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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
jaro se probudilo a každého z nás čeká plno práce při jarním úklidu, úpravě zahrad, údržbě
a nezbytných opravách bydlení. Jaro je vždy začátkem něčeho nového, přináší nové síly a plány
do budoucna. Zimní období skončilo a příroda znovu oživuje naše okolí novými barvami, sluníčko
začíná hřát a probouzí všechno k větší aktivitě. Koloběh střídání ročních období je stále stejný,
ale domnívám se, že jaro vítá každý z nás.
Otázku, jaký že ten letošní rok bude, co nám všem přinese dobrého nebo co nám přibude za starosti,
řešíme v každé rodině, pracovním kolektivu, v obci.
Pro rok letošní zastupitelstvo obce schválilo rozpočet, který má snahu udržet nastoupenou cestu
bezdlužnosti, cestu, která zachová v naší obci vysoký standard života našich občanů. Ne vždy
je snadné vyjít každému vstříc k jeho plné spokojenosti, nelze udělat vše, co bychom nutně potřebovali.
I přes určité nedostatky se domnívám, že se občanům naší obce žije slušně, s patřičným zázemím,
s možností jak sportovního, tak kulturního vyžití.
Nastoupená cesta se v dnešní těžké době dotýká nás všech. Prosím občany o trpělivost a pochopení,
protože vzhledem k nedostatku finančních prostředků skutečně nelze realizovat spoustu věcí, které
by ta či ona část obce potřebovala. Velmi si vážím rozhodování zastupitelů, kteří k otázkám řízení naší
obce přistupují uvážlivě, se vší zodpovědností a rozumem. Doufám, že těžký letošní rok přečkáme bez
úhony a naše obě části obce budou i nadále pouze a jen vzkvétat.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem krásné jarní období, veselé Velikonoce a mnoho dobrého
jak v osobním, tak i profesním životě.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU……….

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Dne 28.února v 17 hodin se sešli v Klubu Bechlín zastupitelé obce. Přítomno bylo deset zastupitelů,
z jednání se omluvil Mgr. Martin Podrápský. V jedenácti bodech programu byly projednány otázky
financí, pozemkové záležitosti i podněty občanů.
Rozpočet obce: Prvním a nejdůležitějším bodem jednání byl rozpočet obce pro rok 2012. Ten je navržen
jako schodkový, k jeho vyrovnání budou použity finance z předchozích let. Rozpočet byl odsouhlasen
všemi přítomnými zastupiteli, a to v pozměněné verzi dle návrhu zastupitele Jaroslava Macka. Šlo
o úpravu položek ve složce SDH Bechlín v celkové výši 9000 Kč. SDH Bechlín plánuje tuto částku
ušetřit na vytápění a uspořené peníze vynaložit na pohonné hmoty (navýšení o 4000 Kč) a pořádání
soutěží (5000 Kč). Obec bude v roce 2012 hospodařit s prostředky v plánované výši 11 183 000 Kč.
Rozpočet obce v původní verzi (úprava spočívá pouze ve složce SDH Bechlín) byl zveřejněn v minulém
čísle Bechlínských listů a na úřední desce obce.
Zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru: Zastupitelé odsouhlasili v následujících bodech
jednání rovněž zprávu o činnosti finančního výboru a zprávu o činnosti kontrolního výboru. Kontrolní
činnost obce byla vykonávána bez závad, výbory neodhalily žádné nedostatky.
Převod pozemku: Zastupitelé schválili také bezúplatný převod pozemku od Pozemkového fondu ČR
do majetku Obce Bechlín.
Stížnost občana – přeorání cesty: Na základě stížnosti občana místní části Předonín byla projednána
záležitost týkající se neoprávněného užívání veřejného prostranství. Jde o přeorání polní cesty
při zemědělské činnosti. Starosta obce Alexander Suchý byl pověřen vyřešením situace
se Zemědělským družstvem Bechlín, které přislíbilo obnovu cesty.
Informace o prodeji pozemku: Zastupitelé obce projednali žádost občana místní části Předonín
o poskytnutí informace týkající se záměru prodeje pozemku u mateřské školy v Předoníně. Starosta byl
pověřen informovat daného zájemce o tom, že prodej pozemku v současné době není aktuální
a že bude v případě zahájení prodeje včas informován.
Záměr vybudování přípojky nízkého napětí: Starosta obce Alexander Suchý a místostarosta obce
Jaroslav Vocásek byli zastupitelstvem pověřeni k projednání záměru investora o vybudování přípojky
nízkého napětí k pozemkům v k.ú. Bechlín. Z obavy možného poškození nově opravené místní
komunikace budou starosta a místostarosta požadovat podrobnou dokumentaci stavby a záruky
od zhotovitele.
Finance školy: Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín požádala
zastupitelstvo obce o převedení hospodářského výsledku 121 339 Kč z předchozího roku a schválení
přijetí sponzorského daru 15 000 Kč. Oba požadavky byly zastupitelstvem schváleny.
Financování zájmových sdružení a sportovních klubů: Na návrh zastupitele Ing. Ladislava Souška
zastupitelé předběžně projednali změnu systému zpracování rozpočtu na rok 2013 vzhledem
k zájmovým sdružením a sportovním klubům. Ty by mohly dostávat od obce příspěvek, s nímž
by hospodařily samostatně a předkládaly obci vyúčtování. Pracovní návrh připraví do příštího
zasedání zastupitelstva Ing. Soušek.
Pojistné smlouvy: V diskusi zastupitelé vzali na vědomí také záležitost týkající se pojistných smluv
obce. Ty jsou již zastaralé a budou kompletně projednány a upraveny podle současného stavu
a hodnoty majetku.
Bc. Zdeňka Studená

MUDr. Tylová oznamuje,
že v pátek 13. dubna 2012 ordinuje pouze v Roudnici n.L. do 9:00 hodin.
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Kominictví Milan Apeltauer Roudnice n.L. oznamuje
Kominické služby budou občanům poskytovány pouze na základě přihlášek, které bude přijímat
po celý duben Obecní úřad v Bechlíně a místostarosta p. Vocásek v úředních hodinách v Předoníně.

Nabídka rozvozu obědů Bechlín – Benzinov - Předonín
Základní škola a Mateřská škola Bechlín nabízí rozvoz čerstvých obědů zdarma až k Vám do domu.
Rozvoz probíhá v pracovní dny mezi 10:00 – 12:00 hod. Obědy jsou rozváženy v jídlonosičích
s termoobalem, které naše školní jídelna zapůjčuje zdarma. Náklady na 1 oběd činí 40,50 Kč, z toho 2,50
Kč hradí Obec Bechlín jako sociální program obce.
Cena pro koncového spotřebitele tedy činí 38,- Kč za 1 odebraný oběd.
Jídelní lístek je k nahlédnutí na internetových stránkách Základní školy a Mateřské školy Bechlín
v sekci školní jídelna, taktéž je předáván stravujícím v tištěné podobě vždy koncem týdne.

………. Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Hasičské rojení
Jaro ukázalo svoji sluneční tvář a zvedlo hasičský
sbor k plné aktivitě. Na dvacet členů
se vystřídalo na úpravách staré montované
buňky u hasičské zbrojnice.
Je příjemné dívat se na vzájemnou kombinaci
starších a zkušenějších členů, jak předávají
řemeslnou zručnost a pracovní návyky těm
mladším. Aktivní přístup v rámci svého volného
času přináší uspokojení z dobře vykonané práce
a sdružuje kolektiv.
Sbor dobrovolných hasičů Bechlín je dobře
veden starostou sboru, panem Jaroslavem
Mackem. Jeho nadšení a elán ve vyzrálém věku
mu může mnoho lidí závidět. Jeho osobnost
dokáže strhnout velkou spoustu ostatních členů a výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.
Tak tomu bylo právě v sobotu 10. března, kdy se účastníci podíleli na stavební úpravě tolik potřebných
skladovacích prostor. Práce začala pokládkou střechy a skončila chodníkem okolo buňky. Řada
z přítomných vzala svoje řemeslo do rukou a tak
práce rychle ubývala. Stále platí, že řemeslo
má zlaté dno. Hasičské rojení opět nezklamalo,
protože z pracovní aktivity vzešlo rozšířené
zázemí, které bude sloužit svému účelu.
Je fajn, že máme v obci pracovité a šikovné
občany. A když k tomu přidáme, že mají další
aktivity v rámci požárního sportu, výchovu dětí,
zapojení do kulturních akcí, tak to všechno
dohromady vytváří nejen finanční úspory,
ale především stmeluje lidi a napomáhá
k vytváření příjemných mezilidských vztahů.
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Připravila Irena Škobisová

Z MÍSTNÍ KNIHOVNY ……….

Březen – měsíc knihy v naší knihovně
Stává se již tradicí, že v březnu naše škola pořádá
exkurze do obecní knihovny. Děti chodí ve dvou
skupinách podle tříd, aby měly možnost si vše
prohlédnout a vyslechnout si výklad knihovnic. Prvňáci
i děti, které ještě nejsou našimi čtenáři, se mohou ihned
zaregistrovat a vypůjčit si knihy. Starší děti, které jsou
většinou již přihlášeny, se zajímají o novinky, které jsme
v poslední době zakoupili nebo získali darem. Možnost
stát se naším novým čtenářem využilo 16 dětí.
Součástí návštěvy je také vyhlášení žáka naší školy
s nejvyšším počtem vypůjčených knih v minulém roce.
Vítězkou se stala již podruhé Natálka Habartová, které pan starosta předal dárek.
Stejné ocenění převzala, také už podruhé, čtenářka
s nejvyšším počtem výpůjček vůbec, žákyně Základní
školy v Roudnici n.L. Lucka Tlustá.
V loňském roce jsme také zaregistrovali jubilejního
stého čtenáře. Stala se jím paní Drahomíra Macková –
blahopřejeme !
Děkujeme zastupitelstvu obce za to, že se o naši
knihovnu vzorně stará a podporuje nás, protože
v dnešní době, kdy jsou knihy velice drahé, je pro
mnoho dětí i dospělých knihovna jedinou možností,
jak si nové knihy přečíst. A stále platí heslo:
„Dobrá kniha – nejlepší přítel člověka“.
Zveme všechny spoluobčany – přijďte mezi nás.
Výpůjční doba je každé pondělí od 15:30 do 16:30 a každé první pondělí v měsíci od 14:00 do 16:30.
Miluše Dvořáková, knihovnice

KALENDÁŘ ……….
Velikonoce
Největší svátek křesťanského náboženství oslavující zmrtvýchvstání Ježíše Krista umučeného na kříži.
Jsou pohyblivým svátkem – slaví se první neděli po prvním jarním úplňku, mezi 22. březnem
a 25. dubnem.
Od 4. století se stalo zvykem, že věřící se na tento svátek připravovali velkým půstem, který trval
čtyřicet dní, od Popeleční středy do Velikonoční neděle. Oslava Velikonoc podle katolické tradice trvá
padesát dní až do Letnic, slavnosti Seslání Ducha svatého.
V lidové tradici se zachovaly četné zvyky a obyčeje související s oslavami probouzející
se přírody či se starými mytologicko-náboženskými obřady. Každý si asi s pojmem
Velikonoce spojí pomlázku. Podle tradice ze 14. století manželé a milenci šlehali
své manželky a milenky, v pozdějších dobách tedy všichni muži a chlapci vstávali
na Velikonoční pondělí časně zrána, aby vyšli na koledu. Vyšupaná žena dává muži barvené vajíčko,
které je symbolem rodícího se života, přicházejícího jara. Beránek je dalším symbolem velikonoc.
Představoval Boží stádo, které vede Hospodin. Velikonočního zajíčka najdeme už v bibli mezi
stvořeními „maličkými na Zemi a moudřejšími nad mudrce“, kdy měl pravděpodobně symbolizovat
chudé, skromné a pokorné. Jednou z mnoha velikonočních tradic je i vysévání obilí, které představuje
počátek zemědělských prací.
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Obecní derby je na pořadu v sobotu 12.5.2012 od 17:00 v Bechlíně
Není to tak dlouho, co jsme psali, že nastává zimní přestávka a seznamovali veřejnost s programem
přípravy na jarní odvetné zápasy sezóny 2011/2012. Před prvním mistrovským výkopem v krátkosti
zhodnoťme přípravu.
Zahájilo se v lednu na Tři krále, každý pátek po následujících pět týdnů v hale v Horních Počáplech.
Ihned po tomto období následovala herní příprava ve formě přátelských utkání, každý víkend
až do zahájení mistrovského jara.
I přes tréninkové výpadky, kdy hráči neměli zájem o tvrdší fyzickou část přípravy, byly dosaženy
poměrně dobré výsledky.
Na umělé trávě v Roudnici n.L.:
19.2.2012
Předonín – Čížkovice
3:1
III. třída
25.2.2012
Předonín – Dobříň
4:2
III. třída
3.3.2012
Předonín – Budyně
5:1
I.B třída
10.3.2012
Předonín – Hořín
2:2
III. třída okres Mělník
A poslední přípravný zápas na hřišti v Počeplicích:
17.3.2012
Předonín – Počeplice
3:0
III. třída
Doufejme, že herní pohoda nám vydrží i do mistrovských zápasů a že obhájíme umístění v první části
tabulky i když se budeme muset obejít bez střelce mnoha našich branek Kuby Červinky, kterého nám
oddíl SK Mondi Štětí neuvolnil.
Než si prohlédnete celý jarní program SK Předonín, chtěl bych veškerou veřejnost upozornit na úterý
1. května, kdy se hraje v Roudnici finále okresního kola čs. poháru se Sokolem Černiv, navíc tři dny
po vzájemném mistrovském utkání v Černivi.
Jestliže našemu družstvu přejeme obhájení vybojovaných podzimních pozic, pak sportovně kolegům
z obce přejeme vymanění se z pásma sestupu, abychom se na podzim mohli vzájemně utkat opět
v rámci okresního přeboru.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

Zpráva o činnosti fotbalového klubu Bechlín za rok 2011
A tým mužů
Jarní fotbalová část sezóny 2010/2011 se povedla, potvrdili jsme roli favorita 3. třídy a z prvního místa
postoupili do vyšší soutěže s konečným počtem bodů 64 a se skóre 101:21. Kanonýr Miroslav Suchý
pokořil rekord v počtu gólů v jedné sezóně, na kopačkách jich měl přesně 45 a stal se nejlepším
střelcem nejen soutěže, ale i celého okresu.
Trenér Petr Jeneš svolil k naší radosti k další spolupráci a na podzim jsme se pod jeho vedením vrhli
do bojů ve 2. třídě okresního přeboru. Tady se nám však nedaří tak, jak bychom si představovali.
Provázejí nás četná zranění a chybí nám ten správný fotbalový náboj. Po podzimní části jsme obsadili
nelichotivé 13. místo a získali jen 8 bodů při skóre 14:38.
Povedlo se nám získat zpět ze Štětí Marka Fuksu a z téhož klubu na hostování nadějného stopéra
J.Běloubka.
V zimním období jsme absolvovali tradičně přípravu ve sportovní hale v Počáplech, přátelská utkání
na umělé trávě a když to počasí dovolilo, trénovali jsme i venku. Bez svědomité přípravy
se na záchranu, která je teď naší prioritou, prostě pomýšlet nedá!
Starší žáci a přípravka
Tým, na jaře ještě mladších žáků, se ve fotbalové sezóně 2010/2011 usídlil na uspokojivém 6. místě
z celkových 10 zúčastněných družstev se ziskem 35 bodů. V této soutěži je navíc velká konkurence
ze strany městských týmů, kde si trenéři mohou vybírat. Okolnosti nás vedly k tomu, že jsme museli
od podzimu přihlásit soutěž starších žáků. O tom, že se tým nezalekl ani věkově starších týmů, svědčí
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zatím krásné 2. místo v tabulce 3. třídy okresního přeboru starších žáků, 27 bodů a skóre 66:15.
Tým trénuje, již 6. rokem, pravidelně 2x týdně Pavel Carda se svým asistentem Janem Pískem.
Protože ale klub myslí i na budoucnost a zájem jak ze strany dětí a rodičů, tak ze strany trenérů je,
funguje tu již od roku 2010 oddíl přípravky, kde je zapsáno nyní 10 dětí, chlapců i děvčat ve věku
5 - 8 let. Loni se přípravka účastnila již několika satelitních turnajů, kde zaznamenala svoje první
úspěchy. Dva satelitní turnaje se uskutečnili i na našem hřišti a nutno podotknout, že jsme je zvládli
dobře nejen herně, ale i organizačně. Trenéři i malí fotbalisté zúčastněných týmů odjížděli evidentně
spokojeni. Snad vydrží jak děti a rodiče, tak i pan trenér a všichni budou pokračovat dál v přípravce
starší a naváží tak na úspěchy týmu žáků, kteří stejně jako oni v přípravce začínali. Přípravka se schází
též 2x týdně a stejně tak, jako všechny ostatní bechlínské fotbalisty je neminula zimní příprava v hale
v Horních Počáplích. Doufejme tedy, že svému trenérovi Radkovi Tichému neudělá jeho fotbalová
přípravka ostudu ani v další sezóně.
Přejeme jak dětem, tak hlavně všem obětavým a trpělivým trenérům, ať se jim daří co možná nejlépe.
Vždyť kdo z nás by byl ochotný se ve svém volnu a bez odměn věnovat 2x v týdnu naší mládeži
a navíc pak ještě v sezóně objíždět o sobotách a nedělích zápasy a turnaje. Za to vám všem trenérům
patří velký dík.
Sportovní akce
Co se týká ostatních sportovních aktivit, jsme rádi, že se již tradicí stalo pořádání memoriálu našeho
rodáka V. Palice. Loni se konal již jeho 4. ročník. Opět se ho zúčastnily čtyři týmy, tentokrát i dva
nováčci, výběry Podřipska a Roudnicka, doplněné tradičně o tým z Račic a samozřejmě pořádající tým
Bechlína, který po předloňském 3. místě loni obsadil opět nejvyšší příčku. Druhý se umístil Výběr
Podřipska, třetí byly Račice a na posledním místě skončili nováčci z Roudnicka.
Další tradiční oblíbenou a vydařenou akcí byl 5. ročník letního turnaje v minifotbale, do kterého se letos
přihlásilo 7 družstev (týmy P. Cardy, R. Tichého, J. Hrstky, T. Husáka, D. Volfa, Hospoda Clap
a Ženský tým Bonbone, který ovšem svoje působení v soutěži předčasně ukončil a byl tedy
diskvalifikován). Turnaj vyhrál po velkém boji tým Tomáše Husáka a šlape tak na paty týmům
P. Cardy a R. Tichého. Ti mají na kontě každý po dvou vítězstvích z ročníků minulých.
Za sportovní akci se jistě dá považovat i Velký sportovní den pro děti, který se konal loni již potřetí.
Jsme pyšní na to, že i přes nelichotivou finanční situaci klubu se nám tuto akci podařilo opět uspořádat,
a že se vydařila. Zúčastnilo se jí přes 70 místních dětí a neodradilo je ani nepříznivé počasí. Poděkování
za to patří všem zúčastněným fotbalistům v čele s Petrem Jenešem, který celý Den každoročně koučuje,
ale i ostatním, kteří se na jeho organizaci podíleli. Vyzdvihnout bych chtěl místní podnikatele a ostatní
bechlínské obyvatele, kteří nám více či méně přispěli ať finančně či materiálně. S jejich pomocí jsme tak
zajistili odměny a občerstvení pro děti. Lidí, kteří nemyslí jen na sebe, je naštěstí stále dost a my věříme,
že nám zůstanou v tomto směru příznivě nakloněni i v budoucnu a třeba se k nim přidají i někteří
další. Rádi bychom totiž této akci zůstali věrni i do budoucích let a udělali z ní akci, na kterou se budou
těšit děti i dospělí a která obohatí sportovní a kulturní život v Bechlíně.
Mimosportovní činnost
Mezi mimosportovní činnost našeho klubu patří určitě údržba hřiště a zvelebování jeho okolí.
V roce 2011 se nám pravidelnou péčí a ošetřováním podařilo výrazně zlepšit kvalitu hracího povrchu.
Děkujeme všem, kteří se o hřiště starají. Těší nás, že máme pomocníky i z řad mládeže, kteří se zapojují
při sekání a úklidu hřiště a kabin. Rodiče na ně mohou být v tomto směru právem pyšní.
Loni jsme začali s opravami kabin a nátěry celé budovy, oken a zábradlí. V tomto duchu bychom chtěli
pokračovat i nadále. V plánu máme nátěry zbývajícího zábradlí kolem hřiště a opravu laviček
a to všechno v rámci brigád, které pořádáme. Taktéž uvítáme jakoukoli pomoc z řad veřejnosti.
Termíny brigád budou nadále pravidelně zveřejňovány na naší vývěsce v zastávce u Obecního úřadu,
na našich internetových stránkách, případně budou vyhlášeny místním rozhlasem. Za každou pomoc
předem děkujeme.
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………. ZE SPORTU
V plánu jsme měli i další společenskou akci pro veřejnost, a to 1. Sportovní ples v novém kulturním
středisku v Bechlíně. Bohužel toto nám zhatila nedokončená rekonstrukce objektu, která měla být
hotová již v létě. Tak snad se dočkáme někdy v budoucnu.
Pro pořádek ještě připomínám internetovou adresu našeho klubu www.fkbechlin.wz.cz, kde kromě
výsledků a tabulek soutěží najdete také diskusi, do které se může zapojit každý z vás a sdělit tak svůj
názor ať na sportovní výsledky klubu, tak i na ostatní činnost. Vítáme každý příspěvek, názor, návrh,
ať je pochvalný či kritický. O stránky se starají členové klubu J. Hrstka a M. Tichý.
Zvláštní poděkování patří všem větším či menším sponzorům, ať už jsou to firmy BRAVEA, SBĚRNÉ
SUROVINY MARTIN HAKL, drobní dárci nebo náš hlavní partner, kterým je samotná Obec Bechlín,
od níž získáváme každý rok dotace na chod klubu a také nám umožňuje využívat již výše zmíněnou
vývěsku. Právě sem pravidelně vyvěšujeme jak upoutávky na zápasy, tak i výsledky z kol minulých
a jiné informace o akcích klubu. Jsme si vědomi toho, že ne každý má přístup k internetu nebo
se tam nedostane z jiných důvodů a proto jsme přivítali i tuto možnost jak obyvatelům dát nahlédnout
do života místního fotbalového klubu.
Za FK Bechlín P. Carda a I. Svobodová

Rozpis zápasů SK Předonín - jaro 2012
III. třída dospělých – skupina A
ne 25.3. 15:00 Lovosice B
so 31.3. 16:00 Travčice
so 7.4.
16:30 Předonín A so 14.4. 16:30 Třebenice
so 21.4. 17:00 Předonín A so 28.4. 17:00 Černiv
út 1.5.
17:00 Předonín A so 5.5.
17:00 Předonín A so 12.5. 17:00 Bechlín
so 19.5. 17:00 Předonín A so 26.5. 17:00 Podlusky
so 2.6.
17:00 Předonín A so 9.6.
17:00 Liběšice
so 16.6. 17:00 Předonín A -

IV. třída dospělých – skupina B
Předonín A
ne 25.3. 15:00 Račice
Předonín A
ne 1.4.
16:00 Straškov B
Malé Žernoseky
ne 8.4.
16:30 Předonín B Předonín A
ne 15.4. 16:30 Přestavlky
Polepy
ne 22.4. 17:00 Předonín B Předonín A
ne 29.4. 17:00 Dušníky B
Černiv
pohár v Roudnici n.L.
Lukavec
ne 6.5.
17:00 Předonín B Předonín A
ne 13.5. 17:00 Libkovice
Terezín
ne 20.5. 17:00 Předonín B Předonín A
ne 27.5. 17:00 Mšené-lázně BMšené-lázně
ne 3.6.
17:00 Předonín B Předonín A
Libochovice

Předonín B
Předonín B
Zahořany
Předonín B
Buryně B
Předonín B
Ctiněves
Předonín B
Vražkov B
Předonín B
Račiněves

Rozpis zápasů FK Bechlín – jaro 2012
II. třída okresní přebor – muži
so 24.3. 15:00 Bechlín
so 31.3. 11:00 Bechlín
ne 8.4.
16:30 Terezín
so 14.4. 16:30 Bechlín
so 21.4. 17:00 Mšené-lázně so 28.4. 17:00 Bechlín
so 5.5.
17:00 Libochoviceso 12.5. 17:00 Bechlín
.
ne 20.5. 17:00 Travčice
so 26.5. 17:00 Bechlín
so 2.6.
17:00 Třebenice so 9.6.
17:00 Bechlín
so 16.6. 17:00 Černiv
-

III. třída okresní přebor – starší žáci
so 24.3. 10:00 Bechlín
- Třebušín
ne 1.4.
10:00 Bechlín
- Úštěk

Lukavec
Lovosice B
Bechlín
Podlusky
Bechlín
Liběšice
Bechlín
Předonín
Bechlín
Malé Žernoseky
Bechlín
Polepy
Bechlín

so 14.4.
so 21.4.
so 28.4.
so 5.5.
so 12.5.
so 19.5.
so 26.5.
so 2.6.
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10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Bechlín

-

Velké Žernoseky -

Bechlín
Lovečkovice
Bechlín
Bříza
Bechlín
Polepy

-

Vražkov
Bechlín
Buryně n.O.
Bechlín
Velemín
Bechlín
Křešice
Bechlín

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ……….

Masopust

SDH Předonín se vrací k obnově Masopustního průvodu obcí, který se uskuteční v sobotu 31.3.2012
ve 14:00 hodin. Sraz dětských i dospělých masek je před Klubem v Předoníně – nejlepší masky budou
odměněny. Po dobu průvodu prodej tomboly, večer posezení s hudbou. Všichni jste srdečně zváni.
(Jakýkoli dar do tomboly je vítán, každou neděli od 17:00 do 18:00 hodin v místní hasičárně.)

Den otevřených dveří
Zajímá Vás, jak probíhá rekonstrukce budovy bývalého kina? Jak se rodí nové víceúčelové kulturní
centrum? Přijďte se podívat v sobotu 31. března 2012 od 13:00 do 16:00 hodin.

Nemáte v dnešní uspěchané době čas na domácnost? Nabízím výpomoc s Vaší domácností.

- pravidelné i jednorázové úklidy – 100,- Kč/hod.
- žehlení Vašeho osobního i ložního prádla – koš prádla 300,- Kč (u Vás doma nebo ve svém bytě –
předání do druhého dne)
Jsem pečlivá, pracovitá i spolehlivá. Praxi jako hospodyně mám již 5 let. Mou důvěryhodnost si můžete
potvrdit, mohu dodat reference mých klientů.
Jakýkoli dotaz ráda zodpovím, tel. 775 315 493
Těším se na spolupráci.

Klub SLUNEČNICE pro Vás ve spolupráci s obcí připravil možnost objednat se na masáže.
Masérka Pavlína Gybasová dojíždí do Bechlína každou třetí sobotu v měsíci. Masáže se provádí
v ordinaci na obecním úřadě. Ceny jsou přijatelné. Objednávat se můžete na tel. 775 066 146.

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, 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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