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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
jaro je v rozpuku a pro naši obec začíná další kolo výstavby, rekonstrukcí a oprav. Stále je co zlepšovat,
udržovat stávající a plánovat, co dále. Prvotní akcí letošního roku je rekonstrukce sociálního
a sportovního zázemí fotbalového hřiště v Bechlíně. Tolik potřebná rekonstrukce se na základě dohody
mezi provádějící firmou, sportovním klubem a obcí, jako vlastníkem, přesunula z roku 2016 na rok
letošní. V závěru března byl podepsán smluvní vztah mezi Obcí Bechlín a zhotovitelem. Na základě
předávacího protokolu převezme zhotovitelská firma staveniště a započne stavební ruch. Termín
hotového díla je sjednán na 90 dní od předání staveniště s možností jeho prodloužení vzhledem
k nepředvídatelným okolnostem. V tom případě je nutný zápis ve stavebním deníku a souhlas
smluvních stran. Celkovou rekonstrukcí dojde ke zhodnocení majetku obce a ke zlepšení zázemí celého
sportoviště. Přeji provádějící firmě mnoho zdaru a hlavně dodržení stanoveného termínu a kvalitu
odvedené práce.
Dalším počinem letošních rekonstrukcí je obnova pochozích i pojezdových částí komunikace kolem
bývalého kulturního domu v Bechlíně. Neutěšený stav chodníků i vozovky je třeba výrazně zlepšit
a prodloužit zařízení k nové zástavbě v této lokalitě. Finanční prostředky jsou, stejně jako na fotbalové
hřiště, schváleny v rozpočtu obce pro letošní rok.
V místní části Předonín je plánována rekonstrukce vozovky v ulici u mateřské školy, a to až k výjezdu
na státní komunikaci. Tato zamýšlená rekonstrukce povrchu komunikace je podmíněna získáním
dotačních prostředků Ministerstva pro místní rozvoj, o které naše obec požádala v příslušném termínu.
Bohužel do současné doby nemáme odpověď ministerstva, zda prostředky získáme či nikoli.
Další významnou investicí by měla být výměna střešní krytiny areálu mateřské školy Bechlín.
V současné době jsou zpracovávány cenové nabídky a v dohledné době je na zastupitelstvu obce
rozhodnout o uzavření smluvního vztahu a termínu realizace prací.
Mimo tyto významné akce je samozřejmostí běžná údržba, drobné opravy a úpravy, údržba zeleně
a úklid obou katastrů naší obce. Nelehká práce při zajišťování veškerých náležitostí zajistí další zlepšení
našeho životního prostoru.
Přeji všem krásné jarní dny, veselé Velikonoce a dětem bohatou pomlázku.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve středu 1. března se uskutečnilo první veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bechlín v tomto roce. Za účasti
osmi členů zastupitelstva a veřejnosti byly projednány a schváleny následující body programu.
Prvním bodem jednání byl přesun hospodářského výsledku obce za rok 2016 do Ostatního fondu obce.
K položenému dotazu sdělil předseda finančního výboru zastupitelstva pan Soušek, že aktuální výše
Ostatního fondu obce je 5 466 912,70 Kč.
Dalším bodem jednání bylo schválení rozpočtového opatření, které pan Soušek odůvodnil očekávaným
přijetím dotace na nová hasičská auta a zaúčtováním nákladů na opravu silnic.
Zástupci finančního výboru a kontrolního výboru přednesli zprávu o výsledcích kontrol v minulém roce.
Zastupitelé odsouhlasili změnu výše svých odměn, která byla provedena v souladu se změnou právního
předpisu.
V souladu s pravidly pro poskytování dotací neziskovým organizacím s působností na území naší obce
rozhodli zastupitelé o žádostech jednotlivých žadatelů a o uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí
dotací pro rok 2017. Celkový rozpočtový rámec dotací pro spolky činí 2 % rozpočtu obce. Zastupitelé
rozhodli o poskytnutí dotací v celkové výši 260 500,- Kč, čímž byly uspokojeny požadavky všech žadatelů,
kterými byli: Sdružení pro obec Bechlín-Předonín, SDH Předonín, SDH Bechlín, SK Předonín, FK Bechlín,
Myslivecký spolek Podřipsko Bechlín, SK Štětí, Spolek přátel Aktivních Záloh. V příslušné rozpočtové
kapitole zůstala rezerva pro spolkovou činnost ve výši 33 500,- Kč. Tato částka se může v průběhu roku
poskytnout spolku na základě nové žádosti nebo žádosti jiného spolku.
Zastupitelé schválili prodloužení nájemního vztahu na pronájem bytu v č.p. 213 v Bechlíně, a dále další
trvání nájemního vztahu ke klubovně Mysliveckého spolku Podřipsko Bechlín.
Byla projednána žádost o zařazení pozemků do změny územního plánu obce. O tomto bodu proběhla
rozsáhlá diskuse, a to zejména o otázce, zda jsou pozemky přístupné z veřejné komunikace. V tomto případě
se projevila skutečnost, že žadatel nebyl přítomen projednání jeho žádosti a zastupitelé se na něj nemohli
obrátit s dotazy. Zastupitelé žádost schválili a obec vyčká, jak se k žádosti vyjádří pořizovatel změny
územního plánu, tj. Městský úřad v Roudnici n.L.
Zastupitelé neschválili žádost spolku Lungta o připojení k akci „Vlajka pro Tibet“.
Dále byly předmětem jednání žádosti ředitele ZŠ Bechlín, Mgr. Adámka, a to: o povolení výjimky z počtu
dětí – MŠ Bechlín, o převedení hospodářského výsledku školy z loňského roku do rozpočtu na letošní rok,
o povolení doplňkové činnosti a o udělení souhlasu s podáním žádosti o dotaci. Všechny žádosti byly
schváleny.
Závěrem dal místostarosta na vědomí Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce v roce 2016.
V rámci diskuse byl vznesen návrh občana, aby se na území obce vybudoval stožár na vlajku, kam
by si občané mohli umisťovat vlajky. Pan Fiala pozval přítomné na výběrový kynologický závod
na mistrovství republiky, který se bude konat na hřišti SK Předonín, a to v termínu 7.-9. dubna. Na dotaz
pana M. Stanislava bylo hovořeno o stavební činnosti v objektu č.p. 20 v Bechlíně, k čemuž pan Kuncl uvedl,
že v objektu byly zbourány bývalé šatny. Dále byli přítomní informováni o fyzickém převzetí nových
vozidel pro SDH a vzniklém problému s jejich parkováním, neboť pořízení nových vozidel postavilo SDH
před problém, kam umísti dosluhující avie. Pan Šolc vznesl dotaz na podpis smlouvy na opravu kabin
na hřišti FK Bechlín. Ta dosud nebyla uzavřena, čeká se na součinnost uživatele kabin a zhotovitele díla.
Posledním příspěvkem do diskuse byl program zasedání naplněn a předsedající pan Vocásek schůzi ukončil.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Mgr. Ing. Jan Drobný

MUDr. Tylová oznamuje
Ve středu 26. dubna 2017 a v pátek 28. dubna 2017 neordinuje.
Zástup – MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.
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Kominictví Apeltauer Roudnice n.L. oznamuje
Kominické služby podle zákona č. 133/1985, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky č. 34/2016, o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty budou občanům poskytovány pouze
na základě přihlášek, které bude přijímat do 13. dubna 2017 Obecní úřad v Bechlíně a místostarosta
p. Vocásek v Předoníně. Čištění bude probíhat od 18. dubna 2017.
Čištění komína + vystavení revizní zprávy: 450,- Kč

Zápis dětí do 1. třídy školního roku 2017/2018
Zápis dětí do 1. třídy se uskuteční v úterý 4. dubna 2017 od 14:00 do 17:00 hod. v budově ZŠ Bechlín
(nutno zarezervovat přesný čas na tel. čísle 416 844 023).
K zápisu s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku pojišťovny dítěte.
Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dětí s odkladem povinné školní
docházky.

.......... AKCE KULTURNÍ KOMISE

Nejen samba zněla kulturním domem...
Vážení a milí spoluobčané, plesová sezóna již pomalu končí a tak mi dovolte Vás krátce informovat
o uskutečněném 3. OBECNÍM PLESU. Konal se v pátek 24. února od 20 hodin v příjemném prostředí
sálu bechlínského kulturního domu. Dalo by se říci, že je již „koloritem“ tohoto plesu osobní přivítání
každého příchozího symbolickým přípitkem a z rukou starosty obce je pak ženě předána květina.
Hudbou celým večerem provázela kapela COLOR z Lovosic. Zahráli od starých oblíbených melodií
po nejnovější hity. O naše chuťové pohárky se postaral pan Pavel Balšánek, zástupce SK Předonín,
se svým týmem lidí. Nejenom, že čepované pivo Svijany mělo tu správnou teplotu a „kroužkovalo
půllitry“, také se pěkně „panáčkovalo“ a ani naše žaludky nebyly ochuzeny o nějakou tu dobrotu.
Výběr byl pestrý a celkově dolaďoval příjemně navozenou atmosféru.
S plesem bývá příležitost vidět taneční vystoupení a nechat se jím inspirovat. O to se nám postarala
taneční skupina z Prahy, sestavená z profesionálních umělců brazilského původu, několika tanečními
vstupy. První vstup byl smyslné argentinské tango (tanec, který vznikl před více jak sto lety
v chudinských čtvrtích Buenos Aires), dále jsme mohli zhlédnout sambu gafiéiru (originální brazilská
párová samba, technicky náročný tanec, krásný, plný života)
a posledním, finálovým vstupem byla v překrásných péřových
kostýmech zatančená karnevalová samba (forma samby, která
se tančí po celé Brazílii). Celý program vyvrcholil tím,
že tanečníci pozvali na parket nás diváky a měli jsme příležitost
si s nimi zatančit. Myslím, že bylo na co koukat a kdo chtěl,
bavil se. Mohli jsme porovnat, a někteří z nás i ocenit, s jakou
jednoduchostí, vrozeným šarmem a temperamentem byl jejich
taneční výkon podán.
Přes veškerou snahu lidí, kteří tento ples připravovali, jsme se letos setkali s menší návštěvností oproti
minulým rokům. I to se někdy stává, ale to nás neodradí od toho, Vás opět pozvat na malé NEDĚLNÍ
POSEZENÍ S HARMONIKOU. V neděli 9. dubna 2017 od 14:00 do 18:00 hodin v Klubu Bechlín.
Malé občerstvení bude zajištěno, možno si donést i své.
Těšíme se na Vás a nezapomeňte: DOBROU NÁLADU S SEBOU!
Vladimíra Műllerová, předsedkyně kulturní komise
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ŠKOLA A ŠKOLKA ……….

Novinky ze ZŠ a MŠ

Vážení čtenáři, vítám Vás u březnového čísla Bechlínských listů. Ani tento měsíc jsme se v naší instituci
nenudili. Děti v mateřské škole v Bechlíně navštívilo cvičené domácí prasátko Hilda spolu se svým
pánem, který dětem povídal nejen o životě prasátka, ale i o dalších domácích zvířátkách. Děti
si prasátko pohladily, užily si legraci a zapojily se do vědomostní debaty o zvířátkách. Ve školce
proběhl maškarní karneval, kterého se účastnili také rodiče našich dětí. Děti tančily, soutěžily, zpívaly,
předváděly na molu své masky, smály se, fotily,
hodovaly, prostě si krásně užily maškarní dopoledne
ve školce. Naši nejmenší se naučili různé hry, písně,
básničky a poznatky na témata: časové pojmy, život
na severním a jižním pólu, zvířátka v zimě a karneval.
Nástěnku ve školce nám ozdobil krásný papírový
klaun, kterého si děti s radostí vyrobily. Do MŠ zavítal
také kouzelník. Kouzlil, až se dětem tajil dech. Každý
od něj dostal balónek ve tvaru zvířátka. Úspěšně jsme
dokončili plavecký kurz, který naše děti absolvovaly
spolu s dětmi ze základní školy. Každý za svůj výkon
obdržel krásné „Mokré vysvědčení“.
To v mateřské škole v Předoníně ovládl děti vesmír.
Prohlížely si encyklopedie, glóbus, hvězdářský
dalekohled a hlavně si všichni mohli vyzkoušet nový
kostým kosmonauta. Hrála se také didaktická hra
Na planety, ve které každý dostal papírové slunce
a planety a určoval barvy, řadové číslovky, předložky,
rozlišoval slova od hlásek apod. Tuto hru vystřídala
pohybová hra Rakety s barevnými šátky a třásněmi.
Děti reagovaly na zrakový barevný signál změnou
pohybu. To vše za doprovodu písně z CD Kometa,
kterou se právě učí. Nejvíce se našim nejmenším líbila
hra Na kosmonauty, ve které stavěli raketu
z Polykarpovy stavebnice, chodili ve stavu beztíže mezi létajícími meteority (balónky), povídali
si s mimozemšťany a stavěli Kosmické město z kostek a stavebnic. Téma i výtvarně zpracovali
v podobě létajících balónů z proužků papíru a Ufa ze čtvrtky.
I v základní škole se konal maškarní karneval. Zde byl uspořádán v odpoledních hodinách ve školní
družině a všichni se dobře bavili. Abychom předškoláčkům co nejvíce zpříjemnili přestup na základní
školu, uspořádali jsme Den otevřených dveří pro školky. Rodiče se svými ratolestmi mohli přijít,
prohlédnout si školu, popovídat s vyučujícími, pohrát si a zasoutěžit. Děti si z pěkného odpoledne
odnesly keramický zvoneček, kterým si mohou odzvonit přestup z mateřské školy na školu základní.
Plavecký výcvik nám vystřídalo bruslení. Žáci základní školy budou v rámci hodin tělesné výchovy
absolvovat bruslařský výcvik v Roudnici nad Labem. Pod vedením vyučujících a zkušeného trenéra
bruslení budou získávat (či zdokonalovat) bruslařské dovednosti. Avšak ani děti, které nebruslí
či bruslit nemohou, nepřijdou zkrátka. I ty budou jezdit s námi a tělesnou výchovu budou mít
zajištěnu. Děti ze čtvrtého a pátého ročníku se opětovně zapojily do plnění úkolů z projektu
Recyklohraní. V rámci tématu Zatočte s vodou či větrem vyráběly v hodině výtvarné výchovy
nádherné větrníky a vymýšlely plakát, na kterém zachytily, co se dá vytvořit z recyklovaných
spotřebičů.
Nyní si již dovolím zakončit článek a budu se na Vás těšit zase za měsíc. Přeji Vám krásný vstup
do jarních dnů.
Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín
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………. Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Masopust v Bechlíně
Letošní masopustní průvod se konal 4. března. Do kalendářního období masopustů jsme se s tím naším
z časových důvodů bohužel netrefili, ale i tak se zábava podařila. Průvod jsme zahájili ve 13 hodin.
Tou dobou se u hasičské zbrojnice rozezněly hudební nástroje kapely „Pozdní sběr“ a průvod v čele
s medvědem vyšel směrem k obecnímu úřadu. Namísto starosty, který byl bohužel v pracovní
neschopnosti, nás přivítal místostarosta pan Jaroslav Vocásek.
Další zastávka byla již tradičně v dílně lidových tradic paní Šustrové.
Ta si pro nás letos, společně se svou rodinou a přáteli, připravila
dokonalé vystoupení „tančících čuníků“. K masopustu tohle téma
rozhodně patří a bylo to příjemné oživení průvodu. Poté jsme postupně
procházeli obcí s několika zastávkami u pohostinných hospodářů
a hospodářek. Někteří nás hostí pravidelně, pro některé to letos bylo
poprvé, ale rozhodně se nenechali zahanbit. V každé domácnosti
se podávalo něco jiného, vždycky ale velmi dobrého a to jak k jídlu, tak k pití. Každý si jistě přišel
na své. I letos rozdávala naše malá nevěsta růžičky jako poděkování hospodářkám. Po návratu
do hasičárny jsme ze všeho, co přinesli členové a příznivci SDH a z toho, co jsme dostali cestou, udělali
švédské stoly a každý mohl ochutnat, nač mu v průvodu nezbylo místo v břiše. Kapela zahrála ještě pár
písní na rozloučenou.
Jsme velice rádi, že se k pořádání průvodu připojily „nové tváře“ z řad našich spoluobčanů. Doufáme,
že nám svou přízeň zachovají i v příštích letech. Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří přiložili
ruku k dílu. Doufám, že jste se bavili přinejmenším tak dobře, jako my, a snad i lépe. Těšíme se na Vás
na dalších akcích.

Michala Korpalová, SDH Bechlín

Volnočásek v dubnu

………. VOLNOČÁSEK

V březnu jsme se sešli v hojném počtu ke tvoření z nekynutého pečiva. Vyráběli jsme
drobné velikonoční dekorace. Protože nás práce s těstem baví a daří se nám, v měsíci
dubnu u tvorby z nekynutého těsta zůstaneme. Tentokrát si vyrobíme jarní věnec na celý
plech.
Bechlín – Prodejní dílna lidové tradice – 6. dubna od 15:00 hodin. Abych mohla připravit
pro každého dostatek těsta, prosím, abyste se u mně objednali na tel. 604 437 050.
Předonín – 20. dubna od 15:00 hodin v obecní klubovně – téma KORÁLKOVÁNÍ
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Jiřina Šustrová

VOLNOČÁSEK ..........
Paličkování: ZMĚNA!!! Místo středy se scházíme každé úterý od 15:00 do 18:00 hodin.
Už nějaký čas se pravidelně scházejí ženy a dívky,
kterým učarovala něžná krása krajky. Setkávají
se každý týden v prodejní dílně lidové tradice,
kde jim poskytla svá ochranná křídla paní Jiřina
Šustrová společně se Sdružením pro obec BechlínPředonín.
A tak se úderem třetí hodiny odpoledne ozývá
místností ťukání dřevěných paliček. Věk, pohlaví
a ani počet zájemců není nikterak omezen. Stačí jen
chuť, trpělivost a ochota se naučit něčemu novému.
Každý, kdo by měl zájem, může nakouknout pod ruce šikovným krajkářkám. Tím, že sdružení
v loňském roce zakoupilo základní vybavení pomůcek pro krajkářky, mohou dnes začátečnice přijít
do kurzu na zkušenou bez vlastních investic a nechat si čas na rozmyšlenou, zda u paličkování
zůstanou. Většina z nich i nějak takhle podobně začínala.
Ovšem hnacím motorem je zde paní Ivanka Špundová, která vytváří krajky už víc jak 15 let a ráda
se o své umění a znalosti podělí. Ne každý má tolik trpělivosti, aby vydržel, a tak paní Ivanka stále
zaučuje nové žákyně. Jsou mezi nimi nejen starší, které už mají určitou zkušenost s ručními pracemi,
ale i mladé slečny, navštěvující základní školu. Své umění pak krajkářky občas prezentují na akcích
jako jsou vánoční trhy nebo jarní či velikonoční jarmarky. Nejbližší příležitost k seznámení se s krajkou
a krajkářkami bude 3. a 4. dubna v Městské knihovně v Roudnici nad Labem a poté ihned v Krabčicích
v Domě odpočinku na stáří – Diakonie ve dnech 5., 6. a 7. dubna na velikonoční výstavě.
Janka Šenková, krajkářka

VELIKONOCE ..........

Velikonoční pečení

STAROČESKÉ BOŽÍ MILOSTI
280 g hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 5 žloutků, 2 lžíce krupicového cukru, 200 ml smetany, 3 lžíce rumu,olej, sůl,
cukr moučka, citron
Mouku smícháme s práškem do pečiva a prosejeme ji na vál. Přidáme žloutky, smetanu, rum, krupicový
cukr, citronovou kúru a špetku soli a vypracujeme hladké těsto, které rozdělíme na 4 díly. Postupně
vyválíme každý díl a z plátů vykrajujeme pomocí nože nebo formiček obdélníky. Každý tvar nařízneme
do kříže. Smažíme v rozpáleném oleji, necháme okapat a posypeme moučkovým cukrem.

JIDÁŠE
120 g másla, 50 g cukru, 3 žloutky, 200 ml mléka, 21 g droždí, 500 g polohrubé mouky, sůl, citronová kúra,
100 g másla, 1 lžíce medu
Vypracujeme kynuté těsto jako na mazanec. Po vykynutí vyválíme na prst silné a 20 cm dlouhé tyčinky
a různě je stáčíme na pomaštěném plechu. Pomašlujeme vajíčkem a pečeme na 180°C dozlatova. Máslo
necháme při pokojové teplotě změknout a vešleháme do něj med. Upečené, ještě vlažné jidáše rozkrojíme
a naplníme našlehaným máslem.

VELIKONOČNÍ VĚNEC
Těsto: 200 ml mléka, 100 g cukru, 120 g másla, 500 g polohrubé mouky, 21 g droždí, 2 žloutky, 1 vanilkový cukr
Náplň: 100 g másla, 50 g rozinek, 50 g mandlí, 100 g kandovaného ovoce
Vypracujeme kynuté těsto jako na mazanec. Po vykynutí rozdělíme na tři díly. Každý díl rozválíme
na obdélník, pomašlujeme máslem, posypeme kandovaným ovocem, rozinkami, jemně nasekanými
mandlemi a pevně zavineme. Zapleteme cop, který spojíme do tvaru věnce. Pomašlujeme vajíčkem a pečeme
na 160°C.
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..........VELIKONOCE
RATIBOŘICKÉ VELIKONOČNÍ BOCHÁNKY
1 kg polohrubé mouky, 40 ml mléka, 60 g droždí, 6 žloutků, 250 g práškového cukru, 250 g másla, 200 g rozinek,
200 g mandlí, 20 ml rumu, špetka badyánu, lžička mletých hořkých mandlí, lžička soli, lžička citronové kúry, máslo
na potření, práškový cukr na posypání
Rozinky namočíme předem na několik dnů do rumu. Z droždí, části mléka, cukru a mouky připravíme
kvásek. Máslo utřeme s cukrem, přidáme žloutky, kvásek, mouku se solí, okapané rozinky, umleté hořké
mandle, pokrájené mandle sladké, badyán a citronovou kúru. Z vypracovaného těsta uděláme 10 bochánků,
které v troubě upečeme. Ještě horké je potřeme máslem a obalíme v cukru.
Miluše Dvořáková

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

Mistrovské jaro zahájeno

Tak je konec mistrovské zimní přestávky a opět začal boj o body, v němž se náš kolektiv ztrácí. Ale než
začneme krátce informovat o mistrovské soutěži, zmíníme se o přípravě na ni. Je chvályhodné,
že se hráči scházejí pravidelně k tréninkům a snaží se vylepšit herní a fyzické nedostatky, vše ovšem
nelze napravit. Čas ukáže naše naděje do budoucna.
V přípravě jsme sehráli celkem tři zápasy s celky nižších tříd.
Sobota 4. března 2017
Předonín – Mnetěš
4:1 (1:0)
- vzhledem ke stavu v našem oddíle překvapivé, ale zasloužené vítězství nad předním celkem III. třídy.
Vydařený vstup do jara 2017.
Sobota 11. března 2017
Račiněves – Předonín
6:3 (1:0)
- po prvním překvapení následovalo překvapení druhé, tentokrát ovšem nepříjemné. Družstvo upadlo
do chyb, kterých se dopouštělo celý podzim, a tak není divu, jak dopadl konečný výsledek s celkem
z dolních pater IV. třídy.
Sobota 18. března 2017
Hoštka – Předonín
2:1 (0:1)
- ani poslední příprava nám nepřinesla uspokojení, ať již výkonem nebo výsledkem. I když došlo
ke zlepšení, na úspěch jsme opět nedosáhli.
Celkové zhodnocení přípravy:
- chybí fyzická kondice,
- nutno odstranit hráčské nedostatky,
- kladem je poměrně solidní účast jak při utkáních, tak i na tréninku.
Sobota 25. března 2017
Předonín – Litoměřicko „D“
0:8 (0:1)
- pokud stačily síly, vypadalo i skóre přijatelně. Soupeř rovněž nehrál nijak oslnivě. O výsledku
prakticky rozhodl slepenec tří gólů mezi 48. a 52. minutou zápasu. Pak již nebylo v našich silách
cokoliv předvést, neboť jsme neměli kde brát fyzické síly. A tak soupeř završil vysoké vítězství opět
slepenými góly, a to v 69. a 71. minutě a další dvojicí těsně před koncem v 86. a 87. minutě.
Doufejme, že se dočkáme příjemnějších výsledků a radostnějších zpráv.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

VELIKONOČNÍ CVIČENÍ
v úterý 18. dubna 2017 v tělocvičně ZŠ Bechlín
Program:
18:55-19:10
Aerobik
19:15-19:40
Posilování problémových partií
19:45-20:00
Jóga s Magdou
S sebou:
sportovní oblečení a obuv, pití, podložku a ručník
Více informací a rezervace na tel. 739 529 215 nebo na tpospisilova92@seznam.cz.
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
FK Bechlín zve všechny děti i rodiče na

MAŠKARNÍ BÁL SE ŠTĚPÁNKOU
v sobotu 1. dubna 2017 od 15:00 do 17:00 hodin
v Kulturním domě Bechlín
vstupné – děti 20,- Kč, dospělí dobrovolné
tanec, zábava, soutěže o ceny
Občerstvení zajištěno.

Kulturní komise Vás srdečně zve na

NEDĚLNÍ POSEZENÍ S HARMONIKOU
v neděli 9. dubna od 14:00 do 18:00 hodin
v Klubu Bechlín
vstupné dobrovolné
Malé občerstvení zajištěno, možno si donést i své.

FK Bechlín oznamuje všem hráčům a fanouškům,
že jarní část sezony 2016/2017 odehraje na hřišti v Dobříni.

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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