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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
probíhající adventní čas a blížící se Štědrý den nás všechny naplňuje sváteční náladou. Atmosféra
adventu a Vánoc nás ladí do úsměvu a dobré nálady, přináší myšlenky na naše blízké, čím a jak jim
udělat radost. Je dobře, že alespoň na konci roku dokážeme rozdávat úsměvy a přibrzdit v každodenní
honičce. Adventní věnec na stole, větvička jmelí, vánoční stromek, to se vždy pravidelně opakuje,
ale přesto je vše pokaždé jiné a nové. Nechme se unášet svátečním časem a vychutnávejme
ho do sytosti.
Závěr každého roku je časem hodnocení, časem nových nápadů a plánů, co zlepšit a udělat
do budoucna lépe. Všichni se snažíme dohonit to, co se nám v průběhu roku nedařilo plnit.
Ne vždy se nám vedlo podle představ, ne vždy jsme byli spokojeni. K tomu všemu je zapotřebí
pevného zdraví, trocha štěstí, něco málo peněz, ale hlavně lidská slušnost, ochota pomoci druhému
a obyčejný úsměv a upřímnost. Život není jenom procházka růžovou zahradou, ale s úsměvem na tváři
a dobrou náladou se dá vyřešit mnoho problémů, které nám všem osud přináší.
Važme si každé chvíle, kdy jsme v kruhu rodiny, se svými nejbližšími, a nekažme si tento krásný čas.
Příští rok budou Vánoce znovu a přesto budou zase jiné, možná lepší, možná svátečnější. Udělejme vše
pro to, aby to tak skutečně bylo.

Vážení občané, dovolte mi jménem zastupitelů a zaměstnanců obce, popřát Vám krásné a veselé
prožití vánočních svátků a do roku 2013 pevné zdraví, mnoho štěstí a dny plné úsměvu
a optimismu.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V pondělí 10. prosince v 17 hodin se v Předoníně uskutečnilo poslední letošní zasedání zastupitelstva
obce. Dostavilo se devět zastupitelů, dva byli omluveni. Na programu jednání byly především
záležitosti finanční, zastupitelé schválili rozpočtové provizorium na příští rok a přijali dvě dotace. Dále
se zabývali majetkovými záležitostmi a schválili vyhlášku o zákazu provozování hracích automatů.
Rozpočtové provizorium 2013 – v období před schválením rozpočtu obce pro rok 2013 je obec povinna
hospodařit podle schváleného rozpočtového provizoria. Jde o předběžný rozpočet obce, podle něhož
by obec v roce 2013 měla hospodařit s přibližně stejnými prostředky jako v roce letošním. Rozpočtové
provizorium je připraveno vyrovnaně, výdaje nepřevyšují příjmy a obec by měla zůstat opět bez dluhů.
Investiční prostředky na příští rok jsou věnovány především na dvě stavby: 1 milion korun by měl být
vložen do rekonstrukce kina v Bechlíně, 1 milion korun je určen na opravu místních komunikací
v Předoníně. Provizorium bylo schváleno osmi hlasy.
Rozpočtové opatření č. 6 – poslední úprava rozpočtu obce byla schválena pro vyrovnání skutečných
příjmů a výdajů v roce 2012.
Dotace na kino – zastupitelé přijali smlouvu o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje.
Obec žádala o příspěvek 400 tisíc na projekt „Přestavba objektu kina na společenský sál“, kraj poskytl
částku 200 tisíc Kč, a to s termínem čerpání do 31.12.2013.
Dar od SONO Čížkovice – Obec Bechlín, jako člen Sdružení pro nakládání s odpady, získala od tohoto
sdružení dar 21 000 Kč. Jde o částku, která byla obci přidělena na základě účasti na třídění bioodpadu.
Obec Bechlín odvezla na skládku SONO v roce 2012 celkem 52 tun bioodpadu.
Zřízení věcného břemene – přípojky elektřiny – zastupitelé odsouhlasili zřízení věcného břemene
pro vybudování dvou přípojek elektrické energie k parcelám v k.ú.Předonín a v k.ú.Bechlín.
Dar pro Hospic sv. Štěpána Litoměřice – zastupitelé odsouhlasili na základě dřívější žádosti
poskytnutí daru 2 000 Kč pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích.
Žádost o prodej pozemků zemědělskému družstvu – starosta obce předložil na jednání žádost
ZDV Bechlín o odprodej pole. Jde o pozemky, které obec vlastní společně se soukromou osobou
a má na ně předkupní právo. ZDV chce od dané osoby její podíl pozemků koupit, proto žádá obec
o odprodej i jejího podílu. Zastupitelstvo žádost ZDV zamítlo a pověřilo starostu obce jednáním
o případné směně pozemků.
Vyhláška o zákazu provozu hracích přístrojů na území obce – zastupitelé schválili Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2012 o zákazu provozování výherních hracích přístrojů. Vyhláška byla schválena
s okamžitou platností. V obci nesmí být provozovány hrací automaty, videoterminály ani jiné výherní
hrací přístroje.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Zdeňka Studená

Změna lístků pro svoz komunálního odpadu
PTS Lovosice upozorňuje občany, že lístky pro svoz komunálního odpadu zůstávají v platnosti
do 31. ledna 2013. Nové lístky pro rok 2013 budou v nejbližších dnech v prodeji.

MUDr. Tylová oznamuje
-

v pátek 21. prosince 2012 v Bechlíně neordinuje, ordinuje pouze v Roudnici n.L. do 9:00 hod.
v termínu 7. – 11. ledna 2013 čerpá dovolenou
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Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta ČR
 volba se uskuteční
v pátek 11. ledna 2013 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 12. ledna 2013 od 8:00 do 14:00 hodin
případné druhé kolo volby

v pátek 25. ledna 2013 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 26. ledna 2013 od 8:00 do 14:00 hodin
- druhé kolo volby prezidenta se koná, pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole volby
nadpoloviční většinu všech platných odevzdaných hlasů a není tak zvolen žádný z kandidátů
- do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvých dvou místech

 místem konání volby
- 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
- občané ČR, kteří dosáhli nejpozději druhý den volby věku 18 let (v případném druhém kole volby
dosáhli věku 18 let druhý den druhého kola) a v den volby jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu
- voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech volby v jakémkoli
volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném
při zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR v zahraničí – volič je povinen voličský průkaz
odevzdat okrskové volební komisi
 hlasovací lístky
- nejpozději 3 dny před volbou budou voličům distribuovány hlasovací lístky, v případě ztráty
či poškození obdrží volič kompletní sadu hlasovacích lístků ve volební místnosti
- hlasovací lístky pro druhé kolo volby již nebudou dodávány předem, volič je obdrží ve volební
místnosti ve dnech druhého kola volby
 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
(hlasovací lístek se nijak neupravuje)
- 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
- 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
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PŘEDVÁNOČNÍ AKCE ……….

V letošním roce jsme rozsvítili nový vánoční strom
První adventní neděle patřila v Bechlíně tradičně všem příznivcům
vánočních tradic, čertovi s Mikulášem a hlavně dětem. V letošním
roce slavnostní rozsvícení vánočního stromu proběhlo nově. Místo
lípy u obecního úřadu se rozsvítila světla na vysoké tuji u požární
zbrojnice. V novém duchu proběhla i tato kulturní akce
pro veřejnost, jíž se letos kromě zástupců obce ujali dobrovolní
hasiči.
Den začal pro zástupce bechlínského SDH již ráno, kdy hasiči
společně uspořádali domácí zabijačku, z níž mohli později něco
ochutnat i návštěvníci. Již od jedné hodiny byl totiž u hasičárny
otevřen malý adventní trh. Prodával se med od pana Kordače,
výtvory dětí ze základní školy, výrobky z Dílny českých tradic paní
Šustrové i korálkové ozdoby od paní Hrnčířové. Své umění
předváděl umělecký kovář. Lidé mohli ochutnat jitrničky, jelítka nebo černou i bílou polévku a další
občerstvení u stánku hasičů. Kulturní program zajistily děti z mateřské a základní školy, které
si pro veřejnost připravily vánoční písničky. Poté společně zavolaly Mikuláše, čerta a anděla,
aby dostaly balíčky s dobrotami.
Tím ale program ještě nekončil. Následovalo rozsvícení vánočního stromu a přišel
na řadu tradiční ohňostroj. Hasiči vydražili kapříky a sumce, a poté se k nebi
z dětských rukou rozlétly lampiony štěstí.
Snad se jejich poselství vrátí v podobě splněných přání, po kterých o Vánocích
touží děti i dospělí. Všem, kdo se podíleli na přípravě této akce, děkujeme
za příjemně strávené odpoledne a našim občanům přejeme krásné Vánoce
a šťastný nový rok!

Senioři se pobavili u slavnostní večeře, dobrého pití a taneční hudby
Jako každý rok připravila Obec Bechlín předvánoční posezení pro seniory z obou částí obce. A tak
občané Bechlína i Předonína a Benzinova dostali opět pozvání na setkání seniorů. V sobotu
24. listopadu a v pátek 30. listopadu pro ně byl v kulturních klubech obce připraven večerní program,
vystoupení dětí, slavnostní večeře a dobrá hudba k tanci.
Jsme rádi, že pozvaní občané přišli a opět ukázali, že se umí dobře bavit. K Vánocům jim přejeme,
aby strávili svátky se svými blízkými. Ať prožijí Vánoce v klidu a pohodě, potěší je šťastné oči vnoučat
či pravnoučat a všechny strasti a problémy zůstanou za zavřenými dveřmi. Do nového roku
pak přejeme všem co nejlepší vyhlídky, pevné zdraví a hodně štěstí.
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za Kulturní komisi Obce Bechlín Zdeňka Studená

………. Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Výroční valná hromada a vánoční besídka SDH Bechlín
V neděli 9. prosince se v Klubu OÚ konala „Výroční valná hromada“ SDH Bechlín. Pozvání přijali
hosté z Předonína, Štětí, starosta okresního sdružení p. Mikeš a za FK Bechlín p. Carda.
Starosta SDH p. Jaroslav Macek schůzi zahájil ve 14 hodin. Poté přečetl svou zprávu. Následovaly
zprávy velitele, referentky žen, vedoucího mládeže, kontrolní a revizní komise a zpráva hospodáře.
O činnosti našeho sboru si můžete přečíst v téměř každém čísle Bechlínských listů, proto připomenu
jen ty nejpodstatnější okamžiky roku 2012. Jedním z nich byla jistě cvičná evakuace školy a následné
pálení čarodějnic pro širokou veřejnost. Dále pak turnaje v nohejbalu, posezení s dechovkou,
lampiónový průvod atd. Nemůžu opomenout naše soutěžní úspěchy. Družstvo mužů získalo druhé
místo na okresním kole v požárním sportu. Společně s SDH Nové Dvory utvořili družstvo a zúčastnili
se krajského kola. Vojta Rajnoha se jako dorostenec – jednotlivec probojoval až na Mistrovství
republiky. Družstvo plamínků provádělo netradiční ukázku práce mladých hasičů. Se svým
fingovaným zásahem u hořícího domečku se předvedli na oslavách 110 let od založení sboru
v Bechlíně, na dětských dnech v Bechlíně, v Krabčicích a Nových Dvorech. Jako každý rok jsme
uspořádali dvě soutěže – „O putovní pohár starosty obce“ v rámci Podřipské hasičské ligy
a „O putovní pohár mládeže“. Pořádali jsme soustředění na Ohři a „příměstský“ tábor na vinici
na zahradě u p. Kašičky. Na závěr roku se náš sbor podílel na přípravách rozsvícení vánočního
stromku a mikulášské nadílky. Darem jsme od HZS ČEZ obdrželi cisternové vozidlo CAS 8.
Při brigádnických akcích bylo odpracováno celkem 1450 hodin.
Plán činnosti na rok 2013 je obdobný, s minimálním počtem úprav. Znovu se budeme snažit
reprezentovat obec v soutěžích a občany pobavit na námi pořádaných akcích.
Nyní mi dovolte poděkovat všem sponzorům, díky kterým jsme mohli rozšířit zázemí hasičské
zbrojnice o stavební buňku, kterou jsme obdrželi darem. To nám nabídlo zejména kvalitnější skladovací
prostory. Dík patří i členům sboru, kteří se aktivně či materiálně podíleli na rekonstrukci.
Poslední akcí letošního roku byla vánoční besídka pro hasičskou mládež. Konala se 15. prosince
v hasičárně. Pro děti bylo připraveno občerstvení a o hudební doprovod se postaral Míla Kašička.
Děti tancovaly, vyráběly ozdoby z „krepáku“. Na závěr jsme si zazpívali vánoční koledy a rozloučili
se přípitkem na další povedený rok.
Za celý sbor Vám přeji krásné prožití vánočních svátků a v novém roce hlavně hodně zdraví, štěstí
a lásky. Děkujeme Vám za Vaši přízeň, ze které se snad budeme těšit i v dalším roce.
Michala Korpalová, SDH Bechlín

SDH Bechlín Vás srdečně zve na tradiční novoroční výstup na Říp.
Sraz – 1. ledna 2013 před hasičskou zbrojnicí.

.......... ZAMYŠLENÍ

Politická úvaha o relativní váze popelnice
aneb proč se nám pořád zdražují lístky
A je to zase tady! Vánoce, blahobyt a s ním přicházející důsledky. Jsou to důsledky váhové – osobní
i nákladní. Tak jako každý rok se zase pohoupeme na váze, někdo více a někdo méně. U některých
však nelze dlouhodobě popřít meziroční přírůstek. Ale protože nejde jen o záležitosti osobní,
ale jak už bylo řečeno, i nákladní, nejsme v tom sami. My, lidé, se zhruba pohybujeme mezi
50 a 150 kily, někdo více a někdo méně pružně. I naše popelnice má však podobné meziroční problémy.
A ani její váhu není patřičné znevažovat.
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ZAMYŠLENÍ ……….
Podobně jako u nás záleží samozřejmě na tom, čím její chřtán dlouhodobě plníme, zda do ní cpeme
i odpad tříděný a celkově jak se k její životosprávě chováme. Čím máme odpadovou nádobu
hladovější, tím těžší je pro nás ji finančně zaopatřit. Horší však je, když k nám přicházejí vnější vlivy,
tj. celkové zdražování. Málokdo z nás však přemýšlel o tom, že si popelnicové lístky zdražujeme také
sami.
Jeden kus je jeden kus a tuna je pořád tuna. Jak je to tedy možné? Pokusím se to, jak říkal jeden
nejmenovaný televizní soudruh „politicky vysvětlit“: Platíme pade za každý lístek, nádob stojí v ulicích
pořád stejně. Jde však o to, že některé jezdí na skládku „načerno“. Polopaticky řečeno – nemají lístek.
Pak přicházejí na řadu úplatky v podobě pajdy v pytlíku. Lístek jsme třeba zapomněli koupit a také jde
o malé přilepšení pro pány popeláře, aby měli lepší živobytí. Dobře myšlené přilepšeníčko se však
krade z obecní kasy. Každý, kdo pověsí na popelnici místo lístku peníze, by si měl být vědom, že obec
popelnici zaplatí ze svého. Odpad totiž fyzicky na skládku dorazí a obec platí od tuny.
A jednoduchý vzorec zní – faktura : tuny = cena lístku.
Důsledky jsou pak nasnadě: Utržený měšec a popelnice plná, dobří popeláři vyhození ze zaměstnání,
černé listiny neplatičů odpadu, a ve finále – dražší cena lístků pro nás pro všechny. Nu, nemyslíte,
že by to stálo za úvahu? Co třeba udělat pár kroků na úřad, a nakoupit si pár lupenů do foroty? Zřejmě
by se to vyplatilo, protože pokud se nad tím nezamyslíme, možná budeme již brzy připevňovat
na popelnici stovku!
Zdeňka Studená

KALENDÁŘ ……….
Nejočekávanějším obdobím prosince jsou Vánoce.
V křesťanské tradici jsou oslavou narození Ježíše Krista. Slaví se od 25. prosince do první neděle
po 6. lednu. V Česku je však za vrchol Vánoc považován 24. prosinec – Štědrý den – coby předvečer
samotné slavnosti.
Do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, období čtyř týdnů, které Vánocům předchází. Advent
je začátkem liturgického roku a přípravou na Vánoce. Začíná první nedělí adventní mezi
27. listopadem a 3. prosincem. Konec adventu představuje západ slunce Štědrého večera. V průběhu
adventu mají svátek důležití svatí, např. sv. Barbora, sv. Mikuláš a sv. Lucie. Štědrý večer ještě nepatří
do křesťanských Vánoc. Končí jím advent a také postní období. Štědrovečerní večeře má proto
slavnostní ráz, ačkoli je ještě složena z postních jídel.
Samotné vánoční svátky začínají dnem narození Páně 25. prosince (Boží hod vánoční). 26. prosince
se slaví svátek sv. Štěpána prvomučedníka. Na 6. ledna připadá slavnost Zjevení Páně (též svátek Tří
králů) – podle bible se toho dne přišli poklonit právě narozenému Ježíšovi do Betléma mudrci
z východu a přinesli mu dary. Středověká legenda později udělala z mudrců krále, stanovila jejich
počet na tři a přisoudila jim jména Kašpar, Melichar a Baltasar. Neděli následující po slavnosti Zjevení
páně se slaví Křest Páně, kdy vánoční období v rámci církevního roku končí.
K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí vánoční strom, pod který se v rodinách kladou
dárky, jesličky neboli betlém, koledy, jejichž tradice je v Česku zvláště bohatá či vánoční cukroví.
Štědrý večer je spojen s řadou lidových zvyků jako je lití olova, pouštění ořechových lodiček, házení
střevícem nebo třesení bezem.
Novodobou vánoční tradicí se stalo betlémské světlo, které je symbolem míru a přátelství. Každoročně
je zapáleno v Betlémě a posléze putuje napříč Evropou. Do Česka ho přivážejí z Vídně brněnští skauti,
dále ho rozvážejí do všech koutů republiky a rozsvěcí ho v kostelech, na náměstích, vánočních trzích,
knihovnách apod.
Miluše Dvořáková
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Vážení a milí čtenáři,
měsíc prosinec je pro nás jasným signálem, že se kvapem blíží konec roku. Můžeme si udělat rekapitulaci
naší odvedené práce, našich zážitků a životních situací. Jako paragon při velkém nákupu nám vyběhne
dlouhý součet činností. Výhodou je, že to, co jsme nestihli, můžeme zrealizovat v příštím roce. A to, co je
nezvratně pryč, je potřeba přijmout a vyrovnat se s tím. Ať si to uvědomujeme či ne, to dobré i špatné nás
posouvá dál.
Za redakční radu můžu říci, že jsme spokojeni, protože se nám zatím daří z naší redakční dílny vydávat
každý měsíc Bechlínské listy. Pro nás je důležité poskytnout Vám co nejvíce získaných informací, protože
to bylo hlavním důvodem, proč vydávat noviny. Nám se také občas stává, že dotyčný slíbí, že článek pošle
a pak se vše honí na poslední chvíli před uzávěrkou. Ale i to patří k této práci.
Plně si také uvědomujeme, že co člověk, to jiný názor. Není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem!
Jsou i jednotlivci, kteří potutelně namítají, že píšeme jen o pozitivních akcích, chválíme a kritika není žádná.
Zodpovědně můžu sdělit, že do redakční rady nepřišla žádná stížnost, kritika, či informace podobného typu.
A my jsme tomu rádi, protože negativních zpráv máme za celý den v médiích víc než dost. Faktem ale je,
že kritické články se v našich novinách objevují, zejména poslední dobou je to téma o skládkách a odpadech.
V měsíci únoru příštího roku tomu budou tři roky od prvního vydání našich novin. Utíká to, vážení čtenáři.
Proto dovolte, abych touto cestou poděkovala všem zástupcům organizací a jednotlivcům, kteří pravidelně
přispívají svými články do novin. Velký neodmyslitelný dík patří pracovníkům úřadu, dále pracovníkům,
kteří každý měsíc svými kroky míří k našim poštovním schránkám s Bechlínskými listy. Děkujeme
zastupitelům obce, kteří nás plně podporují a vytvářejí nám zázemí pro vydávání novin. Protože,
když je vůle, je i cesta!

Vážení a milí čtenáři, přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků v kruhu rodinném
a do nového roku pevné zdraví, spokojenost a hodně lásky, protože s láskou má Svět naději.
Za redakční radu Irena Škobisová, šéfredaktorka

S hlasem vánočních zvonů ať zavítá do Vašeho domu zdraví, láska a radost
a ať s Vámi zůstanou po celý příští rok.
Radostné Vánoce a šťastný nový rok
Vám přejí zaměstnanci Obce Bechlín
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Dál ať zní hlas zvonů nad závějí tím svým – táhlým bim a bam.
Srdce lidská dál ať se chvějí
štěstím, láskou – a ne krutou beznadějí ať radost navrátí se k lidem – k nám...

To, co zbytečně jen lidi tíží –
částky, co mizí jen Bůh ví – kam;
co potom přičítají se nám k tíži,
ač sami nejsme strůjci těch potíží –
jsme jen těmi – jejichž seznam je prostě znám...

Hlasy těch zvonů ať donesou se
- až tam ať nezapadnou jen do závějí;
tam, kde sídlí ti – co vše řídí nám,
ti, co „vědí“, jak postaviti doby chrám
a přesto ženou nás cestou
- k beznaději...

Ti, co rozhodli – jak byli by bezejmenní,
vina jejich však padá – zle na hlavy naše.
Procitnout měli by, ti naši vyvolení –
než bude pozdě
- až nezbude kámen na kameni
a i ve „svém kruhu“ chovat se budem
- velmi plaše...

Konečně procitnout by měla
ta jejich srdce kamenná a místo, aby stavěla se „veledíla“
krásná, drahá – byť i skvělá tak sejmout z lidu by měla se břemena...

Proto věřme v onen krásný Vánoc čas –
že zvonů hlas – ale ten mírový
rozezvučí ty skryté struny v nás –
v duších všech lidí, co slyší ten hlas
a společně na něj
- i odpoví.....
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Jaroslav Kolář, Bechlín 14.12.2012

Úřední hodiny OÚ Bechlín v období vánočních svátků
středa 19. 12. 2012
čtvrtek 20. 12. 2012
pátek 21. 12. 2012

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

12:30 – 17:00
zavřeno

pondělí 24. 12. 2012
úterý 25. 12. 2012
středa 26. 12. 2012
čtvrtek 27. 12. 2012
pátek 28. 12. 2012

svátek
svátek
svátek
zavřeno
zavřeno

pondělí 31. 12. 2012
úterý 1. 1. 2013
středa 2. 1. 2013

zavřeno
svátek
12:30 – 17:00

8:00 – 12:00

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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