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………. SLOVO STAROSTY

Časy minulé – výstavba komunikací
Silniční spojení již za c. k. Rakouska i první republiky měla naše obec proti ostatním okolním obcím
velmi rozvinuté. První zpevněnou komunikací byla cesta směrem na Dobříň a Roudnici n.L., která byla
budována okolo roku 1880 a byla vůbec první v rámci Roudnicka.
Jako druhá v pořadí byla budována zpevněná komunikace směrem na Horní Počaply, která byla
dokončena v roce 1901. Zajímavostí této výstavby je její provádění na etapy pro nedostatek finančních
prostředků. Ze starých záznamů nelze vyčíslit náklady ani množství potřebného materiálu.
Třetí v pořadí byla komunikace směrem na sousední obec Libkovice, která nahradila neschůdné cesty.
Měla být vedena přes „malý Slápek“, kudy se původně k Libkovicím jezdilo. Silnice by ale byla mimo
obec, proto byl plán změněn na silnici vyhlídkovou a majitelé níže
ležících pozemků nesměli stavět ani vysazovat nic, co by zamezilo
vyhlídce z této silnice na středohoří. Zhotovení probíhalo v roce
1912 a dle záznamů předcházel zahájení prací problematický výkup
pozemků. U této komunikace jsou i vyčísleny finanční prostředky
ve výši 26 663 zlatých.
Jako čtvrtá v pořadí byla budována komunikace směrem
na Krabčice. S její stavbou se začalo v roce 1915, první světová válka
však práce úplně zastavila a se stavbou se pokračovalo až od roku
1919. Specifikem této komunikace bylo dláždění kamenem z hory
Říp. Zajímavostí je částečná úhrada ze strany státu, obce
a tehdejšího okresu v poměru 50 % - 25 % - 25 %, přesto byla podle
záznamů nejdráže stavěnou silnicí v obci.
V průběhu následujících let se budovaly zpevněné komunikace
v intravilánu obce. Převážně byly dlážděny kamennou dlažbou.
Moderní doba masivní výstavby inženýrských sítí, a tím pádem
i rozebírání stávající dlažby, změnila povrchy komunikací.
Asfaltová směs nahrazuje dláždění i štěrkové kryty komunikací.
V současné době se postupně obnovují povrchy komunikací v majetku obce. V nedávné minulosti
se opravilo několik ulic jak v obci Bechlín, tak i v místní části Předonín. V roce letošním jsou plánovány
další dvě komunikace a tím znovu dojde ke zvýšení kultury života našich občanů.
S podporou státu se daří uvádět komunikace naší obce do náležitého stavu. Je ještě několik míst v obou
částech obce, kde je nutná oprava jak povrchů komunikací, tak i chodníků. Vzhledem k náročnosti
a velkému množství potřebných oprav se práce provádí postupně. Věřím, že v dohledné době budeme
mít možnost říci, že je hotovo a společné prostředky se podaří nasměrovat k dalšímu rozvoji všech částí
obce.
Alexander Suchý, starosta obce
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Zprávy z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Dne 28. dubna se od 18 hodin v Klubu Bechlín konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Přítomno
bylo všech jedenáct zastupitelů (zpočátku deset). Projednány byly tyto věci:
Finanční záležitosti – v úvodu jednání byla jednohlasně schválena Rozpočtová opatření č. 2 a 3
a Účetní závěrka obce za rok 2016. Dále byla bez výhrad schválena Účetní závěrka ZŠ a MŠ Bechlín
a Zpráva o hospodaření obce za první čtvrtletí tohoto roku.
Výhled obce do roku 2020 – zastupitelé pověřili přípravou plánu obce na následující tři léta komisi
ve složení Mgr. Ing. Jan Drobný, Michal Stanislav, Ing. Ladislav Soušek. Návrh byl schválen devíti
hlasy. Ing. Ladislav Soušek se svým pověřením nesouhlasil a hlasoval proti návrhu.
Smlouvy k inženýrským sítím – jednohlasně byla schválena Smlouva o smlouvě budoucí na věcné
břemeno potřebné k výstavbě betonového sloupu pro elektrické vedení v Bechlíně. Všemi jedenácti
zastupiteli byla schválena Smlouva o smlouvě budoucí na vybudování signalizačního zařízení
v katastru obce Bechlín. Bez výhrad byla schválena také Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
kanalizace rodinného domu v Předoníně.
Prodej pozemku – za žádost občanky obce Bechlín, majitelky garáže, která stojí částečně na obecním
pozemku, schválili zastupitelé záměr prodeje tohoto pozemku. Jedná se o 13 m2. Náklady uhradí
žadatelka. Souhlasili všichni zastupitelé.
Hřiště Předonín – převod majetku – na žádost SK Předonín obec převzala od klubu zpět pozemky
v okolí hřiště, které dříve převedla na SK Předonín za účelem získání dotací na rekonstrukci kabin.
Klub informoval, že se opakovaně pokoušel žádat o dotace. Nyní usoudil, že nemá šanci je získat
a proto vrací pozemky zpět obci. Návrh byl schválen jednohlasně.
Darování hasičské Avie – zastupitelé všemi jedenácti hlasy schválili darování hasičského vozidla Avia
v užívání SDH Bechlín Obci Černěves. Tato obec chce obnovit činnost hasičského sboru a poslala
vyrozumění, že má o vozidlo zájem. SDH Bechlín má další dva hasičské automobily.
Financování opravy komunikace Bechlín – zastupitelé byli informováni, že na plánovanou
rekonstrukci komunikace v Bechlíně (kolem Konfrštů) není možno získat dotaci a souhlasili
s převodem 1,2 mil. Kč z Ostatního fondu obce na tuto stavbu. Na opravu komunikace v Předoníně
(kolem MŠ) jsou již peníze vyčleněny. Návrh byl schválen jednohlasně.
Rekonstrukce kabin – hřiště Bechlín – zastupitelé se již dva týdny před zasedáním sešli na hřišti
v Bechlíně, aby posoudili stav kabin, které se v průběhu rekonstrukce ukázaly být spíše k demolici.
Starosta požádal o návrhy, jak by se věc dala řešit. K tématu proběhla dlouhá diskuse ohledně
možností opravy či nové výstavby kabin a k tomu potřebných povolení. Byly vzneseny návrhy, jak
co nejrychleji a co nejlépe situaci řešit. Starosta přednesl odhady různých variant a doporučil výstavbu
z modulů montovaných na zakázku (postaveny například v Horních Počaplech). Navrhl zastavit
rekonstrukci a požádat o nacenění modulů. Zastupitelé jednohlasně souhlasili s odložením věci.
Výběrová komise – komunikace – zastupitelé jednohlasně schválili složení komise pro výběr
zhotovitele na rekonstrukci komunikací v Předoníně a v Bechlíně, a to ve složení: Jaroslav Vocásek,
Michal Stanislav, Ing. Ladislav Soušek, Alexander Suchý.
Nákup spotřebiče do školní jídelny – zastupitelé bez výhrad souhlasili s převedením částky
z rezervního fondu ZŠ a MŠ Bechlín na nákup nového sporáku pro školní jídelnu.
Střecha MŠ Bechlín – zastupitelé souhlasili s přípravou smluvního vztahu s firmou Stavos Beran
na výměnu střešní krytiny na budově MŠ Bechlín a školní jídelny. Použit bude červený trapézový
plech.
Dohoda o členství v jednotce hasičů – zastupitelé schválili znění dohody o členství v jednotce
dobrovolných hasičů. Podle ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR by měli být členové jednotek
kryti smlouvou, aby pro ně byly například zajištěny náhrady v případě zásahu u mimořádných
událostí a aby byli při své činnosti pojištěni.
Pověření – prázdninové rozloučení – deset zastupitelů souhlasilo s pověřením zastupitele Milana Fialy
přípravou prázdninového rozloučení 2017. Milan Fiala se zdržel hlasování.
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Kontrola archivu – starosta předložil zastupitelům protokol o kontrole spisové služby provedené
Státním oblastním archivem v Litoměřicích.
Diskuse – v rámci diskuse byly projednány tyto záležitosti: a) poplatky ze psů a jejich hrazení,
b) průběh řešení akustiky kulturního domu, c) poděkování předonínským fotbalistům a návštěvníkům
za možnost pořádání soutěže psů a její průběh, d) výsprava komunikace Bechlín-Předonín, zpevňování
cest asfaltovou drtí, e) řešení autobusového spojení mezi Předonínem a Bechlínem
a obnovení zastávek Košíkárna a Vinice.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená

MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že v týdnu 19.-23. června 2017 neordinuje.
Zástup – MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 1. května 2017 začal letní svoz komunálního odpadu, to znamená svoz 1 x za 14 dní.
Svozový den – ČTVRTEK, lichý týden.

Humanitární sbírka
Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Bechlín pořádá humanitární sbírku
 Letního a zimního oblečení a obuvi (dámské, pánské, dětské)
použitelné i poškozené: trika, mikiny, tepláky, šaty, kalhoty, rifle, košile, svetry, noční košile,
tílka, pyžama, šátky
pouze nepoškozené (funkční zip, neroztržené): zimní bundy, kabáty, spodní prádlo, ponožky,
halenky, čepice, rukavice, šály, plavky, opasky, kabelky, obuv
 Domácího textilu
použitelný i poškozený: lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, ubrusy, látky (min. 1m2)
pouze nepoškozený: záclony, závěsy
 Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
použitelné i poškozené – kromě spacáků, ty pouze s funkčním zipem a čisté
 Drobných elektrických spotřebičů
použitelné i poškozené: rádia, žehličky, mixery, toustovače, fény...
 Hraček a knih – pouze nepoškozené a čisté
Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, stany, nábytek, jízdní kola,
dětské kočárky, silně znečištěný a vlhký textil, nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán, lyže a lyžáky.
Sbírka se uskuteční
od středy 31. května 2017 do pátku 2. června 2017
v přízemí budovy OÚ Bechlín – v úředních hodinách OÚ
v Klubu Předonín – vždy od 14:00 do 17:00 hodin
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
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Novinky ze ZŠ a MŠ
Na přelomu dubna a května to v naší organizaci žilo čarodějnicemi a pohádkami.
V mateřské škole v Bechlíně si povídali o tradicích Řípské pouti a pálení
čarodějnic. Děti pracovaly s přírodním materiálem, vyrobily čarodějnické koště,
které ozdobilo třídu. Obrovské díky patří místním dobrovolným hasičům, kteří
připravili požární poplach, předvedli požární techniku. Děti stříkaly z hasičské
hadice vodu na cíl, dále hasiči a někteří rodiče opekli u hasičské zbrojnice dětem
vuřty a pomohli každému dítěti ze školky bezpečně spálit vyrobenou čarodějnici.
Bylo to krásné dopoledne, děti si ho moc užily.
Ve školce se dětičky naučily poznávat různé druhy ptáků, jejich život, potravu, zvuky, jak se k nim
chovat a zopakovaly si, že se zvířátkům nesmí ubližovat. Ke dni matek se vyráběla přáníčka
pro maminky. Proběhlo i focení dětí na tablo. Navštívila nás Zdravá pětka. Děti z 1. třídy ZŠ spolu
s dětmi z MŠ rozdělovaly potraviny na zdravé a nezdravé, prohlížely si, jak vypadá lidské tělo
při konzumaci nezdravých potravin, seznámily se s pojmem zdravý životní styl. Na závěr děti vyrobily
jedlý obrázek z ovoce a zeleniny.
V mateřské školce v Předoníně se v dubnu ponořili do pohádek. Děti využily dřevěné divadélko
s kulisami a loutkami, dále maňásky, prstové maňásky, ale i kostýmy při dramatizaci pohádek
O perníkové chaloupce, Pejsek Brok, Motýl Hedvábníček aj. Naši nejmenší cvičili s míčky při vyprávění
pohádky O koblížkovi, pohybově vyjádřili říkanku Princeznička na bále a počítali a třídili ztracené
korále. Hudební pohádku O princezně a drakovi doprovodily děti hrou na dětské hudební nástroje.
Také řadily pohádkové obrázky podle časové posloupnosti a prohlížely si ilustrace v knihách. V dubnu
MŠ Předonín navštívila paní, která pro děti sehrála divadelní pohádku Kuchtík a princezna.
I žáci základní školy si prošli evakuací školní
budovy a následným pálením čarodějnic,
které pro ně přichystal místní hasičský sbor.
V pátém ročníku se konalo testování znalostí
žáků. Toto testování probíhalo pod záštitou
České školní inspekce a bylo pro naši základní
školu povinné. Žáci měli možnost zjistit
úroveň svých znalostí a otestovat si, jak
na tom vlastně jsou. Výsledky byly velmi
dobré, v angličtině i nadprůměrné.
V pondělí 15. května nám odjela většina žáků na týdenní školu v přírodě. Na konci května proběhla
besídka MŠ Bechlín a výlet do ZOO Děčín. O těchto akcích budeme informovat v příštím vydání.
Jsme velmi rádi, že můžeme pomoci mladým studentům připravit se na budoucí pracovní uplatnění.
V průběhu května k nám zavítali hned dva praktikanti, kteří sbírali praktické zkušenosti, které později
při své práci zužitkují.
Tímto bych náš květnový článek již zakončil a budu se těšit na shledání v dalším čísle Bechlínských
listů.
Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín

Uzavření mateřských škol o letních prázdninách 2017
Ředitel ZŠ a MŠ Bechlín oznamuje veřejnosti termín uzavření mateřských škol v době letních prázdnin.
Mateřská škola Předonín bude uzavřena od 3. července do 13. srpna 2017. První tři týdny mohou děti
navštěvovat MŠ Bechlín, celkový počet dětí nesmí být vyšší než 28 (kapacita MŠ).
Mateřská škola Bechlín bude uzavřena od 24. července do 3. září 2017. Poslední tři týdny mohou děti
navštěvovat MŠ Předonín, celkový počet dětí nesmí být vyšší než 17 (kapacita MŠ).
Školní jídelna bude uzavřena od 24. července do 13. srpna 2017.
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Zahájení sezóny
Poslední dubnový den se spojili hasiči a fotbalisti z Předonína, aby připravili dřevo na vatru a menší
oheň pro opékání vuřtů na večerní pálení čarodějnic. Věřím, že si tento poslední dubnový večer všichni
užili.

V sobotu 6. května jsme pořádali dětskou soutěž o Putovní pohár mládeže SDH Předonín. Sešlo se zde
dvacet družstev. Po nástupu začali mladší žáci štafetou 400 m CTIF, po nich běželi starší. Přípravka
soutěžila ve štafetě 4 x 60 m. Předonín měl družstvo mladších žáků a plamínku. Mladší žáci byli
ve štafetě druzí a plamínek třetí. Po štafetách následoval útok. Byl zahájen družstvy plamínků. Náš
plamínek zvládl útok bez komplikací a umístil se celkově na druhém místě. Mladší žáci vyběhli
ze základny rychle, ale bohužel se jim po sestřiku prvního terče
rozpojila hadice a než nastříkli druhý terč, uběhlo dost vteřin.
Nakonec naši mladší klesli až na páté místo.
V tutéž sobotu byla i první soutěž Krušnohorské ligy. Konala
se ve Štrbici. Soutěže se zúčastnilo osmnáct družstev mužů
a devět družstev žen. Mužské družstvo SDH Předonín
se umístilo na osmém místě s časem 18:15. V neděli se mužské
družstvo účastnilo soutěže v Cítově. Zde bylo jedenáct mužských
družstev a my jsme tento závod vyhráli.
V pondělí 8. května se dětská družstva zúčastnila prvního ročníku soutěže pořádané SDH Černouček
v Cítově. Zde se soutěžilo ve štafetě 4 x 60 m a požárním útoku. Začínalo se kategorií plamínek. Zde se
naše družstvo umístilo na druhém místě. Poté soutěžili mladší a starší žáci. Naši mladší byli po štafetě
zase druzí. Doufali jsme, že tentokrát si toto druhé místo udržíme a vyhrajeme medaile. Útok tentokrát
proběhl bez komplikací a porazilo nás v něm jen družstvo z Bechlína. Ti měli ale horší čas ve štafetě
a díky součtu bodů předonínské družstvo postoupilo na první místo.
Družstvo žen zahájilo sezónu na okresním kole v Lovosicích. Tohoto kola se zúčastnila tři ženská a dvě
mužská družstva. Začínalo se štafetou 4 x 100 m s překážkami. Poté se běhaly stovky a nakonec byl
požární útok. Naše družstvo vyhrálo všechny disciplíny a zajistili jsme si tak postup do krajského kola.

Lucie Vocásková
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Každoroční kolotoč aneb hasiči v akci
Opět se nacházíme v období, které je plné akcí kulturních a hlavně soutěžních.
V pátek 28. dubna jednotka našeho sboru uspořádala cvičnou evakuaci základní
a mateřské školy v Bechlíně. Děti si vyslechly přednášky s hasičskou tématikou,
opekly si buřty a spálily donesené čarodějnice. V sobotu 29. dubna jsme se zúčastnili
s hasičkou mládeží soutěže v Terezíně. Družstvo našich holek soutěžilo poprvé
za starší žáky, tedy v kategorii 11-15 let. Vzhledem k tomu musím napsat, že holky
získaly nádherné čtvrté místo. V neděli 30. dubna jsme uspořádali tradiční pálení
čarodějnic pro širokou veřejnost. Počasí se povedlo skvěle a na „pokec“ po zimě
se sešlo opravdu hodně lidí, nejen z Bechlína.
Druhý květnový prodloužený víkend jsme měli opravdu nabitý. V sobotu 6. května se děti zúčastnily
soutěže v Předoníně. Tentokrát se jim moc nedařilo. Přestože nemůžu říct, že by něco vyloženě
pokazily, nestačilo to na lepší než šesté a sedmé místo. V neděli náš sbor pořádal první ze série soutěží
Tohatsu Cup. Soutěžilo se v kategoriích „nad 35 let“ a „bez omezení věku“. V obou naši muži získali
báječná třetí místa. Skvělý začátek! V pondělí nás čekala soutěž SDH Černouček ve Ctiněvsi. Sem jsme
jeli se třemi družstvy. Starší žáci a mladší „Áčko“ se umístili na třetích místech. Mladší žáci „B“, z nichž
část by měla soutěžit za přípravku, a pro které to v této sestavě byla první soutěž, získali šesté místo.
Přes to všechno však všechny disciplíny dokončili úspěšně a s radostí, a to je nejdůležitější.
A nakonec jsme zakotvili opět na cvičišti
v Terezíně,
tentokrát
na
celý
víkend
na pohárové soutěži litoměřických hasičů.
V pátek odpoledne jsme postavili stany
a užívali si volna. V sobotu po snídani začal boj
o medaile. Vzhledem k počtu zúčastněných
družstev (4 starší a 3 mladší) jsme věděli,
že aspoň něco se nám podaří „urvat“, ale i tak
bylo o co bojovat. Nízká účast a tím větší
časová volnost nám dovolila u každé disciplíny
nejprve tréninkové pokusy bez časomíry a pak
teprve ty soutěžní. Našim dětem se naneštěstí
většinou povedly tréninky a v samotné soutěži pak něco zaskřípalo. Po součtu bodů ze sobotních
disciplín stále nebylo nic jasné, kromě toho, že o pořadí rozhodnou požární útoky – nedělní královská
disciplína. Nebudu vás napínat, medaile získala skutečně obě družstva. Starší holky se radovaly
z druhého místa. Mladší žáci bezchybným útokem přeskočili domácí favority a získali vytoužené zlato!
To je pro tento měsíc všechno, i když tím rozhodně nekončíme.
Michala Korpalová, SDH Bechlín

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

Úspěch našich stolních tenistů
Po 37 letech se opět bude hrát v Bechlíně krajská soutěž ve stolním tenise. V roce 1973 byl oddíl
založen, po pěti letech se stal přeborníkem okresu a postoupil do kraje, kde hrál dva roky. Díky
reorganizaci spadl z šestého místa zpět do okresu.
Po dvaceti letech v roce 1993 se podařilo okresní přebor opět vyhrát a vzniklo právo účasti v kraji.
Kvůli nevyhovujícím podmínkám se postup nekonal – nebylo kde hrát, azyl jsme našli v Krabčicích.
V soutěžích se však padalo níž a níž. V té době jsme měli nejlepší družstvo sklízející úspěchy v okrese,
kraji i na celostátní úrovni. Několik hráčů odešlo, zůstali jen nadšenci.
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.......... ZE SPORTU
V roce 2000 se nám podařilo za pomoci obecního úřadu sehnat hernu ve Štětí. Vytvořila se vynikající
parta hráčů, která měla chuť něco dokázat. Nadšení a vůle zvítězily. V roce 2008 se podařilo opět
postoupit až mezi okresní elitu. Po několika záchranářských letech se začalo hrát i zde o první příčky.
V letošním roce se dostavil ve skromných podmínkách nečekaný, ale zasloužený úspěch – POSTUP
DO KRAJE. Je to krásná odměna za obětavost našich hráčů.
Jiří Cedrych – nejmladší hráč oddílu (pilný žáček).
Pravidelně dojíždí na tréninky do Štětí. V letošním roce
byl u pěti vítězných zápasů.
Jan Macek – byl u všeho důležitého. Spoluzakladatel
oddílu, 3x vítěz okresního přeboru družstev, 3x hrál
národní finále vesnických jednot, dva roky hráč krajského
přeboru. Dá se říci: IKONA BECHLÍNSKÉHO PINČESU,
stále nepostradatelný hráč oddílu.
Pavel Barcal – odchovanec oddílu. Když nebyla herna,
byl zapůjčen do Krabčic, vrátil se až do herny ve Štětí.
Byl u postupu do OP I. Pílí se dostal mezi nejlepší hráče
okresu.
Tomáš Cedrych – odchovanec oddílu. Již jako žák
medailista v okresním a krajském přeboru jednotlivců.
Také zapůjčen do Krabčic. Byl u postupu do OP I. Je druhým hráčem oddílu, k prvnímu mu chybí větší
klid a pevnější nervy.
Milan Cedrych – v roce 1978 přišel z Horních Počapel jako juniorský přeborník okresu a hráč kraje (tři
roky), dva roky hrál kraj za Brušperk (Ostravsko) i v Bechlíně stihl tuto soutěž. 2x vítěz OP I družstev,
2x národní finále vesnických jednot. Nejzkušenější hráč oddílu, který svými výkony strhává ostatní.
Iva Cedrychová

Vše při starém
Také další měsíc proběhl v tendenci poslední doby. Nedostatek hráčů a herní neúspěchy a tentokrát
navíc doplněno zbytečným vyloučením.
Sobota 29. dubna 2017
Třebenice – Předonín
4:0 (3:0)
- v utkání se soupeřem, kterého jsme jako jediného v dosavadním průběhu soutěže porazili, jsme
ztratili první poločas hlavně zásluhou domácího Červenky (nejedná se o našeho bývalého hráče
Červinku). Zlepšený výkon v druhé části přinesl vyrovnanou hru, bohužel tradičně bez úspěchu.
Sobota 6. května 2017
Předonín – Mšené-lázně
1:11 (1:8)
- náš celek v neúplném počtu (10 hráčů) nestačil na soupeře, který nehrál nijak oslnivě, ale stačilo mu to
k výraznému náskoku po prvním poločase. V druhé části se utkání pouze dohrávalo. Hosté byli
spokojeni a my jsme na jakékoliv zlepšení z důvodu úbytku sil neměli.
Sobota 13. května 2017
Libotenice – Předonín
10:0 (7:0)
- zápas odehraný na promáčeném terénu jasně ovládl domácí favorit a to znamenalo další
dvoucifernou porážku na našem kontě.
Sobota 20. května 2017
Předonín – Žitenice
1:10 (1:5)
- znovu pouze o deseti hráčích proti družstvu vhodnému pro soutěž starých gard. První poločas nám
přinesl mimo gól ještě čtyři téměř stoprocentní šance lehce zahozené. Naproti tomu hosté byli úspěšní.
V druhé části jsme nestačili na zvyšující se převahu hostí, navíc jsme jim ještě pomohli naprosto
zbytečným vyloučením, které nás oslabilo zřejmě až do konce soutěže.
Příští informace budou poslední ze soutěžního ročníku 2016/2017.
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Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
SDH Předonín Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ DEN

v sobotu 17. června 2017 od 15:00 hodin
na fotbalovém hřišti v Předoníně
Děti z Předonína a Benzinova obdrží soutěžní kartičky, na základě kterých
si můžou plnit úkoly a získávat tak body, které smění za ceny.
Děti, které nejsou místní, si můžou kartičku koupit u vstupu za 100,- Kč.
Občerstvení zajištěno.

JINÁ SDĚLENÍ ..........
SDH Předonín oznamuje, že bude v Předoníně organizovat

SBĚR KOVOVÉHO ŠROTU

v sobotu 3. června 2017 od 9:00 hodin
Žádáme občany, kteří mají o odvoz zájem, aby tento odpad připravili před dům,
popřípadě kontaktovali pana Vocáska na tel. 723 174 947.
Výdělek z této akce bude použit na podporu činnosti mladých hasičů.

Bezpečnostní služba ARGUS spol. s.r.o. hledá zaměstnance pro

OSTRAHU PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU V HORNÍCH POČAPLECH
Areál se střeží ve všední dny od 18:00 do 6:00 hod. následujícího dne
a o víkendy a svátky nonstop po celých 24 hodin denně.
Jedná se o dvanáctihodinové směny.
Práce je vhodná pro důchodce nebo i osoby se sníženou pracovní schopností.

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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