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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
rok 2013 je na svém začátku a před námi stojí mnoho důležitých úkolů pro další rozvoj naší obce.
Prvořadým úkolem zastupitelů je dobře a s řádnou péčí připravit rozpočet pro rok 2013. Důležitým
krokem přípravy rozpočtu je uvážlivé rozhodování ve všech oblastech činnosti obce.
Schválení rozpočtu na následující rok je jedním z velmi důležitých kroků zastupitelstva obce. Každý
ze zastupitelů má jinou představu, jak naložit s penězi, co udělat, kterou záležitost upřednostnit. Nikdy
nebylo, ani nebude, lehké rozhodnout o záležitostech, které ovlivní chod naší obce mnohdy na spoustu
let dopředu. Velmi si vážím zodpovědné práce finančního výboru a účetní obce při sestavování návrhu
rozpočtu. Množství nápadů, připomínek a nesrovnalostí je vždy třeba roztřídit a urovnat, vyhodnotit
a zařadit do příslušných kolonek. Často se stává, že téměř hotový návrh rozpočtu se předělává
a upravuje, znovu předělává a upravuje.
Není toho málo, co všechno zajišťujeme ze společných prostředků. Ve zkratce připomeňme školství,
kulturu, sport, požární ochranu, odpadové hospodářství, opravy a údržbu všeho druhu, běžnou
administrativní činnost a mnohé další úkoly stanovené platnou legislativou. Neméně důležité je také
plánování investic ve všech částech obce. Stejně jako rodina, tak i obec hospodaří s tím, co vydělá.
Výdělkem obce se rozumí daňová výtěžnost stanovená státním rozpočtem, dotační tituly, sponzorské
dary a různé poplatky na účet obce. Získávání finančních prostředků je rok od roku stále náročnější
a administrativně složitější. Dopady nedobrého stavu celorepublikové ekonomiky se dotýkají každého
z nás, obec nevyjímaje.
Je složité pokrýt vše, co si občan přeje. Každý z nás má jinou představu, kterou cestou rozvoje naší obce
postupovat. Doufám, že i nadále naše obec udrží potřebný standard života našich občanů.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
se koná ve středu 13. února 2013 od 17:00 hodin v Klubu Bechlín. Program bude upřesněn
na plakátech a webových stránkách obce.

Výsledky volby prezidenta republiky v obci Bechlín
I. kolo konané ve dnech 11. – 12. ledna 2013
volební okrsek
Bechlín
Předonín
celkem
jméno a příjmení kandidáta
Zuzana Roithová
Jan Fischer
Jana Bobošíková
Taťana Fischerová
Přemysl Sobotka
Miloš Zeman
Vladimír Franz
Jiří Dienstbier
Karel Schwarzenberg

počet opráv.
voličů
599
369
968

odevzdaných
hlasů platných
339
253
592

odevzdaných
hlasů neplatných
3
0
3

účast
v%
57,1 %
68,6 %
61,5 %

počet hlasů
Bechlín
12
70
19
6
6
92
27
64
43

počet hlasů
Předonín
9
55
10
3
10
51
29
49
37

počet hlasů
celkem
21
125
29
9
16
143
56
113
80

pořadí

počet opráv.
voličů
603
370
973

odevzdaných
hlasů platných
333
237
570

odevzdaných
hlasů neplatných
2
1
3

účast
v%
55,6 %
64,3 %
58,9 %

počet hlasů
Bechlín
222
111

počet hlasů
Předonín
147
90

počet hlasů
celkem
369
201

pořadí

7
2
6
9
8
1
5
3
4

II. kolo konané ve dnech 25. – 26. ledna 2013
volební okrsek
Bechlín
Předonín
celkem
jméno a příjmení kandidáta
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg

1
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Odpadové hospodářství obce za rok 2012
Hmotnost odpadů
Komunální odpad (popelnice)
Velkoobjemový odpad
Nebezpečný odpad
Tříděný odpad
papír
9 210 kg
sklo
21 807 kg
plast
26 376 kg
nápojové kartony
419 kg
Celková hmotnost odpadů

Průměr odpadů na osobu a rok
134 959 kg
22 650 kg
4 141 kg
57 812 kg

Komunální odpad (popelnice)
Velkoobjemový odpad
Nebezpečný odpad
Tříděný odpad

106,3 kg
17,8 kg
3,3 kg
45,5 kg

219 562 kg

Celkový průměr odpadů
na osobu a rok

172,9 kg
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………. Z MÍSTNÍ KNIHOVNY

Knihovna v roce 2012
V loňském roce došlo v naší knihovně k velkým změnám. Protože díky darům občanů a nákupu
nových knih začínaly být úložné prostory přeplněné, rozhodli jsme se, že knihy, které máme v několika
exemplářích, nabídneme zdarma spoluobčanům. Duplicitní knihy jsme průběžně vystavovali v přízemí
obecního úřadu a přestože jich bylo několik stovek, jsou již všechny rozebrány.
V knihovně nyní nabízíme 2 425 titulů. Myslíme na všechny generace čtenářů, proto si můžete vybrat
z beletrie, detektivek, dobrodružných příběhů, pohádek, romantiky pro ženy, kuchařek, obrazových
publikací, encyklopedií (i dětských), historických knih, naučné literatury a dalších. Odebíráme také
časopisy History a Svět na dlani, o které je zájem hlavně mezi mladými čtenáři. Částku 12 000 Kč,
kterou máme každý rok k dispozici z rozpočtu obce na nákup nových knih, jsme letos celou věnovali
knihám pro děti. Největší zájem byl o šest knih příběhů Čtyřlístku, asi proto, že jejich nákupní cena
(590 Kč za 1 kus) je pro mnoho mladých rodin velmi vysoká.
12. března proběhla již tradiční exkurze žáků místní školy v knihovně a zúčastnilo se jí za doprovodu
učitelek 56 dětí. Přicházely po třídách, vyslechly si výklad knihovnic, prohlédly si knihy, které
nabízíme a jako každoročně se ti nejmenší přihlašovali mezi naše čtenáře. Letos jich bylo 16.
V roce 2012 proběhlo 321 návštěv čtenářů, z toho 90 bylo dětských. Těšíme se, že letošní rok bude ještě
úspěšnější a že se počet našich čtenářů zase rozroste. Zatím nás je 120. Uvítáme i návrhy na zakoupení
knih, o které máte zájem a budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Miluše Dvořáková, knihovnice

………. Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Novoroční výstup

Počasí 1. ledna 2013 bylo mrazivější, ale slunečné. Proto se nadšencům,
kteří každoročně absolvují novoroční výstup na památnou horu Říp,
šlapalo dobře. Léta dodržovaný čas odchodu na Říp od hasičské
zbrojnice má své opodstatnění. V osm hodin se vyráží a na nikoho
se nečeká. Po vzájemném novoročním přání se odchází směrem
na Krabčice. Na rovince to sice občas zafouká, ale historky z prožitého
Silvestra jsou důležitější a nikoho ani nenapadne si postěžovat na rychlou chůzi. Být mezi prvními
u kapličky sv. Jiří, obejít ji, spěchat do místní restaurace, obsadit co nejvíce míst a držet židle
pro ty méně zdatné či opozdilé, je pro zdatnější Becheláky samozřejmostí. Po zdařilém výstupu
je samozřejmě vyprahlé hrdlo, mapy potu na tričku dávají jasný signál doplnit tekutiny a řádně
se odměnit. Nechybí ani každoroční zápis do Knihy návštěv a lístek s razítkem potvrzující účast.
Po odpočinku a doplnění tekutin je čas k návratu. Tam, kde byl start, je i cíl a to hned z několika
důvodů. Cesta tam a zpět je příliš krátká na to, aby si všichni řekli, co potřebovali. Proto se pokračuje
ve zbrojnici, kde se očekává i návštěva těch, kteří výstup nemohli zrealizovat. Dalším důvodem
je novoroční guláš uvařený Jaroušem Mackem. Připravit guláš vysoké kvality pro tolik lidí je umění.
O tom vědí své Jarouškovy dobrovolnice. Ty pravidelně pláčou při loupání a krájení velkého množství
cibule.
Je to krásné setkávání spoluobčanů, přátel a několika generací právě v tento den. Pocit radosti
a spokojenosti je tou největší odměnou pro všechny. Kdo to letos nestihl, může se přidat v příštím roce.
Irena Škobisová
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Masopustní průvod
Je všeobecně známo, že některé tradice se drží na celém území naší republiky. Masopustní průvod
k nim ale nepatří. V současné době se drží spíše na Moravě. V Čechách tak tradiční, až na pár výjimek,
není. Tento fakt bychom rádi změnili. Prodejní dílna lidové tradice paní Jiřiny Šustrové ve spolupráci
s SDH Bechlín se v letošním roce pokusí tuto tradici obnovit i v naší obci.
Nejprve si připomeňme pár faktů. Pod názvem masopust se skrývá celé období od Tří králů
až do začátku postní doby, hlavně pak poslední tři dny, jímž toto období končí. Nejedná se o církevní
svátek, ale byl zařazen do církevního kalendáře, takže se jeho termín určuje podle Velikonoc. Odehrává
se před Popeleční středou, která zahajuje předvelikonoční postní období. A protože Velikonoce jsou
pohyblivým svátkem, může být masopustní neděle v rozmezí od 1. února až do 7. března. Oslavy
masopustu byly vždy společenskou záležitostí. Oblíbily si je všechny vrstvy obyvatel, od nejchudších
až po panovníky. Organizovaly se zábavy a průvody masek. Masopustními dny byly tučný čtvrtek,
taneční neděle a maškarní úterý. Celý průvod pak provázely různé zvyky, jako např. stínání kohouta,
pohřbívání basy, vodění medvěda a žádání starosty o předání práva nad obcí. Nejznámější masky byly
medvěd s medvědářem, bába s nůší, brůna (částečně se podobala žirafě, koze či velbloudu, hlavním
znakem jsou kozí či beraní rohy), Žid, pohřebenář (jeho oděv i čepice jsou pošity slámou
či hrachovinou, může mít začerněné tváře a v ruce bič), Laufr (různobarevný oděv z kousků látek, měl
papírovou čepici a v ruce hůl, byl jakýsi předvoj průvodu a zjišťoval boucháním na vrata, zda bude
průvod ve stavení přijat či ne), kominík, smrtka, nevěsta s ženichem a masky všech možných
řemeslníků.
K masopustnímu veselí patří zpěv, tanec, pití a jídlo. Průvod masek se zastavuje u jednotlivých domů.
Domácí ho vítají přípitkem a do připravených košů dávají láhev s něčím pro zahřátí. Hospodyně
napichuje na dřevěné šavle něco k zakousnutí (uzený špek, maso, klobásky apod.). A nesmí
samozřejmě chybět masopustní pečivo. Bývaly to různé tvary z kynutého těsta – pečené, ale především
smažené. Koblihy, šišky, vykrajované tvary nebo se splétáním válečků tvořili různé uzle, věnce,
osmičky atd. K hodování určitě patří produkty ze zabíjačky.

Recepty na masopustní pečivo
Koblihy
500 g polohrubé mouky, 40 g tuku (např. rozehřáté máslo), 40 g cukru, 40 g droždí, 4 žloutky,
2-3 dcl vlažného mléka, 4 lžíce rumu, špetka soli. Na nádivku je dobrá ovocná zavařenina, mák
či ořechová směs.
Vykynuté těsto lehce vyválíme na sílu cca 1 cm, vykrajujeme formičkou nebo skleničkou kolečka,
plníme je nádivkou a přiklopíme druhým kolečkem, okraje dobře utěsníme a kobližku opět vykrojíme –
má tak krásné čisté okraje. Takto necháme ještě 15 – 20 minut kynout, teprve potom smažíme ve vyšší
vrstvě oleje.
Smažilo se i pečivo z nekynutého těsta, známé pod různými názvy jako listy, třísky nebo boží milosti.
Boží milosti
250 g polohrubé mouky, lžíce másla, 2 žloutky, 1 celé vejce, šťáva a kůra z půlky citronu, 2 lžíce rumu,
špetka soli.
Zpracujeme těsto, vyválíme tenkou placku a z ní tvoříme rádlem různé hvězdy, kvítky, kosočtverce
a další tvary. Usmaží se v oleji a ještě horké se obalují ve vanilkovém cukru. Správné boží milosti jsou
velmi křehké.
Kromě smažení se masopustní pečivo také peklo, a to různé druhy z kynutého těsta, hlavně koláče,
buchty, vdolky, věnce, rohlíky. Zhotovovaly se také dekorativní věnce a vrkoče. Jejich základem byl
velký koláč nebo pletenec z těsta se zapíchanými špejlemi, ozdobenými malými panáčky, kolečky
a jinými drobnostmi z těsta, ořechy, ovocem apod. K tomu ještě různé fábory a pentle. Složitější vrkoče
byly i několikapatrové a sloužily jako ozdoba na masopustní tancovačce. Malé vrkoče dávala děvčata
chlapcům za tanec.
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………. Z HASIČSKÉ ZBROJNICE
Jak bylo napsáno na začátku, letos chceme tuto tradici obnovit v naší obci. Proto Vás zveme
na masopustní průvod, který se bude konat 9. 2. 2013 od 13 hodin. Průvod vyjde od hasičské zbrojnice.
Vítáni jsou všichni, všech věkových kategorií, v tradičních i jiných maskách. V případě, že se nechcete
účastnit průvodu, jste srdečně zváni na masopustní zábavu k hasičárně, která bude zahájena
po návratu průvodu k hasičské zbrojnici.
Pokud budete mít zájem uvítat průvod ve svém stavení a připravit drobné pohoštění, kontaktujte nás,
abychom mohli přizpůsobit trasu průvodu.
Kontakt: Jaroslav Macek, Bechlín 55, tel.732 690 582
Jana Macková, Bechlín 191, tel. 728 009 235, email: jana.23@post.cz
Michala Korpalová, Bechlín 191, tel. 724 677 558, email: korpalova.m@seznam.cz
Těšíme se na Vás, a doufáme, že účast bude co největší.
Přepravila Michala Korpalová
Zdroj: Alena Vondrušková, České zvyky a obyčeje, Dagmar Šottnerová, Lidové tradice

Loučení s rokem 2012 – krátká bilance

………. ZE SPORTU

Nejprve poopravíme zpravodaj z minulého měsíce – fotbalový rok nekončil. Mladší přípravka sehrála
halový turnaj 9. prosince v Horních Počaplech. Po výsledcích: Předonín – Libochovice 1 : 3;
Předonín – Dobříň 1 : 7; Předonín – Bezděkov 3 : 1 obsadila 3. místo a Petr Soušek byl vyhlášen
nejlepším hráčem turnaje.
A první zmínka o loučení – dne 10. 11. 2012 se před mistrovským zápasem Předonín – Polepy rozloučil
s aktivní činností jeden ze zakladatelů klubu v Předoníně Jaroslav Balšánek ml. Věříme, že nám zůstane
nakloněn nadále a že nám vypomůže v organizačních záležitostech klubu. Do další činnosti
mu přejeme pevné zdraví a hodně úspěchů.
V následující části se poohlédneme krátce po roce 2012 a shrneme to, co jsme pravidelně uváděli
v jednotlivých měsících.
Vezmeme to od těch nejmenších
Je úspěchem, že se nám po letech podařilo založit družstvo nejmladších. Zatím nejsou výsledky nějak
přesvědčivé, ale kolektiv je pohromadě teprve tři měsíce. Družstvo potřebuje získat praxi a také
doplnit. Možnost je už nyní, všichni v kategorii 5 – 8 let se mohou s námi od 14. 1. 2013 každé pondělí
a středu od 16:30 do 17:30 zúčastnit tréninku v tělocvičně základní školy na Bezděkově. Do této doby
neznáme rozlosování pro jaro 2013.
„B“ družstvo dospělých
V sezóně 2011/2012 dotáhlo úspěšně do cíle dobře rozehranou soutěž a v červnu 2012 se těšilo z 1. místa
ve IV. třídě C. Do vyšší soutěže jsme nepostoupili z důvodu nedostatku hráčů pro tuto soutěž.
To se ukázalo v zahájení nového soutěžního ročníku nesehráním utkání v Račicích. Přesto i sezóna
2012/2013 je rozehrána dobře, o čemž svědčí 1. místo po podzimu.
„A“ družstvo dospělých
Po podzimu 2011, kdy jsme skončili druzí (za Travčicemi), vlivem slabšího jara 2012, jsme klesli
na pěkné 3. místo. Novou sezónu 2012/2013 jsme zahájili čtyřmi porážkami a následnými dostihy jsme
se vyhoupli až na 4. místo, což vzhledem k začátku je dobré výchozí postavení pro jaro 2013. Mimo
mistrovské soutěže stojí za zmínku vítězství v okresním poháru 2012 a postup do krajského kola,
kde jsme v prvním dějství porazili účastníka krajského přeboru SK Bezděkov a čeká nás tradiční
pohárový soupeř Sokol Černiv. Mrzí nás vyřazení v okresním poháru 2013 s celkem Mondi Štětí „B“.
K činnosti sportovní patří i zmínka o laxním přístupu k jakékoliv činnosti, ať již je to tréninková
morálka, přihláška k FAČR, výměna registračních průkazů, dochvilnost k utkáním. Je toho na jednu
fotbalovou duši dost. V současné době máme k dispozici pro dvě družstva 24 registračních průkazů
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po výměně. Ale zanechme pesimismu. Hráči mají možnost dokázat, že to myslí s fotbalem v Předoníně
dobře, a to již účastí na pravidelných trénincích od pátku 11. 1. 2013 od 18:00 do 19:00 hodin v hale
v Horních Počaplech. Věříme, že hala bude plná každý pátek až do 8. 2. 2013.
Pro první informaci uvádíme zahájení mistrovského jara:
„A“
sobota
23. 3. od 15:00
v Polepech
„B“
neděle
24. 3. od 15:00
v Libkovicích
Tolik ze sportovní činnosti. Z ostatních aktivit se vydařilo pálení čarodějnic a úspěšné byly i brigády
pořádané SK.
Trochu prostoru věnujeme i oddílu požárního sportu. Nově založený oddíl stačil již sestavit dvě
soutěžní družstva dospělých a úspěšně reprezentovat obec. To dokládá celkové 9. místo v prestižní
Krušnohorské lize pouhou ztrátou 16 bodů na vítěze.
1.
Štrbice
111 bodů
9.
Předonín
95 bodů
V Podřipské lize jsme absolvovali všech 11 závodů. Soutěží se ve dvou soutěžích (na vlastní stroj
a na společný).
kategorie TO
1. Hrobce
158 bodů
2. Předonín
147 bodů
kategorie PPS
1. Hrobce
147 bodů
3. Předonín
134 bodů
V průběhu roku se v požárním sportu systematicky trénovalo a výsledkem jsou nakonec nejlepší časy
dosažené v soutěži:
Útok na sklopné terče
18,47 s
Útok na nástřikové terče
21,90 s
A co do další činnosti. Doplnit vybavení o nové hadice, vylepšit dosažené soutěžní časy a pokusit
se sesadit z trůnu okresního rivala z Hrobců.
Závěrem našeho krátkého zamyšlení chceme poděkovat všem fanouškům fotbalu i požárního sportu
za projevenou přízeň, rovněž tak i sponzorům. Poděkování patří zejména OÚ včetně redakce
za podporu a vstřícnost ke sportovní činnosti. Bez jejich podpory by nebylo možné provozovat sport
v takovém rozsahu. Poděkování směřuje i mezi sportovce, kteří svými výkony dobře reprezentují naši
obec a také funkcionářům, kteří zajišťují chod klubu. Věříme, že všichni prožili krásné vánoční svátky
a vstup do nového roku. Mrzí nás, že jsme nemohli kvůli zkrácené uzávěrce Bechlínských listů 12,
o
které jsme nevěděli, všem popřát v prosinci a tak tedy všem výše uvedeným dodatečně v roce 2013
přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů osobních i pracovních. Věříme, že s většinou se setkáme
na našem sportovišti.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ……….
Farní charita Roudnice nad Labem děkuje všem, kteří v uplynulých dnech letošního roku finančně
přispěli do kasiček tříkrálových koledníků. V Roudnici nad Labem, Budyni nad Ohří a 15 obcích
Podřipska se podařilo vykoledovat rekordní částku 118 105 Kč !!! Na tomto nádherném výsledku máte
rovněž svůj podíl. Občané Bechlína přispěli částkou 2 931 Kč a občané Předonína částkou 1 499 Kč.
Z dosaženého výsledku 13. ročníku sbírky máme ohromnou radost, protože tak příznivý výtěžek jsme
vůbec neočekávali. Přestože žijeme ve složitém a náročném období, lidé nám stále dokazují, že nemyslí
pouze na sebe, ale jsou ochotni pomáhat druhým. Vybranou částku použijeme na zajištění provozu
charitního šatníku a azylového domu pro ženy a matky v Roudnici nad Labem.
Ještě jednou všem dárcům z celého srdce děkujeme.
Vedení Farní charity Roudnice nad Labem
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.......... VÝZNAMNÉ BUDOVY
Vážení čtenáři,
v loňském roce jsme v našich listech přinášeli rubriku „Kalendář“. Hledali jsme něco nového a napadlo
nás přiblížit Vám historii významných budov našich obcí. Doufáme, že Vás náš seriál zaujme a budete
se těšit na pokračování.

Kostel sv. Václava
Za nejstarší budovy v Bechlíně jsou považovány kostel
sv. Václava a zvonice. Původně gotická stavba byla
postavena patrně v první polovině 14. století, již v roce
1352 je zdejší kostel písemně připomínán jako farní.
Kostel byl postaven na základech románské budovy.
Zbytky těchto základů se zachovaly jen v místě,
kde dnes stojí zvonice. Na konci 14. století bylo
přistavěno presbyterium a začátkem 15. století
chrámová loď. Kostel nespočetněkrát vyhořel, nejvíce
však utrpěl při požáru 5. dubna 1663, kdy se rozlily
zvony a shořela celá věž i fara. Při opravě byl
přestaven do podoby barokního stylu a byla k němu
přistavěna postranní kaple. V roce 1850 byly zakoupeny
varhany a v letech 1888 – 1890 došlo k výměně oltáře
a kazatelny. 28. 2. 1892 byl kostel znovu posvěcen.
V letech 1992 – 1994 prošel kostel generální opravou
značného rozsahu a 1. října 1994 byl otevřen slavnostní
mší, při které ho znovu vysvětil světící biskup pražský
František Lobkowicz. Plocha kolem kostela byla nejspíše
od začátku využívána jako hřbitov. Z hygienických
důvodů a pro nedostatek místa byl hřbitov v roce 1903
přestěhován na pozemek, kde je využíván dodnes. Faru nechal postavit Strahovský opat Gabriel
Kašpar v roce 1763, po požáru byla v letech 1780 – 1782 postavena znovu.
Základy zvonice pocházejí z 12. století. Má zděné přízemí členěné lichými
arkádami a dřevěné patro. Střecha je jehlancová a je v ní zachován zvon
z roku 1665 od pražského zvonaře Kryštofa Walthera. Původně nesla
zvonice tři zvony. Během 2. světové války byly zbývající dva
„zrekvírovány“ a odvezeny do třetí říše. Zvonice slouží pouze k zavěšení
zvonů, funkčně souvisí s kostelem, ale není s ním propojena. V současné
době se v naší republice nachází 388 zvonic. Většina jich je na Moravě,
v Čechách pouze 81.
Farnost nejdříve patřila pod klášter v Želivi, později Premonstrátům v Praze, nyní spadá
pod Podřipský vikariát. Od roku 1622 byl kostel v Bechlíně filiální, spravovali ho a mše sloužili kněží
z Vliněvsi. Jeden z nich, páter Josef Vladyka, se zasloužil o dosazení stálého exponovaného kaplana.
20. září 1779 nastoupil do Bechlína kaplan páter František Šikl, prozatímně mu byl upraven domek
č. 28, později se přestěhoval do nynější fary, tehdy nově postavené. V roce 1858 byl kostel v Bechlíně
povýšen na farní zásluhou tehdejšího expozity pátera Jordána Rozuma, který se stal prvním
bechlínským farářem. Farním byl kostel do 31.12.2005, v současné době spadá pod farnost Roudnice
nad Labem.
Mše se konají každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci v 10:30 hodin, každou první, třetí a pátou neděli
v 10:30 hodin se konají bohoslužby slova.
Kostel, zvonice i fara jsou vedeny v seznamu kulturních památek České republiky, který vede Národní
památkový ústav. Z Bechlína je v něm dále uvedena venkovská usedlost č.p. 12.
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Miluše Dvořáková

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….

INZERCE ……….
Prodej Ekobriket do krbů a kotlů z dubu, buku. Cena za balení 47,- Kč á 10 kg.
Areál ZDV Bechlín

kontakt: 606 105 388

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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