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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
stavební činnost na hřišti v Bechlíně je ukončena. Celý jeden rok trvala stavební aktivita a nově
zbudované zázemí může sloužit. Dolaďují se detaily a první soutěžní utkání se odehraje již tuto neděli
2. září. V současné době je zahájen zkušební provoz a čeká nás kolaudační řízení. Veškerá dokumentace
je připravena k poslednímu kroku. Provoz celého areálu je řešen nájemním vztahem mezi obcí jako
vlastníkem a FK Bechlín jako nájemcem. Doufám, že nová stavba bude plně vyhovovat potřebám
sportovců i široké veřejnosti a bude sloužit stejně jako původní budova kabin postavená v roce 1951,
která byla na svoji dobu skutečně důstojným stánkem místních fotbalistů. Dlouhá léta plně sloužila
svému účelu a vyrostlo v ní mnoho fotbalistů vysoké úrovně.
Budova prošla v sobotu 25. srpna zatěžkávací zkouškou při Prázdninovém rozloučení a svého úkolu
se zhostila velmi dobře. Plná funkčnost prošla bez ztráty kytičky a kabiny jsou připraveny k plnému
provozu. Dovolte mi v této souvislosti poděkovat jménem Obce Bechlín sponzorům Prázdninového
rozloučení a všem, kteří ve svém volném čase, a to nejen v sobotu, pomohli s přípravami a průběhem
této akce.

Neméně zásadním rozhodnutím je zahájení výstavby obdobného zařízení v druhé části naší obce,
v Předoníně. Kolečko různých stanovisek, vyjádření, povolení a rozhodnutí je za námi
a v dohledné době se konečně hrábne do země a začne stejné hektické období výstavby. Projektová
dokumentace prošla povolovacím procesem, je vydáno stavební povolení, je vybrána prováděcí firma,
připraveny prostředky. Smluvní vztah je uzavřen a čeká nás dvanáct měsíců výstavby. Příští rok
v měsíci září začne zápasové úsilí fotbalistů Předonína v novém zázemí. Sportoviště v této části obce
bude ucelené se všemi potřebami jak pro soutěžní, tak i volnočasovné aktivity. Rok uteče jako voda ,
a tak mějte trochu trpělivosti a těšte se.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 2. srpna se od 18 hodin v Klubu v Předoníně konalo zasedání zastupitelstva obce. Přítomno
bylo deset, později všech jedenáct zastupitelů.
Hospodaření obce – jednohlasně byla odsouhlasena zpráva o hospodaření obce za první pololetí
tohoto roku.
Kabiny v Předoníně – zastupitelé schválili smlouvu o dílo na výstavbu kabin na hřišti v Předoníně
firmou Smola stavby. Diskutovalo se o rozpočtu stavby v souvislosti s projektem a demolicí. Šest
zastupitelů hlasovalo pro, dva se zdrželi, tři byli proti.
Prodej pozemku – jedenácti hlasy byl schválen prodej pozemku v Bechlíně. Jde o prodej majiteli
nemovitosti za cenu dle znaleckého posudku.
Počet žáků v MŠ – zastupitelé vyhověli žádosti ředitele školy o navýšení počtu žáků v mateřské škole
Bechlín o čtyři děti. Návrh byl schválen jednohlasně.
Diskuse – zastupitelé projednali otázku stavebního povolení na zpevnění plochy, umístění značky 3,5 t
na komunikaci v Předoníně, nedostatek vody na hřbitově a porušování zákazu vjezdu u pískovny
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

MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že ve čtvrtek 27. září 2018 neordinuje.
Zástup - MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

Sběr drobných nebezpečných odpadů
Sdružení obcí pro nakládání s odpady SONO oznamuje, že v sobotu 29. září 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 odpady: 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 odpadu provádí SDH Bechlín (kontaktní osoba: Miloslav Kašička,
tel. 724 410 117) a SDH Předonín (kontaktní osoba: Jaroslav Vocásek, tel. 723 174 947).

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Základní škola a Mateřská škola Bechlín Vás co nejsrdečněji zve na

SLAVNOSTNÍ VÝSTAVU POŘÁDANOU
K 90. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

Výstava bude otevřena pro všechny zájemce ve dnech 3. a 4. září 2018 od 8:00 do 15:00 hod.
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.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Ohárka 2018
I letos se poslední školní den, po vysvědčení, vyrazilo na letní soustředění mladých hasičů do Píst.
Tentokrát se po celkem dlouhé době přihlásil nízký počet dětí, tedy devatenáct na sedm dospělých.
Nicméně nám nic nemohlo překazit naše plány, pobyt v přírodě jsme si stejně užili. Tento rok byla
pro děti připravena celotáborová hra, kdy jsme je rozdělili do týmů a rozlišili pomocí barevných šátků.
Jejich úkolem pak bylo získávat body pro svůj tým v různých hrách a soutěžích. Hned v sobotu
dopoledne jsme si zahráli hry v táboře, něco pro seznámení, ale i pro zábavu a odpoledne po poledním
klidu v tom pokračovali. Dá se říct, že počasí bylo ideální pro naše vycházky do nedalekých vsí a lesů,
ani přílišné vedro, ale ani zima. Proto jsme toho využili a první část soustředění trávili více méně mimo
tábor. Naše kroky směřovaly do dušnického lesa, kde děti stavěly domečky pro zvířátka, dále pak
do brozanského kempu, kde jsme chvíli poseděli a dali si něco dobrého na zub. Při vycházce
do písteckého lesa jsme si zahráli oblíbenou hru šipkovanou. Nechyběla ani táborová liga nebo branný
závod, za které děti získávaly body pro svůj tým. Oblíbenou hrou ve volném čase pak byla vybíjená,
dále stolní tenis nebo také rybaření s některými vedoucími.
V druhé části týdne jsme vyrazili na celodenní výlet, a to na zříceninu hradu Kalich nad Třebušínem
a také na zámek v Ploskovicích. Z Kalichu byl nádherný výhled, děti se snažily najít, jakým směrem
je Bechlín, a jakým Písty. Letos to s dopravou bylo jednodušší díky nízkému počtu účastníků. Mezi
zastávkami nás čekalo občerstvení v podobě cestovní bramboračky, kterou nám naši kuchaři z táborové
kuchyně neváhali přivézt právě do Třebušína. Po jídle se jel směr Ploskovice, kde jsme si v zámeckém
parku trochu odpočinuli, a poté se šli podívat na výstavu plyšových medvídků. Před odjezdem jsme
se osvěžili nanukem a pak už se těšili do tábora.

Protože se oteplilo tak, že jsme se mohli vykoupat, kdo chtěl, naskákal do bazénu. Koupání v řece
se letos uskutečnilo dvakrát. Pro starší děti byla připravena i noční hra, kdy se měly rozluštěním šifry
dostat na určité místo, taková stezka odvahy, ale zvládly to skvěle. Dalším úkolem bylo nakreslit mapu
našeho okolí, což se jim celkem podařilo. Poslední táborovou hrou, ve které mohly získat body, byla
neobvyklá štafeta, kde se například kreslilo poslepu, přisívaly knoflíky nebo lovila víčka z bazénu.
Kdo splnil svůj úkol, předal štafetu dalšímu v pořadí.
V neposlední řadě je třeba říci něco o našem stravování, kterého se na výbornou chopili Bejček, Saša
a Kádoš. Na snídani bylo letos oblíbenější kakao, než čaj, polévky byly vždy vynikající a o hlavním
chodu ani nemluvě. Vychytali i množství, ze kterého vařili, a všeho byl vždy dostatek.
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........
Bohužel, jako každý rok ten týden utekl rychleji, než ty ostatní, a nám nezbývalo nic jiného, než
se rozloučit. Na závěr jsme si jako vedoucí pro děti připravili scénku a děti na oplátku pro naše dva
vedoucí uspořádaly svatbu. Nechybělo občerstvení, letos v podobě grilování, diskotéka a samozřejmě
ani úžasný ohňostroj. Večerka byla prodloužena, a tak jsme s dětmi mohli strávit poslední večer
u táboráku. V sobotu ráno před odjezdem byl závěrečný nástup, kde jsme dětem rozdali diplomy
a ceny za jejich výkony ve svých týmech, slavnostně sundali vlajku a potom už jen čekali na odvoz.
Budeme se těšit napřesrok a doufáme, že se sejdeme alespoň v takovém počtu jako letos.
Alžběta Mimrová

AKCE KULTURNÍ KOMISE ..........

Prázdninové rozloučení 2018
Po „nuceném“ přerušení po dobu přestavby areálu fotbalového hřiště se 25. srpna opět konalo tradiční
prázdninové rozloučení. Zároveň tak mohl proběhnout i zkušební provoz kabin.
Letošní léto bylo opravdu velmi horké, teploty dosahovaly tropických hodnot. Bohužel, zrovna tento
víkend sluníčku už moc sil nezbylo. Drobné přeháňky však neodradily ani pořadatele, ani účastníky
(i když jich bylo méně než v předchozích letech) a všichni si společně užili
bezva program. Kouzelník, ukázky sportovní kynologie, hasičské
a vojenské techniky, veteránů, lanová dráha, skákací hrady. Projížďky
na koni a bojovou technikou, na které se jako každý rok stála fronta.
To vše doplněné bohatým občerstvením. Na své si určitě přišel každý
bez rozdílu věku.
Ve 13 hodin začaly soutěže o ceny. Skákání v pytli, slepé kreslení,
kop na branku, poznávání lesních zvířat, překážková dráha,
chytání rybiček a spousta dalších soutěží, na kterých si děti
prověří svoje dovednosti, ale hlavně se dobře pobaví. Opět
se soutěžilo o „Bechelky“, tedy bechlínské peníze, za které si pak
děti nakupovaly ve stánku s cenami. Velkou radost měly děti
po příletu letadla, ze kterého se na ně sypaly bonbóny a které
netrpělivě vyhlížely. Vše završila dětská diskotéka pod dohledem
pohádkového Shreka – Milana Fialy. DJ Kawa samozřejmě ozvučil
nejen diskotéku, ale celý den se staral o příjemnou zvukovou kulisu.
Tento den patřil především dětem. Ovšem večer převzala pomyslné hudební otěže skupina Elegance
a odstartovala tak taneční zábavu. Někdo juchal na „parketu“, někdo si poseděl pod připravenými
altány s přáteli, někdo zase trávil večer u stánku s občerstvením a někdo to všechno spojil dohromady.
Každopádně se všichni do noci výborně bavili a to je na takových akcích to nejdůležitější.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem sponzorům za jejich přízeň a všem, kteří se ve svém volném čase
podíleli na přípravách či průběhu samotného rozloučení s prázdninami. Děkujeme!
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………. Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

První část hasičského roku
Dětskou hasičskou sezónu odstartovaly 7. dubna 2018 závody v požární všestrannosti v Klapém
pod Házmburkem. Zde žáci předvedli, že značky, uzly i požární ochranu přes zimu trénovali.
Problémy měli jen se střelbou. Víkend poté jeli mladší a starší žáci na výlet do ZOO v Ústí nad Labem.
Další sobotu běželi mladší žáci opět závod požární všestrannosti, tentokrát v Charvatcích. Jednalo
se o první část okresní hry Plamen.
Květen jsme zahájili soutěží o pohár mládeže SDH Předonín. Soutěže se účastnilo jen pět družstev
starších žáků, dvě mladší a jedni Plamínci. Předonínští starší žáci byli třetí, mladší měli ze štafety
i útoku neplatný pokus, takže byli druzí za Bechlínem a naši Plamínci si zasloužili zlaté medaile.
V neděli jeli muži a ženy na Cítovskou stovku. Petra Haklová zde absolvovala první závod v kategorii
dorostu a umístila se na druhém místě. V úterý 8. května soutěžily děti ve Ctiněvsi. Plamínci a starší
žáci zde byli na třetím místě. Mladší žáci byli pátí, ale radost jim zlepšilo, že porazili spolužáky
z Bechlína. V sobotu 19. května bylo v Polepech druhé kolo hry Plamen. Letošní okresní kolo se jim
nevyvedlo. Ve všech disciplínách byli na čtvrtém místě. Celkově ale závod hodnotili velice kladně.
Velkou zásluhu na tom mělo, že zde celé družstvo spalo ve stanech. Týden po Plamenu se konalo
okresní kolo Požárního sportu dospělých v Nových Dvorech. Z litoměřického okresu do krajského kola
postoupilo družstvo žen z Předonína a muži z Bechlína, kteří byli doplněni našimi členy. Krajské kolo
bylo ve čtvrtek 24. května v Ústí nad Labem. Ženy zde vyhrály stovky, ve štafetě a útoku byly druhé.
Postup do republikového kola letos utekl jen o pár setin. Petra Haklová byla třetí, avšak nejrychlejší
ve štafetě 100 m s překážkami. Díky tomu jí nabídli možnost reprezentovat Ústecký kraj
v republikovém kole v kategorii dorost, kam postoupila děvčata z Hrobců.

I letos soutěžíme na závodech Podřipské hasičské ligy. Náš sbor reprezentují dvě družstva mužů, jedno
družstvo žen, starších žáků a mladších žáků. Nyní jsou muži A na šestém místě v TOP i ŘÍP, muži B
druzí a první, ženy první a druhé, starší žáci pátí a mladší čtvrtí a šestí.

12.5.
9.6.
16.6.
30.6.
6.7.
7.7.

Štětí
Měrunice
Hrobce
Předonín
Ctiněves
Dřemčice

Muži A
TOP
6
9
3
5
7
4

ŘÍP
7
8
7
7
6
7

Muži B
TOP
1
1
2
4
9
3

ŘÍP
1
2
1
1
1
8
5

Ženy
TOP
4
3
1
1
3
7

ŘÍP
2
5
4
3
1
2

Starší žáci

Mladší žáci

3
x
5
6
5
5

5
x
5,6
1,4
3
5

5
x
5
4
3
4

4
x
6,7
5,6
4
4

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........
O víkendu 14. až 15. července byl Podřipský hasičský kemp v Horních Beřkovicích. Jeli tam jen mladší
žáci. V sobotu ráno se soutěžilo o pohár SDH Horní Beřkovice a po obědě byl závod o pohár Domu dětí
a mládeže Děčín. V obou závodech měly děti dva pokusy. K večeři si děti na ohništi opekly vuřty a šlo
se soutěžit o nejrychlejšího košaře a proudaře. Zde každý sbor měl vyslat dva košaře a čtyři proudaře.
Závod košařů probíhal tak, že po odstartování z čáry musel závodník doběhnout k požární stříkačce,
vzít koš, a ten napojit na savicové vedení. Čas se zastavil v momentě, kdy se koš dotkl hladiny vody.
Předonín reprezentovali Martin Bouška a Daniel Dvořák. Lepší byl Martin, který se celkově umístil
na čtvrtém místě (z dvanácti). Závod o nejrychlejšího proudaře spočíval v tom, že po výstřelu museli
závodníci doběhnout k základně, spojit dvě hadice a proudnici a poté s nimi proběhnout nástřikovou
čárou. Reprezentovali nás Tereza Nykielová, Vojtěch Bartoš, Tomáš Dvořák a Kateřina Richtrová.
Celkem bylo 25 proudařů. Tereza tento závod vyhrála a odvezla si medaili a pohár za nejrychlejšího
proudaře v kategorii mladší žáci. Od desáté hodiny večer začínal závod o pohár starosty obce. Pro děti
to byl jejich první noční závod. Bohužel v půl dvanácté přestaly fungovat terče a závod se musel
přerušit. Naši žáci byli na druhém místě a byli zklamaní, že se závod anuluje a bude se ráno opakovat.
Noc ve stanu jim zřejmě prospěla, jelikož ráno se ještě zlepšili a skončili první. Poslední závod byl
o Krále podřipska v požárním útoku. Dle výsledků z předchozích závodů se sestavil pavouk a jelo
se na dva stavy, s tím, že rychlejší postupuje. Časy našich žáků se s každým kolem zlepšovaly, a díky
tomu jsme tento závod také vyhráli.
Lucie Vocásková, SDH Předonín

AKCE PRO VEŘEJNOST ..........

Předonínský iron (popáté)
Milí sousedé, přátelé sportu, zábavy a recese!
Předonínský Iron dovršuje první pětiletku. Tradičně poslední prázdninovou sobotu Vás zvu
na tri-atletické zápolení. 1. 9. 2018 v 15 hod. odstartuje 5. ročník závodu složeného z plavání (menší
postavy) nebo brodu (vyšší postavy) v místní pískovně, následně běh zpět do vsi, na který naváže
okružní jízda na bicyklu. Připomínám podmínky zdolání jednotlivých disciplín:
I.
s ohledem na výšku vody v místním písníku je závod přístupný neplavcům;
II.
běžeckou část závodu musí závodník absolvovat ve vlastních botách;
III.
jízdní část závodu musí závodník absolvovat na vlastním jízdním kole s min. jednou
funkční brzdou, bez přehazovačky (příp. s přehazovačkou, ale bez jejího používání
v průběhu závodu);
IV.
start závodu bude probíhat distanční metodou dle vylosovaného pořadí;
V.
min. věk závodníků stanoven na 15 let;
VI.
kostýmy vítány;
VII.
závod bude rozdělen na kategorii žen a mužů.
Není důležité vyhrát, ale pobavit se.
Ceny:
IRON
KDE:
V ulicích Předonína a blízkém okolí
KDY:
1. 9. 2018 od 15 hod.
KDE SE PŘIHLÁSIT:
emailem odeslaným na adresu: jan.drobny@centrum.cz
telefonicky nebo SMS: 776 008 720
osobní přihlášky přijímá Jan Drobný
Přihlášení následně obdrží bližší informace o závodu.
NÁSLEDUJE:
Živá ulice
V cíli závodu čeká na účastníky, fanoušky i diváky společné posezení, sousedská společenská akce –
Živá ulice. Občerstvení a grilování pro všechny zajištěno.
Srdečně Vás zve Jan Drobný, ve spolupráci se Sdružením pro obec
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Rozpis zápasů FK Bechlín
Muži – LitoSport OP dospělých – podzim 2018
kolo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

den
neděle
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

datum
2. 9. 2018
9. 9. 2018
15. 9. 2018
22. 9. 2018
29. 9. 2018
6. 10. 2018
13. 10. 2018
20. 10. 2018
27. 10. 2018
3. 11. 2018
10. 11. 2018

čas
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00
14:00

soupeř
Bechlín – Úštěk
Straškov/Vodochody – Bechlín
Bechlín – Velké Žernoseky
Vědomice – Bechlín
Bechlín – Žitenice
Dobříň – Bechlín
Bechlín – Brňany
Polepy – Bechlín
Bechlín – Mšené Lázně
Pokratice – Bechlín
Bechlín – Radovesice

hřiště
Bechlín
Straškov
Bechlín
Vědomice
Bechlín
Dobříň
Bechlín
Polepy
Bechlín
Pokratice
Bechlín

Dorost – II. třída dorostu OP – podzim 2018
kolo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

den
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

datum
2. 9. 2018
9. 9. 2018
16. 9. 2018
23. 9. 2018
30. 9. 2018
7. 10. 2018
14. 10. 2018
21. 10. 2018
28. 10. 2018
4. 11. 2018

čas
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

soupeř

hřiště

Volný los
Bechlín – Křešice
Kostomlaty p.M./Hostomice – Bechlín
Bechlín – Mšené Lázně/Budyně n.O.
Hoštka – Bechlín
Bechlín – Velké Žernoseky
Bechlín – Střekov
Volný los
Křešice – Bechlín
Bechlín – Kostomlaty p.M./Hostomice

Bechlín
Kostomlaty p.M.
Mšené Lázně
Hoštka
Bechlín
Bechlín
Křešice
Bechlín

Starší přípravka – OP starších přípravek sk. B – podzim 2018
kolo
1.
2.
3.
11.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

den
neděle
neděle
neděle
středa
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle

datum
2. 9. 2018
9. 9. 2018
16. 9. 2018
19. 9. 2018
23. 9. 2018
30. 9. 2018
6. 10. 2018
14. 10. 2018
21. 10. 2018
28. 10. 2018
4.11. 2018

čas
10:00
10:00
10:00
17:00
10:00
10:00
12:00
10:00
10:00
10:00
10:00

soupeř
Bechlín – Vědomice
Budyně n.O. – Bechlín
Bechlín – Podlusky
Bechlín – Liběšice
Žitenice – Bechlín
Bechlín – Štětí
Úštěk – Bechlín
Bechlín – Rovné
Bezděkov/Dobříň – Bechlín
Bechlín – Mšené Lázně
Libotenice – Bechlín

hřiště
Bechlín
Budyně n.O.
Bechlín
Bechlín
Žitenice
Bechlín
Úštěk
Bechlín
Bezděkov
Bechlín
Libotenice
Pavel Carda, FK Bechlín

Sezónu 2018/2019 odehrajeme v azylu v Dobříni
Dva měsíce prázdnin přinesly změny v dění klubu. Jednoroční přesun do Dobříně je zapříčiněn
současnou rekonstrukcí hrací plochy a nastupující výstavbou sociálního zařízení pro zlepšení
podmínek fotbalistů a hasičů. Volno a nezájem soupeřů znamenalo omezenou přípravu, která
se smrskla na pouhé dva přátelské zápasy.
Sobota 4. srpna 2018
Přestavlky – Předonín
1:4 (0:2)
- jednoznačný průběh kombinované sestavy znamenal jasné vítězství.
7

ZE SPORTU ..........
Sobota 11. srpna 2018
Ctiněves/Libkovice – Předonín
3:4 (0:3)
- nepochopitelný přístup našich hráčů k utkání ve druhém poločase málem znamenal vznik ostudného
výsledku.
Do vydání těchto Bechlínských listů můžeme uvést i první mistrovský zápas sezóny 2018/2019, pro nás
bohužel neúspěšný.
Sobota 18. srpna 2018
Předonín – Rovné B
0:5 (0:1)
- opět v kombinované sestavě bez nových hráčů zbytečně vysoká porážka. První poločas jsme soupeři
odolávali a náskok soupeře vznikl po gólu z ofsaidového postavení. Druhá část byla ve znamení
výrazné převahy hostí. Navíc jsme obdrželi dva góly v posledních třech minutách.
Rozpis zbývajících mistrovských zápasů (domácí utkání se hrají v Dobříni)
termín
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

datum
1.9.2018
8.9.2018
15.9.2018
22.9.2018
29.9.2018
6.10.2018
13.10.2018
20.10.2018
27.10.2018
3.11.2018
10.11.2018

výkop
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00
14:00

soupeři
Předonín - Podlusky
Kleneč - Předonín
Předonín - Židovice
Lounky/Chodouny - Předonín
Předonín - Račice
Vražkov - Předonín
Bříza - Předonín
Předonín - Střížovice
Budyně n.O. - Předonín
Předonín – Vrbice/Vetlá
Hoštka – Předonín
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Sdružení pro obec Bechlín-Předonín, z.s. Vás srdečně zve na

SVATOVÁCLAVSKOU POUŤ V BECHLÍNĚ
13:00-17:00

15:00-17:00
17:00-19:00

v pátek 28. září 2018
v kulturním domě uvnitř a v jeho blízkém okolí,
v Prodejní dílně lidové tradice a na prostranství před ní
PROVOZ ZÁBAVNÝCH ATRAKCÍ
UKÁZKY ŘEMESEL – práce s barevným a laboratorním sklem, prodej bižuterie
a výrobků za skla, práce se šustím, práce se slámou – výroba ošatek
DECHOVÝ ORCHESTR RICHARDA NOSKA
KINO – promítání filmu

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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