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………. SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
začátek roku 2012 nás všechny staví do role zodpovědných hospodářů. Výrazné zdražování všech
energií, zvýšená sazba DPH a s tím související větší výdaje jsou realitou. Nejinak tomu je v případě
společných finančních prostředků.
I přes určité problémy s pokrytím veškeré činnosti si dovoluji vyslovit přesvědčení, že naše obec
projde všemi změnami s čistým štítem. Musíme si všichni uvědomit patřičnou odpovědnost
za kvalitní plánování, úspory tam, kde to půjde a hospodárné chování k tomu, co se podařilo
v minulosti vybudovat. Záleží jen na nás, zda budeme utrácet tam, kde nemusíme, zda vlastními
silami uděláme věci potřebné.
Naše obec je prosta dluhů a to je v dnešní době veliké plus. Snahou zastupitelstva obce je tento
trend udržet i za cenu zmírnění tempa investičních akcí.
Všechna zájmová sdružení by měla znovu oživit brigádní činnost a i jednotliví občané obci pomoci
v nelehkých časech. Nikdo nám nepomůže a proto nezbývá, než zapojit se aktivně do činností,
které přinesou prospěch celé obci.
Jsem přesvědčen, že všichni potáhneme za jeden provaz a udržíme vysoký standard života v naší
obci.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU……….

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bechlín
se koná v úterý 28. února 2012 od 17:00 hodin v Klubu v Bechlíně. Program bude upřesněn
na plakátech a webových stránkách obce.
___________________________________________________________________________________________
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem Bechlín vyhlašuje

Humanitární sbírku






letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), nepoškozené obuvi
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek
domácích potřeb (nádobí bílé i černé), nepoškozených kompletních hraček

Věci, které vzít nemůžeme:
elektrospotřebiče, ledničky, televize, počítače, nábytek, matrace, koberce, jízdní kola, lyže, dětské
kočárky (transportem se znehodnotí), znečištěný a vlhký textil
sbírka se uskuteční v sobotu 3. března 2012
v Klubu Bechlín od 13:00 do 16:00 hodin
v Klubu Předonín od 13:00 do 15:00 hodin
Děkujeme za Vaši pomoc. Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje
materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko
umístitelní na trhu práce. Více na www.diakoniebroumov.org
___________________________________________________________________________________________

Obec Bechlín ve spolupráci se společností Salve Club, s.r.o. a Salve finance a.s.
pro Vás připravila důležité informace o důchodové reformě a dalších finančních možnostech.
ve středu 29. února 2012 od 18:00 hodin v Klubu Předonín
ve středu 29. února 2012 od 19:00 hodin v Klubu Bechlín
Pokud Vás zajímají otázky budoucích příjmů a důstojné penze, pak záleží jen na Vás,
zda si pro tyto informace přijdete !
D o z v í t e s e o možnostech, garancích a dalších informacích ve srozumitelné a zajímavé
podobě, aby se každý zorientoval a byl tak připraven přijmout svá rozhodnutí v souvislosti
s důchodovou reformou.
Salve club je člen nejúspěšnějších nezávislých společností ve střední Evropě, specializujících se
na penzijní a zdravotní reformy.
___________________________________________________________________________________________

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín přijme školnici.
Písemné žádosti o toto pracovní místo se podávají do 31.3.2012 ředitelce školy.
Pracoviště: ZŠ Bechlín
Pracovní doba: dělená směna
Požadujeme: hezký vztah k dětem, vstřícnost a dobrý vztah ke kolektivu.
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………. NAŠE ŠKOLA

V projektu naší školy cestujeme do vesmíru
„Cesta do vesmíru“ – takové je letošní téma projektu ZŠ Bechlín, která každý rok připravuje pro své
žáky zajímavé zážitky při výuce i školních výletech. Není proto divu, že na zahradě naší školy přistála
v lednu letošního roku raketa plná kosmonautů a mimozemšťanů. Veselí Ufoni jsou také na chodbách
školy, kde zdraví žáky a rodiče stříbrný astronaut. Na výzdobě školy se podíleli žáci i učitelky
a s instalací pomohl správce budov Milan Fiala. Přinášíme Vám pár fotek, ale určitě stojí zato přijít se
na náš Vesmír podívat.
Výzdobou školy to však zdaleka nekončí. Ve škole si o vesmíru i historii jeho poznávání povídáme,
zabýváme se také tématy ekologie a života na naší planetě. Bližší informace o projektu jsme již přinesli
v minulých číslech Bechlínských listů. Naleznete je též na našich internetových stránkách
www.skola-bechlin.cz
Učitelky a žáci ZŠ Bechlín

Uzavření mateřských škol o letních prázdninách 2012
uzavření MŠ Předonín
2.7.- 8.7.

9.7.- 15.7.

16.7.- 22.7.

23.7.- 29.7.

2.7.- 8.7.

9.7.- 15.7.

16.7.- 22.7.

23.7.- 29.7.

2.7.- 8.7.

9.7.- 15.7.

16.7.- 22.7.

23.7.- 29.7.

30.7.- 5.8.

6.8.- 12.8.

13.8.- 19.8.

20.8.- 26.8.

27.8.- 2.9.

30.7.- 5.8.

6.8.- 12.8.

13.8.- 19.8.

20.8.- 26.8.

27.8.- 2.9.

30.7.- 5.8.

6.8.- 12.8.

uzavřeny obě MŠ i ŠJ
uzavření MŠ Bechlín
13.8.- 19.8.

20.8.- 26.8.

27.8.- 2.9.

Po dohodě s ředitelkou ZŠ a MŠ a starostou obce Bechlín Vám předkládáme termín uzavření obou MŠ
a školní jídelny. Rodiče se mohli k tomuto tématu vyjádřit do konce prosince 2011, návrhy uzavírky
byly vyvěšeny v obou MŠ na nástěnkách a projednávaly se na třídních schůzkách. Vše proběhlo
bez připomínek. Zohlednili jsme zde podněty některých rodičů, aby se MŠ během letních prázdnin
částečně vykryly v péči o děti.
Jak můžete vidět ve výše uvedeném náhledu, uzavírky obou MŠ se překrývají tři týdny, což je o týden
méně, než tomu bylo v minulosti. Zároveň se zkracuje o jeden týden i uzavření ŠJ.
Od 2.7. do 20.7.2012 mohou děti z obou MŠ docházet do Bechlína, pak bude třítýdenní uzavírka
a od 13.8. do 31.8.2012 mohou děti zase navštěvovat MŠ Předonín. Samozřejmě, že kapacita ani jedné
MŠ není taková, abychom sem mohli umístit úplně všechny děti, ale z našich zkušeností vyplývá,
že během letních prázdnin některé z dětí do MŠ nedocházejí, takže nebude problém zařadit všechny
děti, jejichž rodiče nemají jinou možnost. Platba za školné bude opět krácena na polovinu v červenci
i srpnu.
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KALENDÁŘ ……….

Mocenský zvrat v únoru 1948

Rozpory mezi demokratickými stranami a komunisty, které vítězství v prvních poválečných volbách
v roce 1946 opravňovalo k zaujetí nejvýznamnějších pozic ve vládě, narůstaly. Vedení
nekomunistických stran si začínala uvědomovat nebezpečí, které KSČ pro československou demokracii
představovala. Když se počátkem února 1948 národní socialisté dozvěděli, že ministr vnitra Nosek
odvolal z funkcí osm obvodních velitelů Sboru národní bezpečnosti v Praze, kteří nebyli členy KSČ,
vystoupil ministr Prokop Drtina 13.2.1948 na schůzi vlády s protestem. Na základě jeho vystoupení
se vláda proti hlasům komunistických členů usnesla, aby ministr vnitra kritizované kádrové změny
zrušil. Ani Gottwald ani Nosek však nebyli ochotni jejich požadavku vyhovět. Nosek přestal na schůze
vlády docházet s odůvodněním, že onemocněl.
Národní socialisté se rozhodli, že pokud komunisté v otázce SNB nepovolí, odstoupí jejich ministři
z vlády. Dne 17.2.1948 získali pro myšlenku demise také vedení Československé strany lidové
a Demokratické strany Slovenska. Předpokládali, že když odstoupí většina ministrů, nebude vláda
schopna se usnášet, bude muset podat demisi jako celek a budou vypsány předčasné volby
do Národního shromáždění. A z těch, jak doufali, by již komunisté nevyšli tak silní, jako z voleb roku
1946. Demokraty v jejich postoji podporoval i prezident republiky Edvard Beneš, který je ujistil o své
pomoci.
Vážnost vládní krize, která se v Československu rodila, si uvědomovali i politikové v zahraničí. Proto
19. února přiletěl do Prahy náměstek ministra zahraničních věcí SSSR Zorin. Zatímco však americký
velvyslanec v ČSSR Steinhardt své demokraticky smýšlející kolegy ujišťoval sympatiemi vlády USA
a sliboval jim morální podporu, vyvíjel Zorin diplomatický tlak na ústavní činitele a komunistům
dokonce nabízel sovětskou vojenskou pomoc.
Ministři národně socialistické, lidové a slovenské demokratické strany skutečně podali 20.2.1948
společně demisi – vzdali se dalšího členství ve vládě. Demokraté se tak dopustili osudné chyby, zbavili
se možnosti jakkoli ovlivňovat vývoj situace, protože z 26 členů vlády odstoupilo jen 12 ministrů, tedy
menšina. Tím dali Gottwaldovi příležitost, aby tvrdil, že jeho vláda právně trvá dál, že je jen třeba za ty
ministry, kteří se vzdali svých funkcí, jmenovat nové.
Gottwald všech možností, které se mu nabízely, dokázal využít. Neřešil situaci jen jednáním ve vládě
a s prezidentem, nýbrž do boje zapojil statisíce řadových členů KSČ a rozhodl se využít i mocenských
pozic, které si jeho strana v předchozích letech vybudovala. Již 20.2.1948 přijely do Kolína, Brandýsa,
Českého Brodu a Benešova vybrané pohotovostní oddíly Sboru národní bezpečnosti (tehdejší policie)
a vybrané jednotky pohotovostního pluku Slovensko, které byly zcela v rukou komunistů. A 21. února
svolala KSČ manifestaci na Staroměstské náměstí v Praze, jíž se zúčastnilo asi 80 000 lidí. Gottwald zde
odmítl spolupráci s ministry, kteří odstoupili. Požadoval doplnění vlády novými lidmi a vyzval své
stoupence k zakládání akčních výborů Národní fronty, které měly ve všech místech odstranit
z důležitých míst stoupence „reakce“, tedy odpůrce KSČ.
Do služeb komunistické strany se v této době dal Československý rozhlas, akční výbory v tiskárnách
znemožňovaly tisk a rozšiřování nekomunistických novin. Kromě toho svolala KSČ na 22. února
do Prahy sjezd závodních rad ROH, který se postavil na Gottwaldovu stranu. Následujícího dne
vyrukovaly do pražských ulic jednotky SNB ovládané komunisty a obsadily nejvýznamnější místa
ve městě. Současně komunisté vyzbrojili své členy a vyslali je do ulic pod názvem Lidové milice. Již
23. února 1948 začala policie obsazovat kanceláře demokratických stran a zatýkat jejich důležité
činitele.
Vedoucí představitelé národně socialistické strany si stále ještě dělali iluze, že s pomocí prezidenta
Beneše situaci zvládnou. Vzdor tomu studenti pražských vysokých škol uspořádali několik protestních
demonstrací, v nichž požadovali uchování demokracie. Tu poslední 25.2.1948 policie cestou na Hrad
s použitím zbraní rozehnala, 118 jejich účastníků zatkla, většina z nich byla vyloučena ze studií
a uvězněna. Vedení KSČ 23.2.1948 situaci v zemi v podstatě kontrolovalo. Na 24. února zorganizovalo
jednohodinovou generální stávku, která měla vyjádřit podporu pracujícího lidu Komunistické straně
Československa. Akční výbory Národní fronty již vyhazovaly ze zaměstnání nepohodlné osoby
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a na jejich místa dosazovaly členy nebo stoupence KSČ. Za této situace prezident Beneš neviděl jiné
východisko, než demisi nabídnutou nekomunistickými ministry přijmout a pověřit Gottwalda
doplněním vlády. Předseda vlády a KSČ v jedné osobě nyní mohl využít toho, že v ostatních stranách
budoval skupiny svých stoupenců (někteří z nich byli dokonce tajnými členy KSČ). Ti se stali nejen
novými ministry, ale dokonce převzali do svých rukou také řízení nekomunistických stran. A protože
byli poslušnými Gottwaldovými loutkami, pomáhali mu v zemi nastolit komunistický pořádek. Velmi
jim pomohl i postup prezidenta Beneše, že se svého úřadu nevzdal a širokou veřejnost mátl postup
ministra Jana Masaryka, který přijal Gottwaldovu nabídku, aby zůstal v jeho nové vládě.
Tak na dlouhých 41 let zmizela demokracie a zavládl strach.
Zdroj: „Dějiny českých zemí v obrazech“
připravila Miluše Dvořáková

………. Z MÍSTNÍ KNIHOVNY

Knihovna v roce 2011
Rok 2011 byl v naší knihovně velmi úspěšný. Přihlásilo se 25 nových čtenářů (21 dětí, 4 dospělí) a počet
vypůjčených knih proti minulým letům vzrostl.
V současné době má naše knihovna 99 zaregistrovaných čtenářů, z toho 48 jich pravidelně v roce 2011
knihovnu navštěvovalo a přiváděli i další rodinné příslušníky.
Velkou radost máme z toho, že se daří
získávat dětské čtenáře. Ve spolupráci
se Základní školou v Bechlíně již několik let
v březnu – měsíci knihy – uskutečňujeme
exkurze pro žáky naší školy s výkladem
knihovnic. Odpovídáme na dotazy dětí,
představujeme nové knihy a vysvětlujeme
možnost stát se naším čtenářem. Letos se
během této akce přihlásilo 16 dětí, které
nadále pravidelně knihovnu navštěvují.
Tím stoupl počet dětských čtenářů na 30.
Během roku přibylo naší knihovně 98 nových
knih - 51 jsme zakoupili, 47 jsme získali
darem. Využili jsme celou částku 12 000,- Kč,
kterou můžeme každý rok čerpat z rozpočtu
obce na nákup nových knih. Od roku 2011 také odebíráme časopis „History“, o který je zájem mezi
žáky a studenty. Mezi neregistrované darované knihy, které máme evidovány pouze pro náš přehled,
přibylo 20 dětských a 14 knih pro dospělé. Čtenáři si během 457 návštěv vypůjčili 498 knih
(305 pro dospělé, 193 dětských) a 23x časopis „History“. Mezi vypůjčenými knihami bylo mimo jiné
26 encyklopedií, kuchařek a jiných odborných knih.
18. března 2011 uspořádala Obec Bechlín spolu s Klubem Slunečnice besedu s herečkou a spisovatelkou
Ljubou Skořepovou, při které jsme zakoupili tři její knihy s věnováním.
Na letošní březen připravujeme vyhlášení a ocenění nejlepších dětských čtenářů a jubilejního stého
zaregistrovaného čtenáře.
Děkujeme všem dárcům, kteří nám věnovali knihy a obecnímu úřadu za podporu naší knihovny.
Srdečně zveme všechny spoluobčany k návštěvě a prohlídce knihovny. K dnešnímu dni Vám můžeme
nabídnout 2 760 knih pro všechny generace i zájmy.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Miluše Dvořáková, knihovnice
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Silvestr tradičně fotbalově
Tradičně netradiční fotbalové loučení se starým rokem, nebo-li silvestrovský Srandakop, proběhlo
jak jinak než poslední den roku 2011 na hřišti místního FK. Vzhledem k podivnému rázu letošní zimy
se hrálo na trávě a ne na sněhu, jak jsme tomu byli zvyklí z předchozích let.
Již kolem půl jedné byli k vidění v ulicích Bechlína netrpěliví fotbalisté trousící se na místní pažit
s kopačkami v ruce. Po podzimní pauze byli všichni natěšení a účast byla, dá se říct, ohromující.
Celkem 35 hráčů vytvořilo s přehledem
2 kompletní týmy s plnými střídačkami. Kromě
stále ještě aktivních hráčů chytili totiž opět
po roce fotbalovou slinu i ti bývalí v čele
se současným trenérem P. Jenešem nebo
se prostě přišlo jen tak pobavit pánské
osazenstvo Bechlína. Byla to zkrátka směs
fotbalových nadšenců od 12 do 55 let. Obdiv
všech patřil pak především sportovnímu
univerzálovi, panu Václavu Nickovi, který
svou kondicí nejen na hřišti, strčil a stále
s přehledem strčí do kapsy kdekoho mladšího.
Nutno dodat, že si ráno 1.1.2012 polechtal tělo
ještě novoročním výstupem na Říp.
Pravidla se dohodla předem. Hrací doba 2 x 35 minut, kdo bude žádat střídání, řekne si sám :-).
Úlohy hlavního rozhodčího se ujal současný asistent trenéra T. Cedrych, t.č. v rekonvalescenci a tedy
nehrající. Přehled měl opravdu výborný, celý zápas totiž odpískal z „tribuny“, aniž by vkročil
na trávník.
Všichni během hry stíhali doplňovat tekutiny
u okénka fotbalové tankovací stanice,
kde se zdarma podával čaj, svařák, grog
a k zakousnutí i vánoční cukroví. Zájem byl
ze strany zúčastněných hráčů zpočátku
nejvíce o čaj, fanynky si pak pochutnávaly
na svařáčku a přihlížející fandové na grogu.
U dětí vedlo bezkonkurenčně cukroví.
A že bylo letos tepleji než jindy, popíjelo se
i pivko z místní hospůdky Na hřišti
a aby přihlížejícím nekručelo v břiše, zařadil
její majitel R. Martínek na jídelní lístek
i silvestrovskou drštkovou polévku.
Celý zápas proběhl v klidu a dobré náladě a i konečný výsledek 3:3 byl pro oba týmy přijatelný
a spravedlivý, dokonce i poté, co rozhodčí nařídil prodloužení do doby, než se podařilo vyrovnat
věkově staršímu týmu. Největší potlesk sklidila fotbalová akce J. Oplta alias Bejka, který ve svých
amatérských retrokopačkách trefil téměř z poloviny břevno soupeřovy branky až zazvonila.
Záměr akce se tak opět vydařil a všichni zúčastnění se příjemně naladili na kvapem se blížící příchod
nového roku. Všem zúčastněným, ale i těm ostatním přejeme v roce 2012 vše nejlepší a těšíme se
naviděnou na příštím ročníku silvestrovského srandakopu a nebo na dalších akcích pro veřejnost
pořádaných fotbalovým klubem Bechlín.
Za FK Bechlín P.Carda a I.Svobodová
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………. Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Valná hromada SDH Bechlín
Poslední lednovou neděli se sešel Sbor dobrovolných hasičů Bechlín na valné
hromadě. Velitel a další členové výboru hodnotili loňský rok jako úspěšný,
plný akcí s úspěšným reprezentováním naší obce. O tom jsme Vás informovali
v minulých číslech našich listů.
Kromě voleb nového výboru SDH se zde hovořilo o hospodaření sboru,
vedení dětí a mládeže. Zde si vedoucí M. Korpalová trochu posteskla,
že se zatím nepodařil naplnit vyšší počet mladších žáků, pouze družstvo
Plamínek má dostatek svých příznivců.
Největší pozornost se během jednání zaměřila na oslavy 110. výročí založení SDH Bechlín. Samozřejmě,
že důležitou součástí oslav je dobře sestavený program, ale vítaná je i tolik potřebná každá pracovitá
ruka, která přispěje ke zdárnému průběhu oslav. Kromě aktivního přístupu jsou zapotřebí i finanční
prostředky, které je možné vylepšit plánovanými aktivitami sboru.
V této souvislosti starosta sboru Jaroslav Macek prosí všechny občany, aby zavzpomínali, zda mají
fotografie staršího data, medaile, různá hasičská ocenění, přilby a vše, co by mohlo obohatit tyto
oslavy.
V diskuzi poděkoval starosta obce za reprezentaci naší obce, za odvedenou, tolik potřebnou práci
celého sboru. Vysvětlil přítomným nutná úsporná finanční opatření, která probíhají na všech úrovních
veřejné správy. Vyzdvihl obnovení tradice ve formě brigád, svépomocných aktivit apod. Dále hovořil
o podpoře v rámci možností, aby se udržel prapor historie a sbor tak zůstal ochranou pro naše občany.
Na závěr vystoupili hosté, za Okresní výbor v Litoměřicích Josef Mikeš, který přítomné seznámil
s nadcházejícími změnami a nechyběly ani prospěšné rady k přípravě oslav.
Další hosté, kteří vyjádřili podporu a poděkování za spolupráci byli z Předonína, Libkovic a Štětí.
Popřáli celému sboru nové síly do nadcházejícího roku a úspěšné zvládnutí oslav.
Připravila Irena Škobisová

………. SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM

LEKCE PILATES 2012 – tělocvična ZŠ Bechlín

Srdečně zvu všechny ženy i muže, kteří mají chuť protáhnout svá těla a třeba i shodit nějaké
to povánoční kilčo navíc 
Cvičíme každé pondělí od 19:00 do 20:00
Nově budeme cvičit s overbally a nebudou chybět ani oblíbené obruče
Cena za 10 lekcí – 550 Kč (pouze pro cvičení v Dobříni a Bechlíně, platnost permanentky je 3 měsíce)
Co s sebou ?
podložka a ručník (šála) na cvičení, pití. Cvičíme naboso !
Cvičení se předplácí na jednu hodinu dopředu. V případě permanentky je odškrtnuta též 1 lekce
dopředu. Pokud se omluvíte jeden den předem do 18 hod., bude předplatné převedeno na další
cvičení, pokud se včas neomluvíte, předplatné propadá.
Dále nabízím služby výživového poradenství
Celková analýza těla na přístroji In Body vč. konzultace – 490 Kč
Rozbor jídelníčku a výživová doporučení – od 550 Kč
Redukční program – délka 6 měsíců – 5 500 Kč
Konzultace v oblasti výživy – i dětské poradenství – od 250 Kč
Další informace o cenách a termínech cvičení v Roudnici či Bechlíně a výživovém poradenství zodpovím
na tel. 777 721 377 nebo na d.havlakova@seznam.cz

Těším se na Vás !

Daniela Havláková, instruktorka metody pilates a výživová poradkyně
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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.)

_______________________________________________________________________________________
Hospoda „U Petráčků“ v Libkovicích
Vás zve v sobotu 11. února 2012 od 20:00 hodin na Masopustní diskotéku. Masky vítány – nejlepší
budou oceněny.

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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