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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
zimní období pomalu končí a každý z nás už jistě vyhlíží jaro. Stavbu sportovního zázemní
v Předoníně zima nepřerušila. Záměr dostat stavbu pod střechu a uzavřít montážní otvory se povedl
a přesně na závěr roku byla dokončena střecha. Hned po Novém roce proto byla možnost temperovat
vnitřní prostory a pokračovat v rozdělaném díle.
V současné době práce finišují v podobě rozvodů vody, kanalizace, elektrických kabelů. Z padesáti
procent jsou zhotoveny vnitřní omítky a začínají se kompletovat podlahy. Systém vytápění celého
objektu je připraven k montáži tepelného čerpadla a postupnému osazení topných těles. Celá stavba
je zateplena jak z pohledu stropní konstrukce, tak i podlahy. Došlo i k výběru obkladů a dlažby
do všech prostor sportovního zázemí.
Každý čtvrtek probíhají kontrolní dny za účasti investora, zhotovitele a stavebního dozoru. Konkrétní
záležitosti provádění a kontroly stavby jsou konzultovány vždy kolektivně a případné problematické
záležitosti jsou řešeny bezodkladně. Smluvní vztah s prováděcí firmou je uzavřen do září letošního
roku. Předpokládáme zkrácení stavební činnosti tak, aby k celkovému zhotovení a kolaudaci došlo
cca o dva měsíce dříve.
Ve své, zatím hrubé podobě se stavba jeví jako velmi účelná a plně vyhovující potřebám. Dokončovací
práce jsou vždy nejnáročnějším procesem každé stavby. Hrubé zdící procesy jsou patrné každý den,
stejně jako například střešní konstrukce. To drobné detaily přibývají pomalu a vlastně nejsou moc
vidět, i když potřebují stejnou pečlivost a samozřejmě dostatek času.
Neméně důležitým faktorem jsou potřebné dokumenty, vyjadřovačky a stanoviska, bez kterých nelze
budovu využívat.
Termín dokončení celé stavby se každým dnem blíží. Do budoucna přeji všem našim občanům
spokojené využívání tohto zařízení.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 31. ledna od 18 hodin se v Klubu Bechlín uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce. Přítomno
bylo deset zastupitelů a hosté. Program jednání měl po rozšíření o dotační problematiku pět bodů, další
rozšíření o petici k odvolání učitelky ZŠ nebylo schváleno, záležitost však byla projednána v diskusi.
Rozpočtové opatření – v úvodu jednání bylo jednohlasně schváleno rozpočtové opatření č. 1 pro přijetí
dotace na státní správu.
Zubní pohotovost Mělník – zastupitelé zrušili usnesení z roku 2017 o uzavření smlouvy
na stomatologickou pohotovost Mělník. Došlo zde k opakovanému odkládání plnění z důvodu změny
provozovatele pohotovosti. Smlouva schválená v prosinci 2017 má jiné znění než smlouva zaslaná
k podpisu, obec proto požádá o novou. Pro zrušení usnesení hlasovalo osm zastupitelů, jeden byl proti
a jeden se zdržel.
Škola v přírodě – zastupitelé schválili žádost ZŠ a MŠ Bechlín o navýšení prostředků z rozpočtu obce,
a to na dopravu dětí do školy v přírodě. Souhlasilo všech deset přítomných zastupitelů.
Dotace z kraje – na základě rozšíření programu byla projednána možnost získání dotací z Programu
obnovy venkova Ústeckého kraje. Schválena byla příprava žádosti na výstavbu autobusových zastávek
na Benzinově a vybavení sportovního zařízení v Předoníně. Pro návrh hlasovali všichni přítomní
zastupitelé.
Diskuse – v závěru jednání byly projednány tyto záležitosti – rozpočtové opatření č. 8/2018,
poděkování Hospice sv. Štěpána za podporu, petice za odvolání učitelky ZŠ, obnova zvoničky
v Předoníně, námět na zapojení do soutěže Vesnice roku, podněty týkající se hřbitova a smlouva
o nájmu pozemků zemědělskému družstvu. Rozsáhlá diskuse proběhla k tématu petice za odvolání
učitelky ZŠ. Starosta informoval, že výhrady k jednání učitelky byly řešeny obcí a školskou radou.
Starosta věc projednal s ředitelem školy, vyžádal si kontrolní záznamy z výuky a předal záležitost
k řešení školské radě. Školská rada neshledala důvody k propuštění učitelky. Na veřejném zasedání
vystoupili proti učitelce a vedení školy někteří rodiče, bylo jim vysvětleno, že musí v případě problémů
cílit s oficiálními stížnostmi do školy. Bez důkazů o pochybeních nelze požadovat potrestání učitelky.
Ve čtvrtek 21. února od 18 hodin proběhlo v Klubu Bechlín další veřejné zasedání zastupitelstva.
Přítomno bylo sedm zastupitelů a hosté. Projednáno bylo devět bodů programu.
Rozpočtové opatření – v úvodu byla schválena úprava rozpočtu. Přesuny se týkaly zejména vyčlenění
prostředků na vybudování autobusových zastávek na Benzinově, úhradu dopravy dětí na školu
v přírodě a stavební zhodnocení obecní budovy č.p. 20 (zemědělského družstva Bechlín) – vybudování
skladovacích prostor pro hasiče, sportovce a obecní služby. Opatření bylo schváleno jednohlasně.
Pronájem polí – vedení obce projednalo návrh smlouvy o zemědělském pachtu mezi obcí a společností
Agrobech. Ke smlouvě byly vzneseny námitky k ceně, valorizaci pachtovného, možnosti pronájmu
dotčených pozemků třetím osobám a možnosti hospodaření na cestách, které jsou z tohoto důvodu
zorané. Návrh nebyl schválen. Pro hlasovali pouze čtyři zastupitelé, tři se hlasování zdrželi.
Prodloužení nájmu bytu – zastupitelstvo schválilo dodatek k nájemní smlouvě bytu v kulturním
domě. Smlouva byla prodloužena o dva roky.
Autobusové zastávky na Benzinově – všichni přítomní vyslovili souhlas s uzavřením smlouvy
o provedení stavby na pozemku jiného vlastníka. Smlouva uzavřená mezi obcí a Správou a údržbou
silnic Ústeckého kraje umožní výstavbu autobusových zastávek na Benzinově, které budou na
pozemcích Ústeckého kraje. Bude se jednat o prosklené montované přístřešky.
Žádost o dotaci – zastupitelé jednohlasně schválili podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova
Ústeckého kraje.
Finanční kontroly – zastupitelé byli seznámeni s roční zprávou o výsledcích finančních kontrol za rok
2018. V hospodaření obce nebyly shledány nedostatky. Zpráva byla schválena jednohlasně.
Činnost kontrolního výboru – předloženy byly zápisy z jednání kontrolního výboru zastupitelstva
a z jím provedených kontrol. Tyto byly schváleny šesti hlasy, jeden zastupitel se zdržel.
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Finanční zůstatek ZŠ Bechlín – zastupitelé schválili ponechání hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Bechlín. Finance zbylé z rozpočtu roku 2018 budou přesunuty do rezervního fondu školy. Souhlasili
všichni přítomní zastupitelé.
Smlouva – sítě na Benzinově – jednohlasně byl schválen dodatek ke smlouvě o budoucím zřízení
věcného břemene pro umístění kabelu vysokého napětí a chráničky pro optický kabel na Benzinově.
Diskuse – v diskusi byl vznesen dotaz na venkovní část kabin na hřišti v Předoníně, nabídka členství
ve školské radě, připomínka ke střídání místa konání zastupitelstva a námět na monitorování kvality
ovzduší.
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 změnu ordinačních hodin
Pondělí
Středa
Čtvrtek

7:00-13:00
Úterý 7:00-12:00
10:00-13:00 13:00-18:00 – pouze objednaní (objednat se můžete na tel. 416 812 659)
7:00-13:00
Pátek 7:00-9:00 10:00-12:00 Bechlín

OBECNÍ PLES, který se měl konat v sobotu 2. března 2019, je z technických důvodů
ZRUŠEN

Tříkrálová sbírka
Ve dnech 1.-13. ledna se konal 19. ročník Tříkrálové sbírky
pod záštitou Farní charity v Roudnici nad Labem. Koledovalo
se po celé ČR a také ve všech částech naší obce. Adélka
Barcalová, Vanesska Volná a Nikolka Korpalová koledovaly
5. ledna v Předoníně. V Bechlíně se k nim 6. ledna připojila ještě
jedna skupinka, a to trojice Káťa Čvančarová, Eliška Cardová
a Terka Macková. Původně měla být sbírka ukončena, ale
nakonec ještě 12. ledna zavítala jedna skupinka koledníků (Nikča
Korpalová, Anežka Korpalová, Terka Macková a pomocnice
Pepinka Korpalová a Alička Macková) na Benzinov.
V pondělí se pak za dohledu notáře rozpečetily a spočítaly jednotlivé
kasičky. V Předoníně se vybralo 5 456 Kč, v Bechlíně 12 237 Kč
a na Benzinově 2 436 Kč. Celkem tedy občané naší obce přispěli úžasných
20 129 Kč. Po sečtení všech kasiček z okolních měst a obcí se ukázalo,
že loňský rekord byl opět překonán a na Podřipsku a Budyňsku se celkem
vybralo 225 738 Kč! Zásluhu na tom má 108 dobrovolníků – koledníků,
vedoucích skupinek a osob v zázemí sbírky.
Vybrané peníze budou použity na opravy a úpravy v azylovém domě pro matky s dětmi, na zajištění
provozu charitního šatníku a pro lidi z regionu na pomoc při odstraňování škod způsobených
mimořádnými událostmi (požár, povodeň, potopa apod.).
Děkujeme všem za jejich příspěvky!
Michala Korpalová
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ŠKOLA A ŠKOLKA ..........

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
S prvním článkem v tomto kalendářním roce zasílám pozdravy všem, kteří si vzali do rukou dvojčíslo
Bechlínských listů.
Nový kalendářní rok jsme zahájili velkou společnou akcí, které
se účastnily děti z MŠ Předonín, MŠ Bechlín i žáci základní školy.
Touto akcí bylo nádherné divadelní představení, které se odehrálo
v kulturním domě v Bechlíně. Děti zhlédly představení Pohádky
Karla Čapka. A mělo velký úspěch! Druhou společnou akcí byly
Veselé zoubky. Děti z MŠ Předonín, Bechlín a první třídy ZŠ se sešly
ve školce v Bechlíně a absolvovaly vzdělávací program, který
pojednával o správné péči o chrup. Z akce si však děti neodnesly
jenom znalosti, ale i krásný zubní kartáček a pastu na zoubky.
S lednem se nám dostavila i zima a sníh a ve školkách se rozhodli náležitě tohoto daru využít. Dny byly
chladné, takže se děti v MŠ Bechlín s chutí pustily do zimních „sportů“ (koulování, bobování a stavění
sněhuláků). Když už je však zábly prstíky a bylo potřeba se zahřát, usedla dítka ke svým stolečkům
v teple třídy a vyráběla sněhové vločky a hvězdy z papíru. A nejen to! S chutí se pustila i do tvorby
papírových tří králů. Při této činnosti si děti vyprávěly o třech králích a jejich cestě. Během druhého
měsíce se v MŠ Bechlín zabývali tématem čas. Děti vyráběly hodiny a rukavice z papíru, kreslily své
představy ročních období.
V MŠ Předonín se rozhodli pro exotiku a téma Eskymáci a polární krajina. Děti se naučily říkanku
Eskymáci, to jsou máci a píseň V zimě. Při tomto si prohlížely obrázky polární krajiny, Eskymáků
a zvířat. Naši nejmenší si stavěli iglú z kostek, přikládali sněhové koule z natrhaného a namačkaného
papíru nad, před i vedle iglú. Lovili ryby na pruty, pořádali eskymáckou výpravu v lodi
z Polikarpovovy stavebnice, chodili po medvědích stopách, ledových krách z geometrických tvarů
a hmatových disků. Prostě nezapomenutelné dobrodružství! Spoustu zábavy si děti užily
při telefonování. Telefon vyrobený z provázku a dvou kelímků umožnil komunikaci mezi „Čechem
a Eskymákem“. Abychom však nezanedbali výtvarné dovednosti, malovalo se i temperami a vyráběly
se sněhové knedlíčky z písku. Únorovým tématem byl, stejně jako v MŠ Bechlín, čas. Děti se učily
rozlišovat roční období, četly pohádku O dvanácti měsíčkách, řadily obrázky dle časové posloupnosti,
skládaly podle pokynů části hodin. Dále se naši nejmenší rozpohybovali při hrách Jak utíká čas,
Ciferník – chůze v kruhu s gumou, Honzo vstávej a dalších. Paměť si procvičovali při říkance Budík
a naučili se novou píseň Kapr a hodiny.

Děti z pátého ročníku základní školy se pustily do soutěžení a zapojily se do matematické olympiády.
Tři naši úspěšní řešitelé postoupili do okresního kola v Litoměřicích. S koncem ledna přišel i konec
výuky bruslení na zimním stadionu v Roudnici nad Labem. Na školní děti čekalo také vysvědčení.
Dostaly tak zhodnocení své půlroční práce. Upřímně jsme si přáli, aby výsledky odpovídaly
představám žáků a doufáme, že druhý půlrok bude pro ně ještě úspěšnější.
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………. ŠKOLA A ŠKOLKA
V únoru jsme uspořádali pro děti přednášku Hravě o prevenci na téma škodlivé látky. Paní lektorka
děti seznámila se škodlivostí alkoholu, kouření a s dalšími nebezpečnými látkami. Velký úspěch
samozřejmě měly jarní prázdniny, při kterých děti dostaly možnost načerpat síly do dalšího pololetí.
V závěru měsíce února čekala žáky akce s názvem Nestlé pro zdraví dětí, která je poučila o správném
životním stylu.
Nutno říci, že ať už se jedná o akce školy nebo školky, všechny se setkaly s obrovským úspěchem a děti
odcházely z připravených programů nadšené. Nyní již jsou všechny novinky z naší organizace
vyčerpány a u dalšího čísla těchto novin se na Vás budeme zase těšit.
Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín

………. VAŠE PŘÍSPĚVKY

Otevřený dopis zastupitelům
Vážení zastupitelé,
v pátek 2. 11. 2018 proběhlo Vaše ustavující zasedání. Výsledek nikoho nepřekvapil. Opozice, Sdružení
pro obec, opět nezískala jediné místo ve výborech. Jak je to možné? Zatím, co jinde by byl takový
způsob nepředstavitelný, v Bechlíně je to běžné. Zde jsou totiž pojmy POLITICKÁ KULTURA,
POMĚRNÉ ZASTOUPENÍ a KONTROLNÍ MECHANISMY stále cizí. Možná Vám to připadá zábavné
(krásně jste s nimi zametli), jenže jde o výsměch demokratickým principům. Na podivnou atmosféru
v zastupitelstvu jsem poukazovala již před čtyřmi lety a problém trvá. A TO JE ŠPATNĚ.
Při odstoupení členek kontrolního výboru Mgr. Zdeňka Fillerová Studená znovu navrhla do výboru
právníka Jana Drobného. 18. 12. 2018 se uskutečnilo další zastupitelstvo. Návrh samozřejmě neprošel.
Proč? Vždyť by to bylo v zájmu zastupitelstva, zákony přece platí pro každého.
Chtěla bych popřát ke zvolení všem zastupitelům a zároveň připomenout: byli jste zvoleni, abyste
sloužili obci. Ano, máme KINO, SILNICE, KABINY a vyrovnaný rozpočet. Jenže v kině jste utopili
8,5 mil. Kč, které by s využitím dotace finančně pokryly i kabiny a silnice. A vyrovnaný rozpočet
by to nijak neohrozilo. Jste dobří hospodáři? Sloužíte obci? Žádný audit Vám na to neodpoví, protože
nehodnotí Váš aktivní přístup. K odpovědi ale stačí obyčejný selský rozum. Vážení zastupitelé,
je ve Vašich rukách a zejména ve Vašich hlavách, jak dokážete spolupracovat v tomto volebním období.
Na závěr mně, prosím, dovolte několik otázek.
Myslíte, že má význam práce v zastupitelstvu, kde jsou konstruktivní návrhy opozice přehlasovány,
aniž by se nad nimi někdo zamyslel? (Musím říci, že obdivuji vytrvalost opozičních zastupitelů a přeji
jim hodně sil do dalších, doufám, že ne beznadějných jednání.)
Myslíte, že je správné odhlasovat smlouvy, kterým chybí přílohy? (Vždyť nevíte, o čem hlasujete.)
Vážně si myslíte, že není předseda kontrolního výboru ve střetu zájmů, když mu to odhlasujete?
Víte, že se nám smějí, že máme v kabinách za těch 6 mil. Kč zlaté kliky?
Myslíte, že je v pořádku, že dodnes nebyly opraveny schody u autobusové zastávky?
Skutečně si myslíte, že řešíte důležitější problémy, než je každodenní ohrožování zdraví dětí?
(Mimochodem schody patří obci, každý se o tom může přesvědčit v katastrálních mapách.)
Budou se i nadále návrhy a připomínky právníka a dvou inženýrů jen zametat pod koberec?
Víte, že za normálních okolností je přítomnost právníka v zastupitelstvu velkou výhodou?
Bude opozice v Bechlíně další čtyři roky považována jen za nutné zlo?
Odpovědi jsou na Vás, ráda si je v Bechlínských listech přečtu.
Ivona Vodičková
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Z KNIHOVNY ..........

Knihovna v roce 2018
Naše knihovna byla v roce 2018 úspěšná. Proběhlo 364 návštěv čtenářů, z toho 107 dětských. Při těchto
návštěvách bylo vypůjččeno 786 knih a 150 časopisů (nejvíce Čtyřlístek a ABC). V loňském roce jsme
nakoupili a dostali darem více než sto nových knih všech žánrů, takže si můžete vybrat z více než dvou
tisíc titulů.
V průběhu roku se také uskutečnily čtyři vzdělávací akce. Dvakrát nás navštívily děti z mateřské školy,
jednou první ročník základní školy. Děti si prohlédly knihovnu, do čítárny jsme jim připravily výběr
knih a časopisů vhodných pro jejich věk, ale měly možnost si vybrat i z ostatních knih, které je zajímaly.
Byly to hlavně knihy o přírodě a exotických zvířatech. Dětem jsme vysvětlily, jakým způsobem
se mohou do knihovny přihlásit a stát se našimi čtenáři.
V pátek 7. prosince nás navštívil Klub roudnických seniorů. Prohlédli si knihovnu a celou budovu
včetně obřadní síně a zahrady a v sále, který používáme jako čítárnu, si vyslechli asi hodinové povídání
o historii naší obce a zajímavých budovách. Poté si při procházce Bechlínem prohlédli kostel a faru,
školu, vilu Švagrovských a kulturní dům. Svou návštěvu zakončili v Prodejní dílně lidové tradice
prohlídkou Podřipského betlému.
Těšíme se, že i v letošním roce nám zachováte přízeň a že nás navštíví i další zájemci, kteří se stanou
našimi čtenáři. Přijďte se k nám nezávazně podívat každé pondělí 15:00-16:30 hod. a každé první
pondělí v měsíci 14:00-16:30 hod. Těšíme se na Vás.
Miluše Dvořáková, knihovnice

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ..........

Hasičský ples SDH Předonín
Dne 12. ledna 2019 zahájil náš sbor svou sezónu tradičním Hasičským plesem, již třetí ročník plesu
se konal v kulturním domě v Bechlíně. Ples byl zahájen krátce po dvacáté hodině, kdy starosta sboru
přivítal zde přítomné hosty a následně vystoupila sólo mažoretka slečna Vaneska Machová, která
vyniká již od útlého mládí v mažoretkovém sportu. V loňském roce získala
tři zlaté medaile a stala se mistryní světa. V další soutěži se stala
vicemistryní, pro toto ocenění si doletěla až do Jihoafrické republiky.
Pro přítomné hosty bylo připravené bohaté občerstvení a pěkná tombola,
k poslechu a tanci hrála hudební skupina ŠARM. Součástí programu plesu
byla i soutěž v motání hasičských hadic uskutečněná v přestávce kapely.
Celá akce se velmi vydařila a doufáme, že se ples všem zúčastněným líbil.
Též chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách celé této akce,
přispěli do tomboly a starali se po celý večer o občerstvení hostů.
Václav Kouřil, starosta SDH Předonín

Plán činnosti SDH Předonín na rok 2019
9. března
14. září
15. září
21. září
2. listopadu
30. listopadu

Masopust
Podřipská hasičská liga
Krušnohorská liga
Oslavy 110 let od založení sboru
Stezka odvahy
Mikulášská besídka, Výroční valná hromada
Jaroslav Vocásek, SDH Předonín
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.......... ZE SPORTU

Rozpis zápasů FK Bechlín
Muži – SportFotbal OP dospělých – jaro 2019
kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

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

datum
24. 3. 2019
30. 3. 2019
6. 4. 2019
13. 4. 2019
20. 4. 2019
27. 4. 2019
4. 5. 2019
11. 5. 2019
18. 5. 2019
25. 5. 2019
1. 6. 2019
8. 6. 2019
15. 6. 2019

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

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

hřiště
Bechlín
Úštěk
Bechlín
Velké Žernoseky
Bechlín
Žitenice
Bechlín
Brňany
Bechlín
Mšené Lázně
Bechlín
Radovesice
Bechlín

Rozpisy zápasů dorostu a přípravky budou zveřejněny v příštím čísle.
Pavel Carda, FK Bechlín

Fotbalový kolotoč jara 2019
Chtěli bychom zapomenout na neúspěšný rok 2018 a dosáhnout lepších výsledků. To ale samozřejmě záleží
na hráčích a jejich přístupu a také ovšem na vztahu ke klubu. Věříme, že se zapojí do přípravy a budou
schopni absolvovat mistrovskou soutěž s plným nasazením a připravit fanouškům příjemný sportovní
zážitek. V současnosti můžeme sledovat, jak roste fotbalový stánek a těšit se, že vše bude brzy hotové.
Pro nedočkavé uvádíme rozpis mistrovských zápasů jara 2019. Upozorňujeme, že domácí utkání se hrají
na hřišti v Dobříni.
kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

termín
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

datum
23. 3. 2019
30. 3. 2019
6. 4. 2019
13. 4. 2019
20. 4. 2019
27. 4. 2019
4. 5. 2019
11. 5. 2019
18. 5. 2019
25. 5. 2019
1. 6. 2019
8. 6. 2019
15. 6. 2019

výkop
15:00
15:00
16:30
10:15
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

soupeři
Předonín - Ploskovice
Podlusky - Předonín
Předonín - Kleneč
Židovice - Předonín
Předonín - Lounky
Račice - Předonín
Předonín - Vražkov
Předonín - Bříza
Střížovice - Předonín
Předonín – Budyně n.O.
Vrbice - Předonín
Předonín - Hoštka
Rovné B - Předonín

Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
SDH Předonín Vás srdečně zve na

MASOPUSTNÍ PRŮVOD A MAŠKARNÍ KARNEVAL
Sraz masek je v sobotu 9. března 2019 ve 14:00 hodin před Klubem v Předoníně.
Slavnostní průvod obcí bude zakončen maškarním karnevalem pro děti,
večer se zde svými maškarami mohou pochlubit dospěláci.
Pokud by někdo chtěl přispět darem do tomboly, může ho donést v některé úterý
mezi 18:00-19:00 hodinou do Klubu v Předoníně. Ti, co jsou zdatní v pečení a vaření,
mohou přinést své výrobky a rozšířit tak nabídku občerstvení podávaného během masopustu.

SDH Bechlín a Dílna lidových tradic v Bechlíně Vás zvou na

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

který vyráží v neděli 10. března 2019 ve 13:00 hodin od hasičské zbrojnice
Maškary všech věkových kategorií srdečně vítány!!!
Ať už nás podpoříte vlastní účastí v průvodu nebo drobným občerstvením cestou,
rádi Vás uvidíme.

FK Bechlín Vás srdečně zve na

5. JARNÍ FOTBALOVÝ PLES

v pátek 22. března 2019 od 20:00 hodin v Kulturním domě Bechlín
K tanci a poslechu hraje skupina ŠARM a DJ KAWA, vstupné 140,- Kč.
Bohatá tombola, slosovatelné vstupenky, občerstvení zajištěno.
V sobotu 23. března 2019 zveme všechny děti i rodiče na

MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI

od 15:00 do 17:00 hodin v Kulturním domě Bechlín
vstupné – děti 30,- Kč, dospělí dobrovolné
Tanec, zábava, soutěže o ceny, občerstvení zajištěno.

Kulturní komise Obce Bechlín Vás srdečně zve na divadelní představení

LUCERNA

v pátek 29. března 2019 od 18:00 hodin, Kulturní dům Bechlín
vstupné dobrovolné
napsal Alois Jirásek, hraje DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
Představení je vhodné i pro děti školního věku.

