeden bod z rozstřelu
pokutových kopů
Neděle 8. září 2013
Polepy – Předonín
5 : 0 (2 : 0)
- laxní přístup, neukázněnost, to byl projev našeho družstva. Tak se hrát nedá. Zakončeno vyloučením
Doležala za urážku rozhodčího.
Neděle 15. září 2013
Předonín – Mšené-lázně
0 : 2 (0 : 2)
- neproměněné tutovky na začátku a jinak dobrá hra bez zakončení. My jsme hráli, soupeř dával góly.
Sobota 21. září 2013
Štětí „B“ – Předonín
3 : 1 (1 : 0)
- očekávali jsme větší porážku, přičemž jsme soupeři darovali laciné góly. Korekce výsledku byla
až v samém závěru utkání.
„B“ dospělí
Sobota 31. srpna 2013
Židovice – Předonín „B“
2 : 1 (0 : 0)
- ve vyrovnaném utkání jsme i vyrovnali vedení domácích, ovšem chybou brankaře jsme darovali
domácím vítězství.
Sobota 7. září 2013
Předonín „B“ – Bechlín
4 : 0 (1 : 0)
- emoce pouze v hledišti, slušně hrané utkání. Výsledek hovoří ve prospěch domácích, kteří přece
jenom měli převahu. Úsudek ať si udělá každý sám.
Sobota 14. září 2013
Ploskovice – Předonín „B“
6 : 1 (3 : 0)
- půl hodiny v deseti hráčích v silně kombinované sestavě, která nemohla zabránit vítězství zcela určitě
hratelnému soupeři.
Neděle 22. září 2013
Předonín „B“ – Bříza
3 : 2 (1 : 2)
- na průběh utkání měla vliv branka soupeře v úvodu a druhá po chybě obrany a především výkon
rozhodčího. Hrálo se tvrdě na prahu únosnosti podobně jako v Bříze při pohárovém utkání. Paradoxem
je, že vítězný gól jsme zaznamenali krátce před koncem v době, kdy jsme hráli o deseti hráčích. Další
zbytečné vyloučení – M. Soušek.
Přípravka – absolvovala tři turnaje
Sobota 7. září 2013 Libotenice
- porazili jsme nováčka soutěže Libotenice. Nejlepším hráčem turnaje zvolen Petr Soušek.
Předonín – Dobříň 4 : 8
Předonín – Podlusky 4 : 9
Předonín – Libotenice 6 : 1
6

.......... ZE SPORTU
Sobota 14. září 2013 Předonín
- velmi zdařilý turnaj za pěkného počasí, ovšem bez úspěchu našich nejmenších. Nejlepším brankařem
turnaje zvolen Pavel Soušek.
Předonín – Dobříň 3 : 6
Předonín – Podlusky 4 : 8
Předonín – Libotenice 1 : 3
Sobota 21. září 2013 Dobříň
- opět jsme porazili Libotenice. Nejlepším brankařem turnaje opět zvolen Pavel Soušek.
Předonín – Dobříň 1 : 9
Předonín – Podlusky 3 : 14
Předonín – Libotenice 9 : 0
Tím končí popis dění v SK Předonín v minulém měsíci a další přehled příště.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

Dva závody Krušnohorské ligy
Vzhledem k problémům s termíny závodů regionální Krušnohorské ligy v požárním útoku z důvodu
povodní doháněli pořadatelé v závěru sezóny stanovený počet soutěží. Tak se stalo, že malý
ambiciózní oddíl požárního sportu při SK Předonín byl pověřen pořádáním dvou závodů v jeden den.
Dnem „D“ se stala sobota 7. září 2013. Měl prověřit organizační schopnosti malého, téměř rodinného
kolektivu, který se vytvořil kolem obětavého, houževnatého Pavla Balšánka.
Po předchozích přípravách závodního zázemí, včetně kvalitně připravené dráhy, pozvedlo
pořadatelům náladu hned ráno ještě počasí. Sluníčko utvořilo pěknou kulisu po celý soutěžní den.
Na parkovišti začínalo být „husto“. Auta s hasičskou technikou zaplnila určený prostor a jejich
osazenstvo se připravovalo na stávající sportovní boj. Registrací prošlo celkem 15 družstev mužů
a 10 družstev žen. Před desátou hodinou proveden slavnostní nástup a jde se na věc. Zahajují muži
a soutěž narušuje pouze přeměřování hadic. Postupem času závod získává na plynulosti. Ne každému
se daří vyrovnat se s nástrahami tratě a tak smutně pokukují u výsledkové tabule na ty, co obsazují
první příčky. Nespokojení jsou i domácí – pořadatel PS Předonín si jistě představoval lepší než sedmé
místo a rovněž třinácté místo SDH Předonín nenaplnilo naděje tohoto kolektivu. Nezbývá
než pogratulovat vítězi prvního závodu celku SDH Chrášťany. Odpočinout si a vzhůru do druhého
závodu. Pořadatel zajistil vše pro dodržení pitného režimu a také o stravu bylo postaráno počínaje
klobásou a steaky konče.
Druhý závod proběhl ještě rychleji než prvý. Vítěz zůstal stejný, celek SDH Chrášťany. Jestliže
PS Předonín chtěl odčinit částečný neúspěch, tak to dopadlo právě naopak. Nepodařil se útok
na ztracené sedmé místo v celkové soutěži a desáté místo neodpovídá možnostem družstva.
Konkurenční SDH Předonín uzavíral pořadí patnácti zúčastněných družstev. Inu, sport je sport.
Po závodech chlapů nastoupily ke svým dvěma závodům představitelky něžného pohlaví. Bylo
se na co dívat, a to jak na trati, tak i mimo. Roli favoritek zvládla děvčata z Chrášťan, která vyhrála oba
závody. Domácí družstvo žen bojovalo a stačilo to na šesté místo v prvním závodě a deváté místo
v závodě druhém.
Dobojováno. Společný nástup, rozdělení pohárů a finančních cen, sbalení veškerého proviantu a návrat
soutěžících do všech koutů Ústeckého, ale i Středočeského kraje. Věříme, že se jim v Předoníně líbilo
a že se k nám budou rádi vracet. Kámen ze srdce spadl i Pavlu Balšánkovi, který byl duší závodů.
Organizoval, závodil, uklízel.
Závěrem musíme poděkovat veškerému pomocnému personálu od prodeje masných výrobků
až po stánky s lahodným mokem. Na zdárném průběhu závodů se svým příspěvkem podíleli
následující sponzoři: OBEC BECHLÍN; BIATEC s.r.o.; ALEŠ BALŠÁNEK – ZEMNÍ PRÁCE VŠEHO
DRUHU; HOLLI s.r.o.; LÉKÁRNA POD LIPAMI ŠTĚTÍ; JUDr. VLADIMÍR BENEŠ, kterým tímto
děkujeme.
Závody v požárním útoku byly dobrou předehrou před derby ve fotbale Předonín „B“ – Bechlín.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….

SDH Bechlín Vás srdečně zve na

Lampiónový průvod
a strašidelné odpoledne
v sobotu 26. října 2013 u hasičské zbrojnice v Bechlíně
přesný čas bude upřesněn na plakátech
Masky vítány!
Občerstvení v běžném rozsahu nápojů, uzenin a cukrovinek!
INZERCE ……….
Společnost SOMMELROCK, výrobce venkovních betonových dlažeb, dlaždic, obrubníků,
ztraceného bednění, plotovek a jiných betonových výrobků, pořádá výprodejovou akci
na výběhové druhy výrobků.
Výprodej probíhá v termínu od 24. srpna 2013 do 26. října 2013
každou sobotu vždy od 8:00 do 12:00 hodin ve výrobním závodě v Ledčicích.
Akce platí do vyprodání zásob.

Prodám dveře vchodové plastové bílé a zlatý dub. Dále plechové dveře do stávající zárubně
a kompletní oplocení – bránu, branku a pletivo. Nové z neuskutečněné stavby. Dopravu zajistím.
Tel. 777 106 709

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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