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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
jak určitě již všichni víte, stavba zázemí fotbalového klubu Bechlín pomalu roste, základy jsou
položeny. Přes potíže jsme se přenesli a dlouho očekávaná realizace postupuje podle časového
harmonogramu. Předpoklad pro letošní rok je dostat stavbu pod střechu a v případě dobrého počasí
pracovat uvnitř. Termín dokončení celého díla je stanoven na červenec roku 2018.
Kapitola oprav komunikací je další oblastí zlepšování obecního majetku a tím zkvalitnění života v obci.
Komunikace Předonín je hotová a Bechlín je těsně před dokončením. Už v této podobě je zřejmé, že dílo
se povedlo. Komplexní příprava obnovy celé ulice byla náročná vzhledem k dílčím opravám
kanalizace. Zvýšené náklady a časová náročnost způsobily zdržení celé přípravy. V současné době
je komunikace připravena k pokládce asfaltové vrstvy.
Dalším významným stavebním záměrem je celková rekonstrukce vodovodní sítě v osadě Benzinov
ze strany společnosti ČEPRO a.s. Po složitých jednáních je rozhodnuto a v co možná nejkratší době
začne samotná realizace. Touto činností dojde k vyřešení všech hlavních řadů, včetně domovních
přípojek ke každé nemovitosti. Důležitým faktem je skutečnost, že obec se připojila s požadavkem
plného zasíťování dvanácti stavebních pozemků v osadě Benzinov, a tím se přiblížila k možnosti
výstavby rodinného bydlení v této zajímavé lokalitě.

Rok se s rokem sešel a je tady znovu adventní čas. Přeji všem občanům klidné a příjemné prožití této
předvánoční doby.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
V úterý 31. října od 17:30 hodin proběhlo v Klubu Předonín zasedání zastupitelstva obce. Přítomno
bylo devět, později deset zastupitelů obce a hosté.
Rozpočtové opatření – nejprve zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 8, kterým provedli potřebné
změny. Zvýšily se např. výdaje na novou silnici v Předoníně a výdaje pro školu, nutné k pokrytí
rozdílu navýšení mezd ve školství, nevyužily se finance na pořádání prázdninového rozloučení.
Rozpočtové opatření schválilo všech devět přítomných zastupitelů.
Kabiny Bechlín – šesti hlasy byla schválena smlouva o dílo s firmou Vastab na vybudování nových
kabin na hřišti v Bechlíně. Smlouva byla předložena již podruhé a nebyly k ní vzneseny žádné dotazy
ani připomínky. Pro její schválení hlasovalo šest zastupitelů, tři se zdrželi. Následně byl stejným
složením hlasů schválen pro toto dílo technický dozor.
Dočasné sídlo FK Bechlín – zastupitelé zrušili dřívější usnesení a schválili nové, čímž přesunuli sídlo
FK Bechlín z dnes neexistující budovy na hřišti do budovy obecního úřadu. Těsně před hlasováním
se dostavil další zastupitel, který se při zrušení usnesení zdržel, pro souhlas s umístěním sídla
na obecní úřad se již vyslovili všichni, tedy deset zastupitelů.
Ceník hrobových míst – zastupitelé schválili cenu nájmu hrobových míst na hřbitově v Bechlíně. Cena
je složena nájemného 7,- Kč za 1 m2 a rok a z ceny služeb s nájmem spojených, která je stanovena
dle reálných nákladů na provoz hřbitova a činí 34,78 Kč za hrobové místo a rok. Nájemné se platí
na deset let.
Hospodaření obce – zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření obce, při němž nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.
Diskuse – v diskusi byly položeny dotazy na termín výstavby kabin na hřišti v Bechlíně a možnost
ostříhání živého plotu u parku v Předoníně.
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

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná ve čtvrtek 30. listopadu 2017 v 18:00 hod. v Klubu
Bechlín s tímto programem: 1/ Rozpočtové opatření č. 9
2/ Změna výše poplatku za komunální odpad
3/ Dotační program obce – veřejnoprávní smlouvy
4/ Změna formy daru k životnímu jubileu
5/ Diskuse

Platnost lístků na svoz komunálního odpadu
Podnik technických služeb Lovosice oznamuje, že lístky na svoz komunálního odpadu pro rok 2017
budou platné do 31. ledna 2018. Nové lístky pro rok 2018 budou v prodeji od prosince 2017.

Velkoobjemové kontejnery
Budou přistaveny na obvyklých místech Předonín
1.-3. prosince 2017
Do kontejnerů neukládejte nebezpečný odpad (t.j. pneumatiky, akumulátory, elektroniku, televizory,
barvy, oleje, léky...)
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.......... INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Změna jízdních řádů
Od neděle 10. prosince 2017 dochází k celostátní změně jízdních řádů autobusové a vlakové dopravy.
Přehled nových jízdních řádů Vám poskytneme v kanceláři OÚ Bechlín.

MUDr. Tylová oznamuje
V pátek 22. prosince 2017 ordinuje pouze v Roudnici n.L.
27. a 28. prosince 2017 ordinuje v Roudnici n.L. pouze do 12:00 hod.
V pátek 29. prosince ordinuje v Roudnici n.L. i v Bechlíně.

Úřední hodiny OÚ Bechlín v období vánočních svátků
pátek 22. 12. 2017

8:00-12:00

pondělí 25. 12. 2017
úterý 26. 12. 2017
středa 27. 12. 2017
čtvrtek 28. 12. 2017
pátek 29. 12. 2017

svátek
svátek
zavřeno
zavřeno
zavřeno

pondělí 1. 1. 2018
úterý 2. 1. 2018

svátek
8:00-12:00 12:30-15:00

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta ČR
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
(případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat
na voličský průkaz v jakémkoli stálém volebním okrsku na území ČR nebo zvláštním volebním okrsku
v zahraničí.
O voličský průkaz lze požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu, a to:
 Osobně – písemná žádost není požadována, obecní úřad o žádosti učiní úřední záznam.
Touto formou lze žádat do 10. ledna 2018 do 16:00 hodin.
 Písemným podáním doručeným nejpozději do 5. ledna 2018. Podání může být učiněno:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče,
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 28. prosince 2017 předá osobně voliči nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem žádajícího voliče nebo jej voliči zašle na jím
uvedenou adresu, a to i do zahraničí.
V případě, že volič nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad mu vydá
voličské průkazy pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým
kolem volby. Obecní úřad v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději do 24. ledna 2018
do 16:00 hodin.

Přerušení provozu mateřských škol
Mateřská škola Bechlín a Mateřská škola Předonín budou v době vánočních prázdnin uzavřeny
od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018.
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ŠKOLA A ŠKOLKA ..........

Novinky ze ZŠ a MŠ
Krásná zimní rána přeji všem čtenářům Bechlínských listů,
máme zde každoměsíční číslo novin, které je plné zajímavostí z dění naší organizace. Rád bych Vám
oznámil, že kromě webových stránek můžete život Vašich dětiček nově sledovat i na stránkách
Facebooku. Vytvořili jsme zde stránku s názvem ZŠ a MŠ Bechlín, kde najdete fotografie z akcí,
aktuality a vše, co si myslíme, že by Vás mohlo zajímat.
V mateřské škole Bechlín se zaměřili na témata houby, ptáci, dušičky a vesmír. Děti si vyrobily
papírovou houbu, klobouček vyplnily hnědým krepovým papírem, který zmačkaly do malých kuliček
a lepily na šablonu hřibu. Moc se snažily, houbičky se jim krásně povedly a nyní zdobí jejich třídu.
Dítka se naučila nové básničky, písničky a pohybové hry na daná témata. Proběhlo i fotografování
našich nejmenších (s vánočním motivem) a dětem to ohromně slušelo. Celá školka se těšila
na každoroční předvánoční akci Zdobení perníčků s rodiči, která proběhla na konci listopadu. Práci
provázela vánoční hudba. Zúčastnili se i rodiče,
prarodiče, sourozenci, tetičky a strýčkové.
Na akci Halloween si děti vyráběly z dýní a z listí
krásné housenky, které si odnesly domů jako
podzimní výzdobu. Chtěli bychom poděkovat
maminkám Míše Koťové a Zuzce Hájkové za jejich
nápady a pomoc při práci s dětmi. Moc si toho
vážíme. Velké poděkování patří našim milým
kuchařkám, které nám každý rok pečou perníčky.
My je poté ve školce zdobíme.
V mateřské škole Předonín se v rámci Halloweenu zaměřili na výrobu ježibab. Využila se technika
foukání do tuše. Následně se dramatizovaly pohádky Perníková chaloupka a Smolíček, plnily se úkoly
(loupení perníčků, pojídání žížal a další). Tématem měsíce byly přírodniny. Děti vyráběly panáčky
z listů, figurky z kaštanů a jiných přírodnin. S tímto byly spojeny vycházky do přírody, stavění
domečků pro zvířátka z mechu, šišek, žaludů atd. Naši nejmenší si nacvičili říkanku Listopad
a soutěžili v hledání kaštanů, ořechů a žaludů.
MŠ Bechlín, MŠ Předonín a 1. třída naší ZŠ jedou na společnou akci do divadla v Mostě. Zhlédnou
předvánoční pohádku Vánoce tří sněhuláků. Všechny nás těší, že takovéto kolektivní projekty fungují
a můžeme je uskutečňovat. V prosinci začne školákům i předškolákům plavecký výcvik.
I v základní škole jsme nemohli děti ochudit o halloweenskou akci. Ve večerních hodinách se žáci sešli
v budově školy, aby se řádně vystrašili a pobavili. Zábava byla skutečně „hrůzná“, protkaná soutěžemi,
jídlem a legrací. Všichni odcházeli spokojeni domů.
Byli jsme osloveni společností UNICEF, která nás požádala o zapojení se do projektu Výroba panenek.
Tyto panenky budou vydraženy a výtěžek poputuje na charitativní akce. Musím s radostí oznámit,
že se u nás našli dobrovolníci, kteří panenky doma vyrobili a škola je mohla následně UNICEFu předat.
Je krásné, že i v dnešní uspěchané době si lidé najdou čas na to, aby pomohli druhým.
Žáci se zapojili i do projektu Krokus, kterého jsme se účastnili již v loňském roce. Jedná se o sázení
žlutých krokusů (vzpomínková akce na oběti holokaustu). V letošním roce jsme tuto možnost a čest
sázení cibulek těchto květin přenechali našim prvňáčkům, kteří se sázení zhostili velmi dobře.
Velkou listopadovou akcí byl podzimní ateliér. Chtěli bychom velice
poděkovat Sdružení pro obec Bechlín a Předonín a zvláště paní
Šustrové a Vodičkové, které přišly a ukázaly našim dětem, co všechno
lze tvořit ze šustí, slámy, vizovického pečiva a látky. Děti si během této
celodenní akce vyrobily hvězdičku ze slámy, panenku ze šustí,
zvířátka, andílky a další předměty z vizovického pečiva. Velmi
je zaujala i technika modrotisku, která jim umožnila malovat
a obtiskávat na látku. Celá škola ožila a děti byly ve svém živlu.
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.......... ŠKOLA A ŠKOLKA
V závěru našeho článku bych chtěl všechny čtenáře pozvat na slavnostní rozsvícení vánočního
stromku, které se bude konat 3. 12. 2017 na tradičním místě u „hasičárny“. Zde se rozzáří vánoční
stromek, proběhne i tradiční jarmark s výrobky dětí a školní i školková dítka Vám něco krásného
zazpívají.
Tímto se již s Vámi loučím a budu se těšit zase za měsíc.
Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín

.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

SDH Předonín: Konečné umístění v PHL

Jako každý rok, i letos jsme se zúčastnili všech závodů Podřipské hasičské ligy. Celkem se jednalo
o osm závodů dospělých a čtyři závody dětské. Reprezentovala nás zde celkem dvě družstva mužů,
jedno družstvo žen a jedno družstvo mladších žáků. Celá Podřipská liga, jak již tomu bývá zvykem,
odstartovala na konci května ve Štětí. Zde proběhlo pouze kolo pro dospělé a již z první soutěže jsme
si odvezli několik cenných trofejí. Následně jsme zavítali do Měrunic, Hrobců, Dřemčic, Ctiněvse,
Děčína, Předonína a v samotném závěru také do Nových Dvorů.
Poslední soutěž se tedy konala 26. srpna v Nových Dvorech a byl to opravdu boj. Umístění vedoucích
týmů v tabulce se lišilo jen o pár bodů a záleželo tedy na tom, zda se nám podaří umístění udržet.
Závod naštěstí začal radostně, mužům Předonín B se podařilo v kategorii TOP vyhrát a celkově
si udržet druhé místo v celkovém hodnocení ligy. Kluci z Áčka vybojovali nepopulární bramborovou
pozici a celkově se umístili na pěkném sedmém místě. Po zkrácení tratě jsme šly na start my, ženy.
Na startovní čáře jsme se nestresovaly, protože „bednu“ jsme již měly jistou. To jsme potvrdily
krásným druhým místem a celkově jsme taktéž skončily na stříbrné pozici.
Druhá kategorie (ŘÍP) byla napjatější a dopadla pro nás poměrně hůře. Naše Béčko se umístilo
na třetím místě a celkově tuto kategorii suverénně vyhrálo, muži A skončili celkově na osmém místě.
Ženám šlo o vše, pořadí se lišilo pouze o pár bodů a nebylo jisté, kdo medailové pozice obsadí. Na start
jsme šly s tím, že musíme jet naplno. To se nám bohužel vymstilo, spadlý koš a neplatný pokus nám
přinesly nula bodů a pád v tabulce až na šesté místo.
Soutěž v Nových Dvorech byla posledním závodem nejen pro dospělé, ale také pro děti, ty v celkovém
pořadí ligy obsadily krásné třetí místo. Celkově se nám tedy i letos poměrně zadařilo, z celkem
28 zúčastněných mužských družstev naši muži získali zlato, stříbro, šesté a osmé místo. Ženy z celkem
16 zúčastněných družstev získaly šesté místo a krásné stříbro. Děti vybojovaly bronz. Následující rok
přinese spoustu změn v pravidlech a celkem jedenáct závodů. Doufáme, že se nám povede minimálně
stejně jako letos nebo ještě trochu lépe.

Bc. Jitka Kouřilová, SDH Předonín
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Strašidelná stezka odvahy
V měsíci říjnu Sbor dobrovolných hasičů Předonín pořádal podzimní stezku odvahy, která se konala
v lese směrem k Benzinovu. Strašidelná stezka začala dlabáním dýní u hasičské zbrojnice, krátce
po setmění vyšel lampiónový průvod k lesu. Stejně jako v předešlých letech, i letos přišlo opravdu
mnoho statečných odvážlivců. Jejich odvaha byla cestou prověřována hrůzostrašnými strašidly
a po úspěšném dokončení odměněna diplomem za statečnost a sladkostmi. Následující akcí sboru bude
2. prosince Mikulášská besídka a rozsvícení vánočního stromu a Výroční valná hromada.

Bc. Jitka Kouřilová, SDH Předonín

Lampiónový průvod
Letošní lampiónový průvod provázela spousta komplikací. Nový protikuřácký zákon, který zakazuje
prodej alkoholu na akcích určených dětem, málo pomocných rukou i počasí. Rozhodli jsme se,
že všechno hodíme za hlavu a průvod uspořádáme. Připravili jsme jen čaj pro děti, jinak byl prodejní
stánek uzavřený. Díky tomu nás zase bylo o trochu víc na přípravu.
Začátek průvodu byl naplánovaný v 17 hod. Nakonec vyšel od hasičské zbrojnice až v půl šesté.
Vzhledem k tomu, že foukal prudký vítr, nepodařilo se na hřišti vypustit ani jediný balónek štěstí. Lidé
se postupně vraceli zpět k hasičárně. Tady už z reproduktorů zněly hrůzostrašné zvuky. Vážně.
I některá strašidla se bála, ale je pravda,
že to dodá tu pravou atmosféru naší
strašidelné stezce. Děti, které měly dost
odvahy,
se
vydávaly
samostatně,
po skupinkách, i s rodiči po cestičce okolo
vily. Strašidel bylo nakonec skutečně hodně.
Každé dítě je jiné a každé se s jejich ataky
vypořádalo po svém. Někdo celou cestu
křičí, někdo naopak mlčí. Někdo si strašidla
prohlíží, někdo okolo nich proletí stylem
„nevidím, neslyším“. Některé starší děti
si stezku prošly dokonce několikrát.
Pravda je, že počasí nám moc nepřálo a účastníků nebylo tolik, jako v minulých letech. Druhý den
se přes obec prohnala vichřice, při které popadalo pár stromů, včetně letitého topolu u vily.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravách průvodu a strašidelné stezky. Netýká
se to pouze členů sboru, ale i našich příznivců, kamarádů. Velké poděkování patří také všem
účastníkům. Bez vás by nemělo smysl něco dělat. Děkujeme za přízeň a těšíme se na další setkání.
Michala Korpalová, SDH Bechlín
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………. VÁNOČNÍ RECEPTY

Vánoce, Vánoce přicházejí ...
Čas utíká mílovými kroky a za tři týdny tu máme Vánoce. V neděli se sejdeme u rozsvícení vánočního
stromu, popijeme svařáček, potěšíme se s dětmi a vnoučaty z mikulášské nadílky a doma zapálíme
první svíčku na adventním věnci. Některé z nás už pečou vánoční cukroví a my ostatní se budeme
rychle přidávat. Zkusme letos některé zapomenuté recepty předchozích generací, které jsem objevila
v časopisu Styl.
MAKOVÁ KOLEČKA SE ŠVESTKOVÝMI POVIDLY
220g hladké mouky, 60g cukru moučky, 90g mletého máku, 150g másla, 2 žloutky, švestková povidla na namazání
Z mouky, moučkového cukru, máku, žloutků a másla vypracujeme těsto. Zabalíme ho do fólie a necháme
do druhého dne v ledničce odpočinout. Z těsta vyválíme placku a vykrajujeme z ní tvary: polovinu plných
koleček, to budou spodní části, druhou polovinu s otvorem. Troubu předehřejeme na 160° a pečeme
přibližně 8 minut. Vychladlá kolečka namažeme povidly a slepujeme k sobě.

ŠKVARKOVÉ PRACNY
250g hladké mouky, 125g cukru moučky, 1 lžička prášku do pečiva, 125g škvarků, 1 vejce, špetka mleté skořice
a mletého hřebíčku, moučkový cukr na obalení nebo hořká čokoláda a ztužený tuk na polevu
Škvarky umeleme nebo rozmixujeme. Přidáme cukr, mouku, prášek do pečiva, skořici, hřebíček, vejce
a vypracujeme těsto. Zabalíme ho do fólie a necháme nejlépe přes noc odpočinout. Těsto plníme
do formiček, pečeme v předem vyhřáté troubě při 160° asi 8 minut dozlatova. Upečené cukroví necháme
chvilku chladnout a ještě vlahé vyklepneme z formiček. Můžeme obalit v moučkovém cukru nebo ozdobit
čokoládou.

VÍNOVÉ CUKROVÍ
250g hladké mouky, 250g másla, 1 žloutek, 6 polévkových lžic bílého vína, moučkový cukr na obalení

Z mouky, másla, žloutku a bílého vína vypracujeme těsto. Zabalíme do fólie a necháme do druhého dne
v ledničce. Z těsta vyválíme asi 0,5 cm vysoký plát a vykrajujeme tvary. Pečeme v předehřáté troubě
asi 7 minut při 160° a ještě horké obalujeme v moučkovém cukru.

BÍLKOVÉ TRUBIČKY
Těsto: 4 bílky, 90g cukru krupice, 40g hladké mouky, 40g mletých vlašských ořechů
Poleva: 70g hořké čokolády, 20g ztuženého tuku
Krém: 80g másla, 30g hladké mouky, 30g moučkového cukru, 100ml silné kávy

Z bílků a cukru vyšleháme pevný sníh a lehce do něj vmícháme směs mouky
a mletých ořechů. Těsto rozetřeme na plech vyložený papírem na pečení. Pečeme
asi 7 minut dozlatova. Po upečení placku pocukrujeme moučkovým cukrem, překryjeme ji druhým pečícím
papírem, překlopíme a pečící papír, na kterém jsme korpus pekli, stáhneme. Plát rozkrojíme na 3 díly
a všechny ještě za tepla stočíme. Necháme vychladnout, rozbalíme a potřeme krémem. Znovu srolujeme
a dáme vychladit. Nakrájíme 2cm roládky, kterým máčíme oba konce v čokoládě.
Krém: 30g másla rozpustíme v rendlíku, vmícháme mouku a moučkový cukr. Přidáme silnou horkou kávu
a povaříme, dobře rozmícháme, aby se nevytvořily hrudky. Necháme vychladnout, v míse vyšleháme
zbytek másla do pěny, přidáme vychladlou kávovou kaši a ušleháme.

Přidávám ještě cukroví, které jsem našla mezi recepty mé tchyně.
MALÉ ŽLUTÉ DORTÍČKY
150g hladké mouky, 40g cukru, 120g másla, 60g mletých ořechů
Vypracujeme těsto, které necháme zabalené ve fólii odpočinout. Rozválíme a vykrajujeme malá kolečka,
která do bleda upečeme. Pikantní marmeládou slepíme 3 na sebe, potřeme čokoládou a ozdobíme ořechem
nebo mandlí.

ČOKOLÁDOVÉ ČTVEREČKY
120g hladké mouky,120g cukru, 120g másla, 3 vejce, 50g kakaa

Utřené těsto nalijeme na plech a po upečení ihned nakrájíme na malé čtverečky.

Doufám, že se nám cukroví povede a bude se krásně vyjímat na slavnostním stole.
Miluše Dvořáková
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ZE SPORTU ..........

I v závěru roku 2017 stále stejné problémy
Sobota 28. října 2017
Předonín – Lounky
0:8 (0:5)
- k utkání s vedoucím celkem tabulky jsme nastoupili na domácím hřišti pouze v devíti hráčích.
Kde jsou veškerá ujištění na začátku soutěže o celkovém přístupu k tréninku a účasti na utkáních, když
skutečnost je úplně jiná. To hráčům nezáleží na klubu a hlavně příznivcích? Opravdu zvláštní přístup.
Utkání bylo předem ztraceno a je to škoda, neboť soupeř nepředváděl nikterak výjimečný výkon. Naši
o devíti hráčích a ještě v oslabeném zbytku sestavy nebyli schopni odolat soupeři.
Sobota 4. listopadu 2017
Račice – Předonín
3:2 (2:2)
- překvapivě vyrovnané utkání, v němž jsme dvakrát vedli. Za Račice pomohl vždy rozhodčí, který
nařídil dvě problematické penalty. Penalty proměnil náš bývalý hráč Božík. O konečném úspěchu
domácích rozhodla šťastná dorážka domácího Jonáka patnáct minut před koncem. Ještě jedna
připomínka k utkání. Opět neukázněné jednání našich hráčů (Mysík), které nic neřeší, jenom zbytečně
oslabuje družstvo a ovlivňuje rozhodčí do dalších zápasů.
Sobota 11. listopadu 2017
Předonín – Litoměřice „D“
2:0 (0:0)
- vyrovnané utkání dvou soupeřů v oslabených sestavách rozhodl v závěru rychlonohý a střelecky
úspěšný Jan Balšánek. Tím jsme alespoň závěrečným vítězstvím zakončili celkově neúspěšný rok 2017.
Doufejme v lepší zítřky, které můžeme na jaře zahájit v sobotu 24. března 2018 prvním odvetným
zápasem v Bříze.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

VOLNOČÁSEK ..........

Volnočásek v prosinci
Téma: výroba vizovického pečiva z nekynutého těsta tvarovaného z volné ruky
Pomůcky s sebou: plech na pečení, malý nožík, nůžky na manikúru, váleček, utěrku, koření na zdobení
výrobku např. hřebíček, nové koření. Těsto dostanete.
Předonín – neděle 10. prosince 2017 od 14:00 do 17:00 hod.
Bechlín – neděle 17. prosince 2017 od 14:00 do 17:00 hod.
Jiřina Šustrová

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

HASIČSKÝ PLES

v sobotu 13. ledna 2018 od 20:00 hod.
Kulturní dům Bechlín
hraje skupina ŠARM
vstupné 150,- Kč
Lístky jsou v předprodeji na tel. 728 552 627 nebo 723 174 947,
k vyzvednutí u Václava Kouřila, Předonín 186 nebo Jaroslava Vocáska, Předonín 185.
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Prodejní dílna lidové tradice v Bechlíně Vás zve na návštěvu

PODŘIPSKÉHO BETLÉMA Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ
jeho tvůrci jej v letošním roce rozšířili o další 2 m

23. a 24. prosince 2017 si můžete odnést z prodejny

BETLÉMSKÉ SVĚTLO,
které každoročně přivážejí skauti přímo z Izraele z Betléma.
Sdružení pro obec Bechlín-Předonín
spolu s Římskokatolickou farností Bechlín si Vás dovolují pozvat na

VÁNOČNÍ KONCERT

Kdy: v sobotu 30. prosince 2017 od 15:00 hod.
Kde: kostel sv. Václava v Bechlíně
Přijďte si poslechnout vánoční melodie a společně si zazpívat vánoční koledy.

Myslivecký spolek Podřipsko Bechlín Vás srdečně zve na

POSLEDNÍ LEČ

v sobotu 16. prosince od 18:00 hod.
v Klubu Předonín
hudba zajištěna, zvěřinová tombola
vstupné dobrovolné

JINÁ SDĚLENÍ ..........
SDH Předonín bude v Předoníně provádět

SBĚR KOVOVÉHO ŠROTU
v sobotu 9. prosince 2017 od 8:00 hodin

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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