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………. SLOVO STAROSTY

Co nás čeká v roce 2017
Do plánu pro letošní rok je zařazena další etapa oprav povrchů komunikací jak v Bechlíně,
tak i v Předoníně. Finanční prostředky vlastních zdrojů jsou schváleny v rozpočtu obce a je podána
žádost o dotační prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Dalším významným počinem
je celková oprava sportovního a sociálního zařízení na hřišti Bechlín. Stavební povolení, vybraná firma
pro realizaci díla, zabezpečení finančních prostředků, to vše umožňuje začít s pracemi v jarním období
letošního roku. Uvedené záležitosti prací na majetku obce se dají vyčíslit částkou cca 5,5 milionu korun.
Mnoho dalších drobnějších, ale přesto důležitých záměrů letošního roku je plánováno prací
zaměstnanců obce s přispěním brigádnické pomoci místních sportovních a zájmových sdružení. Jedná
se především o opravy a údržbu obecních budov i dalších zařízení v majetku obce. Ve schváleném
rozpočtu pro letošní rok jsou na tuto činnost vyčleněny finanční prostředky.
Mezi další priority patří dokončení pozemkových úprav katastrálního území Bechlín a jejich zápis
do katastru nemovitostí. Tímto krokem dojde k celkové revizi celého území obce a hlavně se vyjasní
majetkové vztahy ke všem pozemkům, což přinese pro všechny majitele ulehčení při správě svého
vlastnictví. Neméně důležitou záležitostí je posun projednávání stanovení koridoru pro výstavbu
silničního obchvatu místní části Předonín. Na základě projednání s Krajským úřadem Ústeckého kraje
jsou stanoveny postupné kroky v přípravě dokumentace zástavbové studie a stanovení koridoru
dopravní stavby. Jedná se o dlouhodobou záležitost ochrany obyvatel místní části Předonín
před nárůstem těžké dopravní zatíženosti středu obce.
Samozřejmostí zůstává každodenní agenda spojená s chodem obce. Velký počet změn, příkazů
a nařízení, různá hlášení a statistické výkazy, potřeby občanů, to jsou různorodé záležitosti každého
pracovního dne. V letošním roce také začíná volební maratón, kdy každý následující rok půjdeme
k volbám. Letos nás čekají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na začátku roku 2018 volby
prezidentské a na podzim volby komunální. Celý volební maratón skončí až v roce 2027. Pro nás
to znamená pokaždé nejen zabezpečit volební komise a vytvořit patřičné zázemí, ale i spoustu časově
náročné práce.
Je nasnadě, že rok 2017 bude pro nás všechny velmi pestrý a předpokládám, že pro naši obec úspěšný.
Dovolte mi popřát Vám dobré vykročení do letošního roku a mnoho úspěchů při každodenní činnosti.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Rozpočet obce pro rok 2017
PŘÍJMY
Paragraf
1111-1511
4000-4999
2119
3392
3399
3612
3632
3639
3722
3725
6171
6310
6399
Celkem

VÝDAJE
Paragraf
1070
2212
2219
3113
3314
3319
3341
3349
3392
3399
3419
3421
3612
3631
3632
3639
3722
3724
3725
3745
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402
6409
Celkem

Popis

Rozpočet v Kč

Daňové příjmy
Dotace
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
Zájmová činnost v kultuře – kluby, kulturní dům
Ostatní záležitosti kultury – dary dětské dny
Bytové hospodářství - nájem
Pohřebnictví - nájem
Komunální služby a územní rozvoj obce – prodej nemovitého majetku
Sběr a svoz komunálních odpadů – příjem od občanů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – příjem od EKO-KOM,a.s.
Činnost místní správy – dary, nájmy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Ostatní finanční operace

Popis

13 341 200,00
235 700,00
200 000,00
35 000,00
90 000,00
88 000,00
47 000,00
39 000,00
287 000,00
235 000,00
43 100,00
3 000,00
56 000,00
14 700 000,00

Rozpočet v Kč

Myslivost - příspěvek
Silnice – údržba, opravy
Ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodníky, vjezdy
ZŠ a MŠ Bechlín – neinvestiční transfer na činnost
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury - kroniky
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – Bechlínské listy
Zájmová činnost v kultuře – kluby, kulturní dům
Ostatní záležitosti kultury – vítání občánků, srazy seniorů, kulturní akce
Ostatní tělovýchovná činnost – sportovní kluby
Využití volného času dětí a mládeže – dětská hřiště
Bytové hospodářství – bytový fond obce
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj obce
Sběr a svoz komunálních odpadů – směsný odpad
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – využitelný odpad
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana – dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – poplatky bank
Pojištění funkčně nespecifikované – pojištění majetku
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let – vratky dotací
Ostatní činnosti – příspěvky neziskovým organizacím
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25 000,00
1 070 000,00
40 000,00
3 902 000,00
40 800,00
7 000,00
20 000,00
70 000,00
424 300,00
300 600,00
1 680 000,00
60 000,00
40 000,00
365 000,00
22 500,00
257 000,00
427 400,00
5 000,00
400 000,00
1 873 300,00
426 200,00
970 400,00
2 063 609,00
12 000,00
70 000,00
15 000,00
78 891,00
34 000,00
14 700 000,00

.......... INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Z toho kapitálové výdaje – INVESTICE
Paragraf
Popis

Rozpočet v Kč

2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodníky, vjezdy Předonín
3419
Ostatní tělovýchovná činnost – hřiště Bechlín – přestavba kabin
3639
Komunální služby a územní rozvoj - pozemky
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – nákup techniky
5512
Požární ochrana – nákup vozíků za auta
Investice celkem

40 000,00
1 580 000,00
5 000,00
500 000,00
80 000,00
2 205 000,00

Milena Koťová, účetní obce

Sběr elektroodpadu
v Bechlíně každou středu od 18:00 do 20:00 hod., kontaktní osoba: Miloslav Kašička, tel. 724 410 117
malé spotřebiče do velikosti mikrovlnné trouby – sběr v kulturním domě (zvoňte na pana Kašičku)
velké spotřebiče – sběr po telefonické domluvě u hasičské zbrojnice
v Předoníně je sběrné místo u hasičské zbrojnice, kontaktní osoba: Jaroslav Vocásek, tel. 723 174 947
Odevzdávat můžete jakékoliv elektrospotřebiče, malé i velké, které však musí být kompletní,
tzn. v nedemontovaném stavu!
Pokud nejste schopni spotřebič sami odvézt, stačí zavolat a hasiči odvoz zajistí.

Poděkování občanům Bechlína a Předonína
za finanční příspěvky do Tříkrálové sbírky 2017
Farní charita Roudnice nad Labem děkuje všem občanům Bechlína a Předonína, kteří začátkem ledna
finančně přispěli do kasiček tříkrálových koledníků. V Roudnici nad Labem, Budyni nad Ohří
a 12 obcích Podřipska se letos podařilo vykoledovat opět rekordní částku – 177 622 Kč !!! – což je
o 5 tisíc korun víc než v minulém roce.
V Bechlíně v sobotu a neděli koledovala skupinka dětí z vaší obce
– Nikolka a Anežka Korpalovy, Katka Čvančarová, Terezka
Macková s paní Janou Korpalovou. V Budyni nad Ohří v sobotu
a v Předoníně v neděli zase koledovala s paní Jiřinou Šustrovou
děvčata Petruše Rališová, Jana Točínová a Terezka Čermáková.
Od štědrých dárců v Bechlíně získali koledníci 8 358,- Kč,
v Předoníně 5 083,- Kč. Celkem tedy krásných 13 441,- Kč.
Velice si vážíme toho, že máte ve své obci aktivní občany a děti, které se již od ranného věku zapojují
do různých zájmových akcí a činností a jsou k tomu vedeny nejenom doma, ale i ve škole. Obec Bechlín
je první obcí na Podřipsku, kde nám chodí během tříkrálové sbírky koledovat vlastní skupinka složená
z místních obyvatel již několik let. Dáváme vás za příklad ostatním okolním obcím.
Přestože žijeme ve složité době, mnoho lidí už nemyslí pouze na sebe, ale snaží se pomáhat potřebným.
To jste svými příspěvky do sbírky potvrdili. Část výtěžku, která připadne Farní charitě Roudnice n.L.,
bude využita na realizaci oprav v prostorách azylového domu pro ženy a matky v Roudnici n.L.,
zajištění provozu charitního šatníku a psychologické poradny.
Ještě jednou všem dárcům děkujeme.
Vedení Farní charity Roudnice nad Labem
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ŠKOLA A ŠKOLKA ……….

Novinky ze ZŠ a MŠ
Vážení čtenáři, dovolte, abych Vás tímto článkem přivítal za ZŠ a MŠ Bechlín v novém roce. Doufám,
že jste měli krásné a klidné Vánoce a vstup do nového roku 2017 se Vám vydařil.
Na začátku nového roku máme ve školce i škole napilno. V MŠ Bechlín ještě před koncem roku děti
oslavily Vánoce. Všem zářila očička u rozsvíceného vánočního stromečku, pod který jim Ježíšek nadělil
spoustu krásných dárků. Poté už následovaly zimní prázdniny, které si (jak doufáme) dítka velmi užila.
Po prázdninách se děti i paní učitelky opět sešly ve školce. Naši nejmenší líčili své zážitky z Vánoc
a vyprávěli o dárcích, které jim Ježíšek přinesl domů. Všichni z mateřské školky v Bechlíně by chtěli
poděkovat mamince Míši Dědka za krásná pohádková CD.
Během ledna zavítá do školky klaun, který má připravené představení s názvem „Vesele do nového
roku“. Sníh se nám sice trošku opozdil, ale o to více si ho teď mohou děti užívat. S radostí se staví
sněhuláci, sáňkuje se a bobuje. Vyrábí se i dílka se zimní tématikou, kterými se školka zdobí. Děti se učí
názvy zimních měsíců, nové písničky a hrají nové hry.
Sněhu si užívají i děti v MŠ Předonín. Každý
den sáňkují a bobují na zahradě školky,
kde mají malý kopeček, který je tak akorát
pro naše děti. Když si dost zajezdí, jdou
se projít a prohlédnou si krásně zasněženou
krajinu. Cestou děti poznávají vlastnosti
sněhu a ledu. Největší radost měly děti
ze společně postaveného sněhuláka. Ten jim
sice dlouho nevydržel, protože do druhého
dne roztál, ale dětem to vůbec nevadí.
Postaví si nového. A s radostí.
Základní škola se zase zaměřila na prevenci. Zapojili jsme se do projektu VZP Prevence proti úrazům.
Ve škole nás navštívili dva pánové na invalidních vozících, kteří poučili děti, jak je důležité, aby své
zdraví chránily a dávaly na sebe pozor. Ani přes prázdniny však naše děti nezahálely. Žáci 5. ročníku
se zapojili do školního kola matematické olympiády. Tři naši úspěšní řešitelé dokonce postoupili
do okresního kola v Litoměřicích. Budeme jim držet palce, aby se jim zadařilo. Leden je ve škole hlavně
ve znamení pololetních prací a ukončování pololetí. Na konci ledna získá každý žák „ocenění“ za svou
půlroční práci. Všichni doufáme, že výsledky budou co nejlepší.
Tímto bych si dovolil náš lednový článek již zakončit a přeji Vám pěkný konec tohoto měsíce a krásné
jarní prázdniny, které již „klepou na dveře“.
Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín

Odklad povinné školní docházky
Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky pro Vaše dítě, je nutné, abyste k zápisu, který
se bude konat 4. dubna 2017, donesli:
 doporučení k odkladu školní docházky od praktického lékaře,
 doporučení z pedagogicko-psychologické poradny.
O odkladu povinné školní docházky Vašeho dítěte se můžete poradit s učitelkou mateřské školy, která
Vám může s rozhodnutím pomoci.
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………. Z KNIHOVNY

Knihovna v roce 2016
V roce 2016 došlo ke dvěma největším změnám za dobu působení knihovny v naší obci. Byla
dokončena digitalizace knižního fondu. Opotřebované, hlavně brožované, knihy byly vyřazeny
a nabídnuty zdarma občanům, ostatní knihy byly ve spolupráci s okresní knihovnou v Litoměřicích
znovu zaevidovány a byl vytvořen přehledný digitální seznam, který se dá aktuálně doplňovat i z něj
opotřebované knihy vyřazovat. Stále tedy máme nejen aktuální přehled o všech knihách, ale odpadla
většina složité ruční evidence a vše je přehlednější a jednodušší.
Začátkem roku byla knihovna uzavřena a začali jsme se stěhováním do nově vybudované knihovny
v prostorách Klubu Bechlín. Stěhování a nové řazení knih trvalo skoro dva měsíce, ale výsledek stojí
za to. Máme novou moderní knihovnu, propojenou s přilehlým sálem, který můžeme používat jako
čítárnu i pro konání různých kulturních a jiných akcí. Činnost v nových prostorách jsme slavnostně
zahájili 7. března dnem otevřených dveří. Navštívilo nás 84 spoluobčanů, kteří si prohlédli novou
knihovnu i ostatní prostory a někteří se přihlásili mezi nás a ihned si knihy i vypůjčili.
V neděli 20. března jsme ve spolupráci s Redakční radou Bechlínských listů uspořádali první „Posezení
při vzpomínkách“ s našimi staršími spoluobčany. Prvním hostem byl pan Jaroslav Stanislav z Bechlína,
který velmi zajímavě vyprávěl o svém bohatém životě, o zážitcích z 2. světové války i o založení
Mysliveckého sdružení v Bechlíně. Mohli jsme si prohlédnout velmi zajímavou kroniku mysliveckého
sdružení, kterou od počátku vedl. Další posezení proběhlo 16. dubna, tentokrát v úplně plném Klubu
v Předoníně s panem Josefem Hančlem. Ten nám poutavě vyprávěl o svém dětství a životě, o historii
Předonína, elektrifikaci, výstavbě komunikací, okupaci. Třetí, tentokrát trochu italské posezení
se konalo v neděli 15. května v Klubu Bechlín s paní Giuseppou Zajícovou, která se narodila na Sicílii.
Její otec se jako válečný zajatec dostal do Čech, kde se seznámil se svou budoucí manželkou. Kvůli
hospodářské krizi se odstěhovali do Itálie, později žili v Lybii a po 2. světové válce se celá rodina vrátila
zpátky do Čech.
Každoroční exkurze žáků místní školy do knihovny proběhla 17. května. Dětem jsme představili naše
nové knihy, které si mohly poprvé v klidu prohlédnout v přilehlé čítárně. Ti, kteří ještě nebyli našimi
čtenáři, měli možnost se přihlásit. Mnozí této možnosti využili a ihned si také vypůjčili knihy nebo
časopisy. Předali jsme také dárky druhé a třetí nejlepší čtenářce z naší školy. První Veronika
Čermáková převzala dárek už v březnu, stejně jako Adélka Pospíšilová v kategorii předškoláci a Lucka
Tlustá v kategorii starší žáci.
7. června navštívily poprvé naši knihovnu také děti z mateřské školy. Podle sdělení učitelek
se ve školce právě věnovaly práci s knihou. Tentokrát jsme plně využili čítárnu, která nám ve staré
knihovně chyběla. Děti se posadily u stolů, přinášely si pohádkové knížky, dětské časopisy
a při prohlížení si od nás nechaly z některých číst. Zajímaly je obrazové publikace o přírodě a zvířatech
i knihy pro předškoláky. Malí čtenáři, kteří si k nám už s rodiči nebo prarodiči chodili knížky půjčovat,
byli odměněni malými dárky. Ostatní děti si mohly odnést přihlášku, nechat si ji rodiči vyplnit
a rozšířit tak naše řady.
V prosinci nás navštívily turistky z roudnického Klubu seniorů, kterým se líbily webové stránky naší
obce a chtěly si prohlédnout Bechlín a jeho zajímavé budovy. Spolu s paní Valinovou, která je jejich
členkou, jsme je provedly obcí a ukázaly jim vilu Švagrovských, školu Jana Nerudy, budovu obecního
úřadu, kostel sv. Václava se zvonicí a farou, Gabrielův statek a přiblížily jim historii těchto budov. Poté
přijaly pozvání do knihovny a prohlédly si celý Klub v Bechlíně i s novou zahradou. Následně jsme
je zavedly do kulturního domu, který si mohly prohlédnout včetně veškerého zázemí. Prohlídku naší
obce zakončily v Prodejní dílně lidové tradice.
V roce 2016 knihovnu pravidelně navštěvovalo 76 čtenářů a kulturních akcí spolupořádaných
knihovnou se zúčastnilo 239 osob. Proběhlo 660 návštěv, z toho 235 dětských. Za celý rok si čtenáři
vypůjčili 25 naučných knih pro dospělé, 456 knih beletrie pro dospělé, 58 naučných knih pro děti,
216 knih beletrie pro děti a 285 časopisů.
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Z KNIHOVNY ..........
Čtenáři si mohou vybírat z více než dvou tisíc titulů, rozšířili jsme i nabídku časopisů. Prostředí nové
knihovny naše návštěvníky zaujalo, jejich počet se podstatně zvýšil. Jedním z důvodů je určitě i to,
že mají možnost se posadit, knihy si v klidu prohlédnout, podebatovat v hezkém prostředí.
Děkujeme Vám všem, kteří jste nás v loňském roce navštívili. Doufáme, že nám zachováte přízeň i letos
a třeba přivedete i nějakého nového čtenáře.
Miluše Dvořáková, knihovnice

VOLNOČÁSEK ..........

Volnočásek informuje

Akce v únoru:
Bechlín – Prodejní dílna lidové tradice:
Každou středu od 15:00 hod. se schází kroužek paličkování.
Kroužek se nám pěkně rozrostl a pravidelně se scházíme v počtu 5-6 děvčat. Vytváříme si vzorníky
a začínáme vyrábět ozdoby na Velikonoce. Máme před sebou další výstavu našich prací, a to 5. dubna
v Domově v Diakonii v Krabčicích, kde počítáme i s praktickým předváděním paličkování. V letošním
roce máme před sebou dalších pět pozvání na prezentaci našeho kroužku. V průběhu roku Vás budeme
informovat a pochopitelně i zvát.
Ve čtvrtek dne 16. 2. od 15:00 hod.:
1. skupina – výroba věnců na Velikonoce – pro ty z Vás, kteří v předloňském roce tuto výrobu
vynechali. Pomůcky s sebou: nůžky, špendlíky, tavná pistole, výfuky vajec dle vlastní inspirace
nabarvené. Ostatní pomůcky dodáme.
2. skupina – výroba andělů z kukuřičného šustí.
Předonín – obecní klubovna:
Ve čtvrtek dne 23. 2. od 16:00 hod.:
Výroba velikonočních zvířátek – zápichů z výfuků vajec – zajíčci, ptáčci, kuřátka, ovečky.
Pomůcky s sebou: výfuky z vajec. Ostatní pomůcky dodáme.

Ohlédnutí za Vánočním koncertem
Již druhý rok jsme se 26. 12. sešli na Vánočním koncertě v našem bechlínském kostelíku. V krátkém
úvodu se hudebníci představili vlastní interpretací vánočních duchovních skladeb. Poté následovalo
pod vedením Barbory Novotné společné zpívání vánočních koled. Ze všech návštěvníků (v počtu
cca 120) se v okamžiku stal nádherný pěvecký sbor, který rozezněl kostelík zpěvem. Byl to opravdový
zážitek pro každého z nás a dá-li Pán Bůh, letos bychom společné zpívání opět rádi zopakovali.
Dobrovolné vstupné, které po sečtení činilo 2 100,- Kč, jsme věnovali na provoz našeho kostelíku.

Za farnost a Sdružení pro obec Jiřina Šustrová
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.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Leden v SDH Předonín
Je již tradicí, že členové SDH Předonín vyráží 1. ledna na novoroční výstup na Říp. Od hasičárny nás
sice letos vyrazilo jen pár, ale další zástupce jsme potkali na kopci. Takže i letos byla tradice dodržena.
Hlavním předmětem lednové činnosti byl Hasičský ples. Všichni jsme byli zvědaví, jak naše
dlouhodobé přípravy dopadnou. Ještě týden před plesem jsme se obávali, že na plese bude slabá účast.
Naštěstí se naše obavy neuskutečnily. Na ples přišlo mnoho milých lidí. Ti společně vytvořili
přátelskou atmosféru. Kapela hrála pěkně, a proto byl většinu času sál zaplněn tanečníky. Doufám,
že většina účastníků má na ples pozitivní vzpomínky stejně jako my, pořadatelé. Pozitivní hodnocení
účastníků nás povzbudilo k pořádání plesu i příští rok.

Lucie Vocásková, SDH Předonín

.......... ZE SPORTU

Sezóna 2017 nebude lehká
O problémech jsme toho v poslední době napsali dost. Nic se nezměnilo ani vstupem do nového
kalendářního roku. A tak nezbývá nic jiného, než stále hledat možnosti posílení družstva a současný
kádr přinutit k přípravě na mistrovské jaro.
Plníme slib z minulého čísla a přinášíme Vám program jarních mistrovských zápasů.
„A“ – okresní přebor
kolo
termín
datum
výkop
soupeři
14.
sobota
25.března 2017
15:00
Předonín – Litoměřice D
15.
sobota
1. dubna 2017
16:30
Polepy - Předonín
16.
sobota
8. dubna 2017
16:30
Předonín - Dušníky
17.
sobota
15. dubna 2017
17:00
Velké Žernoseky - Předonín
18.
sobota
22. dubna 2017
17:00
Předonín – Malé Žernoseky
19.
sobota
29. dubna 2017
17:00
Třebenice - Předonín
20.
sobota
6. května 2017
17:00
Předonín – Mšené-lázně
21.
sobota
13. května 2017
17:00
Libotenice - Předonín
22.
sobota
20. května 2017
17:00
Předonín - Žitenice
23.
neděle
28. května 2017
17:00
Straškov - Předonín
24.
sobota
3. června 2017
17:00
Předonín – Roudnice n.L.
25.
sobota
10. června 2017
17:00
Předonín - Radovesice
26.
sobota
17. června 2017
17:00
Podlusky - Předonín
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
SDH Předonín Vás srdečně zve na

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
a MAŠKARNÍ KARNEVAL

v sobotu 11. února 2017 od 14:00 hod. v sále Klubu v Předoníně
Během průvodu obcí se bude prodávat „štěstíčko“. Pokud chcete přispět nějakým darem na tuto akci,
můžete ho přinést kteroukoli středu od 17 do 18 hodin do místní hasičské zbrojnice.
Občerstvení a hudba zajištěny.
Obec Bechlín a SK Předonín Vás srdečně zvou na

OBECNÍ PLES

v pátek 24. února 2017 od 20:00 hod., Kulturní dům Bechlín
K tanci a poslechu hraje skupina COLOR Lovosice.
V průběhu večera se můžete těšit na překvapení v podání pražské taneční skupiny.
Vstupné 200,- Kč, předprodej vstupenek od 10. 2. 2017 na OÚ v Bechlíně.
Bohaté občerstvení!
SDH Bechlín ve spolupráci s Dílnou lidové tradice Vás srdečně zve na

NOVODOBÝ MASOPUSTNÍ PRŮVOD

v sobotu 4. března 2017 od 13:00 hod.
Průvod vyjde od hasičské zbrojnice, maškary všech věkových kategorií srdečně vítány!!!

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,
nabídky a pozvánky zasílejte
přímo na e-mail ou.bechlin@tiscali.cz,
případně je předejte v kanceláři OÚ
nebo místostarostovi panu Vocáskovi
v Předoníně.
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