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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
aktivní dění v naší obci pokračuje i v letošním roce. Stavba sportovního zázemí fotbalového klubu
Bechlín pro široké využití při sportovních i kulturních akcích zdárně pokračuje. Harmonogram prací
je průběžně konzultován s projektantem i zhotovitelem díla. V současné době se finišuje na všech
rozvodných sítích, začíná se s pracemi na povrchových úpravách vnitřních omítek a podkladových
vrstvách dlažby. Stavební deník je řádně veden a obsahuje i nepodstatné vnitřní změny projektové
dokumentace.

Ve svém závěru je i zpracování projektové dokumentace obdobného zařízení v místní části Předonín.
Zpracovatel dokumentace Ing. Marek ve spolupráci s vedením SK Předonín detailně rozpracovali
veškeré potřeby zázemí jak pro sportovní, tak i společenské vybavení. V současné době je zahájeno
kolečko různých stanovisek dotčených orgánů tak, aby bylo možné žádat o stavební povolení
a v letních měsících fyzicky zahájit stavbu. Obě tyto stavby jsou rozloženy do tříleté etapy pro snadnější
financování ve výši cca 11 milionů korun.
Pokračují i opravy komunikací jak pěších, tak i pojízdných. V současné době se připravuje rekonstrukce
komunikace u nádržky. Byla zvolena trysková technologie pokládky asfaltového koberce. Tato
komunikace je velmi využívaná občany a dětmi při pěším přesunu a může sloužit i jako bezpečný
prostor s minimální automobilovou dopravou. V plánu je i vybudování pěší komunikace ke hřbitovu
vzhledem k bezpečnosti návštěvníků tohoto pietního místa. Projektová dokumentace je zpracovávána
a náklady na tuto výstavbu dosahují cca 800 tisíc Kč.
Neméně důležitým krokem je běžný chod obce jako je platba energií, pojistek, běžné nákupy nebo
opravy. Stejně nezbytné jsou mzdy, odvody, odměny zastupitelů a mnohé další.
Je toho ještě mnoho, co udělat. Záleží však na rozhodnutí zastupitelstva s ohledem na stanovení věcí
důležitých a méně důležitých. Podstatným faktorem je také dobré plánování a rozumné bezdlužné
financování.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 19. dubna 2018 v 18 hodin se v Klubu Bechlín konalo zasedání zastupitelstva obce. Přítomno
bylo všech 11 zastupitelů, hosté nedorazili žádní.
Účetní závěrky školy a obce – jednohlasně byly schváleny účetní závěrky ZŠ a MŠ Bechlín a Obce
Bechlín za rok 2017. Oba dokumenty zastupitelé schválili bez dotazů a připomínek.
Výsledky kontrol – všichni zastupitelé souhlasili s předloženou zprávou finančního výboru
o proběhlých kontrolách na obecním úřadě. Nebyly shledány žádné nedostatky.
Zpráva kontrolního výboru – devíti hlasy byla odsouhlasena zpráva o činnosti kontrolního výboru,
dva zastupitelé se zdrželi hlasování.
Dotace pro spolky a sdružení – zastupitelé projednali výši neinvestičních dotací z rozpočtu obce
na činnost spolků a sdružení působících v obci. Na tyto dotace bývají přidělena 2% rozpočtu. Byla
vedena diskuse o vynaložení prostředků a dalších zdrojích sdružení, některé dotace byly stejné jako
loni, jinde došlo k navýšení 10% a více. O rozdělení příspěvků bylo rozhodnuto následovně:
 Kynologové Roudnice n.L. – 1 návrh, schváleno 7 tisíc Kč – 9 pro, 2 se zdrželi
 FK Bechlín – 1 návrh, schváleno 55 tisíc Kč – 10 pro, 1 se zdržel
 Kočičí domov Dobříň – 1 návrh, schváleno 5 tisíc Kč – 9 pro, 2 se zdrželi
 Myslivecký spolek Bechlín – 1 návrh, schváleno 25 tisíc Kč – 10 pro, 1 se zdržel
 Sdružení pro obec – 4 návrhy, schváleno 30 tisíc Kč – 7 pro, 1 proti, 3 se zdrželi
 SDH Bechlín – 2 návrhy, schváleno 55 tisíc Kč – 10 pro, 1 se zdržel
 SDH Předonín – 1 návrh, schváleno 55 tisíc Kč – 10 pro, 1 se zdržel
 SK Předonín – 2 návrhy, schváleno 55 tisíc Kč – 9 pro, 2 se zdrželi
 SK Štětí (hala pro stolní tenis) – 1 návrh, schváleno 7 tisíc Kč – 11 pro
Posílení rozpočtu obce – zastupitelé jednohlasně schválili převod finančního zůstatku z roku 2017
ve výši 2,075 mil. Kč do rozpočtu obce 2018 a dále rozpočtové opatření č. 2.
Zvýšení počtu zaměstnanců obecního úřadu – všichni zastupitelé podpořili zvýšení počtu
zaměstnanců obecního úřadu o jednoho zaměstnance na půl úvazku na vyřizování agendy archivnictví
a ochrany osobních údajů.
Prodej pozemků – zastupitelé projednali prodej pozemků dle předložených žádostí, jde zejména
o vyrovnání stavu mezi vlastníky nemovitostí a pozemků, případně přikoupení pozemků k přilehlým
nemovitostem. Navrhli vyřadit jeden požadovaný pozemek u prodejny v Předonína a ostatní záměry
prodeje pozemků schválili 11 hlasy.
Smlouvy na inženýrské sítě – jednohlasně byly schváleny smlouvy potřebné pro vybudování přípojky
nízkého napětí k soukromému pozemku v Předoníně a přeložku sítě nízkého napětí v Bechlíně. Dále
zastupitelstvo schválilo deseti hlasy smlouvu pro položení kabelu vysokého napětí na Benzinově. Jeden
zastupitel se zdržel.
Hudební škola v Bechlíně – jednohlasně byl schválen požadavek ZŠ Bechlín na vytvoření odloučeného
pracoviště Základní umělecké školy Roudnice n.L. v budově naší školy. Děti se zde budou učit hře na
hudební nástroje.
Oprava silnice u nádržky – sedmi hlasy byla schválena smlouva o dílo pro nástřik nového asfaltu o síle
3-5 cm na komunikaci u požární nádrže v Bechlíně. Čtyři zastupitelé se zdrželi.
Změna územního plánu – osm zastupitelů hlasovalo pro smlouvu na pořízení změny územního plánu
obce.
Kontrola OSSZ – na vědomí byl vzat protokol o kontrole obce v oblasti důchodového a nemocenského
pojištění provedené Okresní správou sociálního zabezpečení s výsledkem – bez závad.
Diskuse – v rámci diskuse byla stručně projednána situace ohledně umístění žáků 6. až 9. ročníků
ZŠ ve školách v Roudnici n.L. a možnost rozšíření ZŠ Bechlín. Dále byl vznesen požadavek
na zpevnění vjezdu u firmy v Předoníně.
Celé znění zápisu je k dispozici na úřední desce obecního úřadu, na www.bechlin.cz a včetně příloh
v kanceláři obecního úřadu.
2

Mgr. Zdeňka Fillerová Studená
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MUDr. Tylová oznamuje
V pondělí 7. května 2018 neordinuje.
Zástup - MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 30. dubna 2018 (18. týden) začíná letní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1 x za 14 dní.
Svozový den – LICHÝ ČTVRTEK, první vývoz – 10. května 2018

Sběr drobných nebezpečných odpadů
Sdružení obcí pro nakládání s odpady SONO oznamuje, že v sobotu 28. dubna 2018 bude provádět
sběr drobných nebezpečných odpadů
Bechlín – parkoviště u ZDV
8:45 - 9:00
Bechlín – u požární nádrže
9:05 - 9:20
Předonín – u pomníku
9:30 - 9:45
Přijímány budou následující druhy odpadů: motorové oleje, olejové filtry, zbytky barev, obaly
od barev, zbytky domácí chemie, obaly od domácí chemie, rozpouštědla a ředidla, pesticidy a hnojiva,
fritovací oleje, rtuťové teploměry, staré léky, fotochemikálie, akumulátory, monočlánky, zářivky,
výbojky.
Nebudou přijímány: televizory, monitory, lednice, mrazáky, domácí spotřebiče a ostatní
elektrozařízení!!! Sběr tohoto elektroodpadu provádí SDH Bechlín (kontaktní osoba: Miloslav Kašička,
tel. 724 410 117) a SDH Předonín (kontaktní osoba: Jaroslav Vocásek, tel. 723 174 947).

Velkoobjemové kontejnery
Budou přistaveny na obvyklých místech

Bechlín
11.-13. května 2018
Předonín
18.-20. května 2018
Do kontejnerů neukládejte nebezpečný odpad (tj. pneumatiky, akumulátory, elektroniku, chemikálie,
barvy, oleje, léky...)

Sběr kovového odpadu
SDH Bechlín provede v neděli 29. dubna 2018 od 9:00 hod. sběr kovového odpadu. Prosí majitele
nemovitostí, aby si tento odpad připravili.

Očkování proti vzteklině
V sobotu 19. května 2018 bude provedeno očkování psů proti vzteklině. Cena očkování - 100,- Kč.
Bechlín (před OÚ)
8:45 hod.
Předonín (u pomníku) 9:30 hod.
Očkování provede MVDr. Jan Schoř, tel. 603 334 256. Po tel. domluvě je možné očkování u Vás doma.
Dále v nabídce: odčervovací tablety, obojky a tablety proti klíšťatům a blechám.

Přerušení provozu mateřské školy
Ředitel ZŠ a MŠ Bechlín oznamuje termín uzavření mateřských škol v době letních prázdnin.
Mateřská škola Předonín bude uzavřena od 2. července do 12. srpna 2018. První tři týdny mohou děti
navštěvovat MŠ Bechlín, celkový počet dětí však nesmí být vyšší než 28 (kapacita MŠ).
Mateřská škola Bechlín bude uzavřena od 23. července do 2. září 2018. Poslední tři týdny mohou děti
navštěvovat MŠ Předonín, celkový počet dětí však nesmí být vyšší než 17 (kapacita MŠ).
Školní jídelna bude uzavřena od 23. července do 12. srpna 2018.
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Zápisy do mateřské školy
Mateřská škola Bechlín
středa 9. května 2018 od 9:00 do 12:00 hod. v budově MŠ Bechlín
Mateřská škola Předonín čtvrtek 10. května 2018 od 8:00 do 10:00 hod. v budově MŠ Předonín
K zápisu do MŠ se dostaví:
a) oba rodiče s dítětem, přihlášku k předškolnímu vzdělávání zde oba podepíší
nebo
b) jeden z rodičů s dítětem, přihlášku k předškolnímu vzdělávání přinese vyplněnou a podepsanou
od obou zákonných zástupců.
Upozorňujeme, že pětileté děti jsou povinné rok před nástupem do ZŠ absolvovat předškolní docházku
v mateřské škole. Pokud dítě zapíšete do jiné než naší MŠ, dejte nám, prosím, vědět.
Přihlášku si můžete vyzvednout týden před zápisem v mateřských školách nebo si ji vytisknout
z webových stránek školy: www.skola-bechlin.cz (Mateřská škola – dokumenty ke stažení – přihláška
do MŠ). Kromě výše uvedené přihlášky si k zápisu doneste rodný list a očkovací průkaz dítěte,
občanský průkaz zákonného zástupce.

ŠKOLA A ŠKOLKA ..........

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Drazí čtenáři Bechlínských listů, jako každý měsíc, i konec dubna přináší nový článek o dění v naší
organizaci.
Duben byl ve znamení jara a Velikonoc. Děti
v MŠ Bechlín si vysely obilí, pozorovaly, jak roste, barvily
velikonoční vajíčka, zpívaly velikonoční písně. Témata
jaro, jarní květiny, Velikonoce, zahrada na jaře, domácí
zvířata a jejich mláďata jsou naprostou samozřejmostí.
Naši nejmenší vyrobili kočičky a včelky, které jsme rádi
umístili na nástěnku ve školce. Předškoláci navštívili
budovu základní školy, kde strávili krásné dopoledne.
Aby to nebylo mladším dětem líto, zúčastnilo se celé
osazenstvo mateřské školy jarního ateliéru v ZŠ. Toto
přineslo radost jak dětem ze školky, tak i ze školy.
I v MŠ Předonín se připravovali na Velikonoce. Paní učitelky si s dětmi povídaly o zvycích,
zkušenostech s pletením pomlázky a malováním vajíček. Při tom společně poslouchali následující
příběhy – Pomlázka u zajíčků, O slepičce Toničce, Jak Matýsek a Majdalenka malovali kraslice. V rámci
hry Zajícova zahrádka děti trhaly a mačkaly barevné papíry, vyráběly vajíčka
a dávaly je zajíčkovi na zahrádku. Vajíčka třídily podle velikosti, barvy a počtu.
Dalším zajímavým tématem byly Sněženky a jiné květiny. Děti zasadily semínka
osení a pozorovaly, jak klíčí. Povídaly si při tom o věcech, které potřebují
všechny rostliny ke svému růstu, pojmenovávaly jejich části, funkce a probíraly
význam rostlin pro životní prostředí. Naši nejmenší se učili pojmenovat některá
domácí zvířata a jejich mláďata. Také se snažili uhodnout zvíře podle
charakteristických vlastností, napodobovaly pohyby a zvuky zvířat.
Při vycházkách do přírody pozorovali květiny, živá zvířata, probouzející se jarní
přírodu a ověřovali si své poznatky.
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………. ŠKOLA A ŠKOLKA
V základní škole se konal zápis do první třídy. Velice rádi jsme u nás uvítali všechny předškoláky
a po hravém zápise se již těšíme, až se s nimi v září setkáme v 1. třídě. V měsíci dubnu jsme také
dokončili výcvik v bruslení. Po plaveckém a bruslařském výcviku se děti mohou těšit na tělocviky
ve škole a na školním hřišti. Stejně jako v loňském roce jsme se zapojili do charitativního projektu
Panenky Kiwanis. Naši žáci zpracovali návrhy na ideální panenku a poté jich deset i vyrobili. Tyto
panenky budou vydraženy na charitativní akci a výtěžek poputuje na dobročinné účely. Pokračuje
i naše spolupráce s Ústeckým krajem v rámci projektu IKAP. V minulém měsíci nás navštívil odborník
na Ozoboty. V dubnu k nám přijel pan Mgr. Nádvorník, který dětem představil možnosti práce
s digitálním videem, jeho stříháním a využíváním výukových videí. Děti měly možnost si získané
znalosti prakticky ověřit při práci s digitálním fotoaparátem a počítači. Abychom nezanedbávali
sportovní aktivity, děti se zúčastnily fotbalového turnaje škol, tzv. McDonald´s Cupu, který se konal
v ZŠ Straškov. Všichni se moc dobře pobavili. Možnost přivítat rodiče v základní škole jsme měli i díky
rodičovským schůzkám. Doufáme, že všichni odcházeli ze školy v rámci možností spokojeni a byly jim
zodpovězeny veškeré otázky, se kterými se na nás obrátili.
Tímto jsou již všechny novinky vyčerpány. Nemusíte se ale bát, příští měsíc jsme tu zase.
Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín

………. VOLNOČÁSEK

Velikonoční tvoření
Ve středu 28. března uskutečnil Volnočásek v Základní škole Bechlín výtvarný ateliér na téma
Velikonoce. Děti byly rozděleny do čtyř skupin. První skupina malovala červené výfuky z vajec
voskem pod vedením paní Šolcové, paní Vodičkové a paní Lvové. Techniku zdobení zvládly děti velmi
dobře, mnohé si jí ozdobily i modré krabičky na vajíčka. Druhá a třetí skupina vytvářely pod vedením
svých učitelek z výfuků vajec a nastříhaného šustí velikonoční zvířátka, zajíčky a kuřátka. Ty pak
dotvářely nalepováním detailů. Čtvrtou skupinu vedly paní Šustrová s paní Nickovou. Zde se děti
naučily tvořit staročeské perníky s velikonoční tématikou. Práce ve všech skupinách rozvíjela tvořivé
dovednosti dětí a umožnila jim aktivní zapojení do velikonoční výzdoby jejich domovů.
Moc děkujeme paní Šustrové za časově náročnou přípravu této akce a děkujeme všem zúčastněným
za aktivní a tvořivou výpomoc. Cílem současného působení Volnočásku je předat své dovednosti
získané v oboru lidové tradice další generaci.

Ivona Vodičková
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AKCE KULTURNÍ KOMISE ..........

Ta naše písnička česká
zazněla 22. dubna, kdy se konalo nedělní „Posezení s harmonikou“.
Příznivci chromatik, akordeonek, zkrátka všech druhů harmonik,
se sešli ve 14 hodin v Klubu v Předoníně, aby si společně poslechli
hudební produkci „podřipského harmonikáře“ Pavla Ericha z Klenče.
Při té příležitosti si každý mohl zazpívat z plných plic nebo alespoň
pobrukovat písničky různých žánrů. Od známých evergreenů,
přes lidovky, po staropražské – hašlerovské písničky, které se zpívaly,
a troufám si říci, že se i stále zpívají, nejen v hospůdkách, po celých Čechách dodnes. Právě díky
takovýmto lidem neupadají v zapomnění. A že nás opravdu nešetřil! Pro zpříjemnění odpoledne,
kdy leckteré hrdlo díky zpěvu vyschlo, bylo připraveno malé pohoštění.
Setkání snad bylo příjemné, ale to už já hodnotit nemohu, to je na každém z účastníků. Já se pouze
mohu domnívat, že se „snad“ líbilo. Místo ukončení plánovaného v 17 hodin se na přání přítomných
prodlužovalo do osmnácté hodiny. Také mne velice potěšila účast bechlínských. Vždyť nám šlo
o to vidět se, popovídat si, zastavit se v každodenním kolotoči všedních dnů. Není důležité, kdo pořádá
tu či onu akci, ale důležité je, že se v naší obci stále něco děje právě pro Vás, naše občany!
Za kulturní komisi mi dovolte popřát Vám překrásné jarní dny plné sluníčka a dobré nálady.
Vladimíra Műllerová, předsedkyně kulturní komise

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

Udržíme III. třídu?

Po rozpadu družstva spojeného se sestupem z okresního přeboru se nedaří doplnit celek výraznými
posilami. Navíc stávající hráči nevykazují žádné zlepšení, a tak účast ve III. třídě pro další ročník
je silně ohrožena. Navíc nás čekají v další části jarních odvetných zápasů soupeři z horní části tabulky.
A teď v krátkosti dosud odehrané zápasy jara 2018. Poznamenáváme, že nebyl sehrán žádný přípravný
zápas.
Sobota 24. března 2018
Bříza – Předonín
2:0 (0:0)
- překvapivě solidní hra našeho celku dělala lepšímu domácímu celku potíže, bohužel v druhé části
jsme nestačili fyzicky a k vítězství domácích jsme přispěli vlastním gólem.
Neděle 1. dubna 2018
Rovné B – Předonín
3:2 PK (0:2)
- další zápas na hřišti soupeře přinesl nečekaný poločasový stav, který bohužel nevydržel díky fyzické
únavě a domácímu posílení hráči pendlujícími mezi A a B celkem. Penaltový rozstřel je tradičně naším
problémem, a tak jsme se museli spokojit s jednobodovým ziskem.
Sobota 7. dubna 2018
Předonín – Hoštka
3:6 (0:4)
- první část utkání zcela v režii hostujícího celku, který byl lepší ve všech řadách. Bylo s podivem
postupem času jeho odpadnutí, čehož jsme využili pouze ke zlepšení skóre zápasu. Na víc nebylo.
Sobota 14. dubna 2018
Radouň – Předonín
0:3 (0:1)
- ve čtvrtém utkání jara jsme narazili na slabší celek než jsme my, i když se sešel téměř se vším,
co má k dispozici. Na jednom z horších terénů se rozvíjela nepřesná hra s naší výraznou převahou,
kterou jsme zúročili třemi góly. Zatím je výkon na hřištích soupeřů lepší než před ubývajícími
domácími fanoušky.
Sobota 21. dubna 2018
Předonín – Ploskovice
2:5 (1:2)
- naše výše uvedená poznámka potvrzena. Další domácí porážka, kdy jsme herní nedisciplinovaností
umožnili soupeři odvést důležité body. Získali jsme brzy vedení, které jsme během dvou minut
před koncem poločasu ztratili. Ihned po poločase jsme ještě stačili vyrovnat, ale půl hodiny před
koncem soupeři stačilo deset minut ke vstřelení tří gólů naší dezorientované obraně. Lze pouze litovat
neproměněných příležitostí v první části zápasu. Porážka nás dostala do nezáviděníhodné situace.
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Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

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

Fotbalové jaro
Příroda už se dávno probudila ze zimního spánku a ani my nezůstáváme pozadu a fungujeme na plné
obrátky. Přímo po hlavě jsme se vrhli jak do pořádání akcí pro děti i dospělé, tak i do jarního
fotbalového kolotoče.
V pátek 23. března 2018 proběhl již čtvrtý ročník Jarního fotbalového plesu v místním kulturním domě.
Účast byla, jako každý rok, hojná. Že se jedná opravdu o „jarní akci“, dosvědčují vždy petrklíče
na každém stole v sále. Co pak s nimi? Poslouží nám jako malé poděkování ženám, které nám pomáhají
na akci. V šatně, za barem, s prodejem a výdejem tomboly... Program zahájila dámská část pražské
taneční skupiny Klepeto, a to kankánem. Ve druhém vstupu nám pak čtyři pohledné tanečnice
předvedly step. Myslím, že si na své přišli hlavně pánové. Pak už přišla na řadu zábava, tanec, dobré
pití i jídlo, půlnoční kopání na branku a losování vstupenek
o hodnotné ceny. Tombolenky letos zmizely obzvlášť velkou
rychlostí. U baru bylo po celý večer i noc stále plno, takže se obsluha
měla co otáčet. Věrné paní šatnářky s námi za ranního kuropění
vyprovodily s úsměvem poslední tancechtivé hosty. Děkujeme všem,
kteří přišli a podpořili tím místní fotbal. Doufám, že se dobře bavili
a že se na zaplněném parketu sejdeme zase za rok na pátém ročníku.
V sobotu jsme trochu vydechli. Tedy pokud nepočítám
úklid prostor kulturního domu. To proto, že v neděli
byl zase ples. Tentokrát pro naše nejmenší a navíc
maškarní a se Sváťou. Super bylo, tedy alespoň pro nás
ženské, že byl odložen první jarní mistrovský zápas.
Podmáčený terén v Dobříni zapříčinil, že Kolda místo
na hřišti „koncertoval“ za barem. Únava byla téměř
srovnatelná, ale zvládl to na jedničku! Těsně před třetí
hodinou odpolední stála u šatny fronta a sál se začal
zaplňovat. A tančilo se a soutěžilo za vydatné podpory rodičů! Vyhrál každý, kdo přišel...
O dvě hodiny později jsme končili a maminky, tatínkové, babičky i dědečkové odcházeli možná víc
unavení, než jejich ratolesti v krásných maskách. No jo, nemají natrénováno! Všech padesát dětí
si spolu s úsměvem odnášelo hezký zážitek a odměnu v podobě sladkosti či malé hračky, které jsme
všem připravili. Dospěláky musím pochválit nejen za aktivní přístup (někteří přišli i v maskách, čemuž
dávám palec nahoru), ale i za to, že vzali na milost zákon o zákazu pití alkoholických nápojů
na dětských akcích a pokorně bez brblání usrkávali pivo nealkoholické či limonádu. Tak zase za rok
milé děti!
V sobotu 7. dubna 2018 jsme pořádali v Dobříni satelitní turnaj mladších přípravek za účasti týmů
Bechlína, Úštěka, Libochovic a Lovosic. Hřiště se na dvě hodiny proměnilo v mraveniště plné malých,
nadšených fotbalistů, kteří spolu poměřili síly stylem každý s každým. Naše přípravka pod vedením
Míry Suchého a Karla Nerudy obsadila krásné druhé místo. Děti se radovaly z pohárů, diplomů,
šampaňského a sladkostí. Po náročném dopoledni si všichni zasloužili na doplnění sil i oblíbený párek.
Děkujeme tímto Přemkovi a Míše za pomoc „v kuchyni“.
Výsledky prvních jarních mistrovských zápasů (rozpis zápasů v únorovém vydání Bechlínských listů).
A tým
Dorost
Bechlín – Mšené Lázně odloženo
Bechlín – Střekov
0:2
(náhradní termín 8. května od 17:00 v Dobříni)
Bechlín – Velemín
3:0
Milešov - Bechlín
1:2
Křešice – Bechlín
1:3
Bechlín – Podlusky
2:3
Bechlín – Vědomice
2:2 (5:6 na penalty)
Žitenice – Bechlín
2:5
Iveta Svobodová, FK Bechlín
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
SDH Bechlín Vás srdečně zve na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v pondělí 30. dubna 2018 od 18:00 hodin
u hasičské zbrojnice
Nápoje k občerstvení v běžném rozsahu.

SK Předonín a SDH Předonín Vás zvou na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

v pondělí 30. dubna 2018 od 18:30 hodin
hřiště Předonín
Sdružení pro obec Bechlín-Předonín, z.s. Vás srdečně zve na

POSEZENÍ POD MÁJKOU

14:00
15:00-17:00

v úterý 1. května 2018
zahájení provozu dětských zábavných atrakcí před Prodejní dílnou lidové tradice,
staročeské hrátky, nafukovací skluzavka
koncert dechového orchestru pod taktovkou Richarda Noska před kulturním domem
Občerstvení zajištěno.

SDH Předonín Vás zve na

DĚTSKOU SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
v sobotu 5. května 2018 od 9:00 hodin
fotbalové hřiště Předonín

JINÁ SDĚLENÍ ..........
Pan Roček oznamuje,
že prodej sadby se uskuteční v úterý 8. května 2018 a v pondělí 14. května 2018
vždy od 16:00 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.

periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník – vydáno 27. 4. 2018, uzávěrka příštího čísla – 25. 5. 2018
vydává Obec Bechlín, se sídlem Bechlín čp. 85, IČ 00263346, pro své místní části Bechlín, Předonín a Benzinov
Šéfredaktorka: Mgr. Zdeňka Fillerová Studená
Redakční rada: Miluše Dvořáková, Mgr. Zdeňka Fillerová Studená, Kateřina Fuksová, Michala Korpalová, Ing. Lucie Vocásková
Grafické zpracování: Kateřina Fuksová
© Obec Bechlín
Registrováno MK ČR E 19350

