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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
jaro je tady a proto jen pozitivně. Zahrádky ožily jarním ruchem a nastala každoroční práce výsadby
a zkrášlování. Do Velikonoc musí všechno růst a kvést. Stejně jako nálada a pozitivní myšlení obyvatel.
Stejně jako příroda, tak i činnost v rámci obce dostává větší otáčky. Stavba v Předoníně úspěšně
pokračuje, připravuje se smluvní vztah projektové dokumentace pro přestavbu budovy č.p. 58.
V neposlední řadě je připravováno zahájení prací na zasíťování pozemků v osadě Benzinov.
Autobusové zastávky jsou schváleny a je uzavřen smluvní vztah s majitelem pozemku, Ústeckým
krajem. Dalo by se říci, že vše je na správné cestě. Běžná činnost úřadu je samozřejmostí, a tak nám
nestojí nic v cestě dalšího rozvoje.
V dohledné době půjdeme k volebním urnám při volbách do Evropského parlamentu. Znamená
to zabezpečit volební komise, patřičnou techniku, vytvořit kvalitní pracovní podmínky, zajistit
občerstvení a pečlivě splnit veškeré náležitosti volebního zákona.
Plány a předpoklady života naší obce se všemi částmi jsou v krátkosti představeny a doufám,
že se podaří vše realizovat. Ne vždy se vše podaří splnit bezezbytku. Vždy se mohou projevit příčiny
případného nezdaru, ale to, jak doufám, nenastane. Dobré plánování hlavně finančního krytí veškerých
aktivit je naprostou nutností stejně jako v každé rodině. Rozpočet obce pro letošní rok je sestaven tak,
aby zmíněné činnosti měly patřičnou návaznost a posloupnost. Naši občané si musí uvědomit
jedinečnost naší obce v otázce dvojího vybavení téměř ve všech oblastech. Vždyť která obec v našem
okolí spravuje dvě fotbalová hřiště, dva sbory dobrovolných hasičů, dva kluby sloužící občanům, dvě
mateřské školy, spoustu vlastních komunikací.
Jak je psáno v úvodu, pozitivní myšlení je základem příjemné práce pro nás všechny. Přináší radost
a uspokojení a samozřejmě i chuť dále rozvíjet již vybudované.
Vážení čtenáři přeji Vám všem jenom radost z jarních dnů, příjemné a milé chování všech Vašich
blízkých pro každý následující den a krásné Velikonoce.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Změna termínu svozu komunálního odpadu
Dnem 29. dubna 2019 (18. týden) začíná letní svoz komunálního odpadu, t.j. svoz 1 x za 14 dní.
Svozový den – LICHÝ ČTVRTEK
První vývoz – 9. května 2019

Změna jízdních řádů
Od pondělí 1. dubna 2019 dochází ke změně jízdních řádů autobusové dopravy v souvislosti
s uzavřením mostu ve Štětí. Přehled nových jízdních řádů Vám poskytneme v kanceláři OÚ Bechlín.

Kominictví Apeltauer Roudnice n.L. oznamuje
Kominické služby budou poskytovány na základě přihlášek, které bude přijímat do 12. dubna 2019
Obecní úřad v Bechlíně a místostarosta p. Vocásek v Předoníně.
Čištění komína + vystavení revizní zprávy: 450,- Kč
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Činnost

Čištění spalinové
cesty
Kontrola spalinové
cesty
Čištění a kontrola
spalinové cesty

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Celoroční
Sezónní
Celoroční
Sezónní
provoz
provoz
provoz
provoz
3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

Plynné

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Fyzické osobě, která neprovede čištění nebo kontrolu spalinové cesty stanoveným způsobem může být
uložena pokuta do výše 50 000,- Kč. Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje
spalinovou cestu v rozporu se zákonem, může být uložena pokuta do výše 100 000,- Kč.

Sběr drobných nebezpečných odpadů
Sdružení obcí pro nakládání s odpady SONO oznamuje, že v sobotu 27. dubna 2019 bude provádět
sběr drobných nebezpečných odpadů
Bechlín – parkoviště u ZDV
8:45 – 9:00 hod.
Bechlín – u požární nádrže
9:05 – 9:20 hod.
Předonín – u pomníku
9:30 – 9:45 hod.
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 Předonín (kontaktní osoba: Jaroslav Vocásek, tel. 723 174 947).

Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu probíhá každé pondělí. Odpad připravte v nádobách nebo pytlích před Vaší
nemovitostí.
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.......... INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Upozornění na falešné řemeslníky
Policie České republiky upozorňuje především starší občany žijící v rodinných domcích na nekalé
praktiky falešných řemeslníků, které se opět objevily v našem okrese. Jedná se o skupinku mužů, která
se ve většině případů pohybuje v dodávkovém vozidle a nabízí opravy okapů, střechy apod. Jejich
nabídka je vždy velmi lákavá, neboť cena za práci je velice nízká. Po skončení prací, které jsou většinou
během necelého dne hotové, se počáteční smluvená částka změní na několikanásobně vyšší sumu,
kterou se jim ve většině případů podaří od poškozených získat. V případě, že se s výše uvedeným
jednáním setkáte, neváhejte kontaktovat přímo litoměřické kriminalisty na tel. 974 436 320(321),
popř. volejte linku 158.

.......... Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Masopust v Bechlíně
Letošní masopust se konal 10. března. V předchozích letech nám počasí vždy přálo, ale tentokrát
předpovědi moc příznivé nebyly, a bohužel se i vyplnily. Celou neděli lilo jako z konve. V první chvíli
jsme uvažovali, že se celý průvod zruší.
Nakonec jsme průvod jako takový vynechali a sešli se v „kině“. Kapela „Pozdní sběr“ začala hrát,
maškary tančit. Všichni, kteří připravovali pohoštění pro průvod, ho přinesli na sál, a musím říct,
že ho bylo tolik, že se stoly prohýbaly. O kulturní vložku se postarala paní Šustrová a její rodina
a známí, kteří si nacvičili taneček z filmu Slunce, seno, jahody.
Sál byl téměř plný, a i když to původně byla nutná improvizace, nakonec to vypadá, že masopust
v tomhle provedení se vydařil minimálně tak dobře, jako ty předešlé. Děkujeme všem, kteří
se na přípravách podíleli, připravili pohoštění a všem ostatním za to, že v tom počasí vůbec přišli.

Michala Korpalová, SDH Bechlín
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ŠKOLA A ŠKOLKA ..........

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Vážení čtenáři Bechlínských listů, vítejte u nejnovějších zpráv z naší organizace. Během měsíce března
se konala spousta akcí, ze kterých si děti odnesly mnoho zajímavých zážitků. Dovolte mi, abych Vás
s nimi seznámil.
V mateřské školce v Předoníně se zaměřili na téma – rodina, dům, zaměstnání. Děti si vyslechly
pohádku Jak šnek Palmác ztratil ulitu a dramatizovaly pohádky O veliké řepě, O třech medvědech
a O perníkové chaloupce. Také se učily říkanku s pohybem Stavíme si domeček. Zajímavá byla hra
Dům, při které každý podle pokynů vkládal do svého patrového papírového domečku daný počet
barevných knoflíků. Při jiné hře děti sestavovaly rozstříhané obrázky domečků, přiřazovaly
k činnostem i místnostem v domě dané předměty nebo skládaly
puzzle Kde kdo bydlí. V komunikačním kruhu si učitelky s dětmi
povídaly o rodině, o jejích členech, co dělá taťka, mamka, čím chci
být já apod. K obrázkům řemeslníků se přikládaly předměty, které
jim patří a formou scének se předvádělo, co kdo dělá. Nejvíce
se dětem líbilo nacvičování nového tanečku Malíř dle knihy a CD
Řemesla ve hře, písni a tanci. Při nácviku využily i barevné třásně
a šátky. Kromě tohoto si uspořádali ve školce i maškarní karneval.
Společnou akcí školky v Předoníně, Bechlíně a 1. třídy ZŠ byl krásný odpolední výlet do sportovního
centra pro děti Méďa v Bohušovicích. Dětský svět je jedno z největších zábavních center v České
republice s velkým multifunkčním hřištěm, kde se nachází spousta atrakcí (obří skluzavka, tobogán,
bobová dráha, fotbalová aréna, spider věž, čtyřpatrová prolézačka, bazének s balónky...).
Karneval uspořádali i v mateřské školce v Bechlíně.
Do příprav se zapojila celá školka a i nejmenší děti
se podílely na výzdobě. Když už byli naši nejmenší
ve výtvarném zapálení, vyrobili i srdíčko k MDŽ
pro maminky. Dále už následovala návštěva předškoláků
v první třídě naší základní školy. Děti se zapojily s první
třídou do výuky, plnily zadané úkoly. Jako odměnu
si odnesly vlastnoručně vyrobené tučňáky a plno zážitků.
Během března se děti v MŠ Bechlín naučily různé hry,
písně, básničky. Získaly nové poznatky na témata: doprava, život na severním a jižním pólu a karneval.
Nástěnku ve školce si ozdobily krásným papírovým klaunem, ledním medvědem, semafory a auty.
Ani v základní škole jsme však nezaháleli. Paní vychovatelka připravila ve školní družině pro žáky
nádherný maškarní karneval. První a třetí třída se vydaly na exkurzi do Dobříně, kde navštívily lužní
les s hájem a prohlédly si chráněné sněženky a viděly i různé druhy ohroženého hmyzu. Žáci druhé
třídy vyrazili zase do knihovny a galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Zde byl pro ně
připravený krásný a zajímavý vzdělávací program. Jedno odpoledne jsme také zasvětili dnu
otevřených dveří pro předškoláky. Jelikož se již přiblížil zápis do první třídy, chtěli jsme, aby rodiče
i samotná dítka mohli nahlédnout do prostor naší školy. Děti si tak vyzkoušely práci s interaktivní
tabulí, „omrkly“ paní učitelky, zkoušely programovat robotické hračky a spoustu dalšího. Zdálo
se nám, že rodiče i děti odcházeli nadšení a moc se na ně budeme u zápisu těšit. Páťáci se v letošním
roce zapojili do soutěže Hravě žij zdravě. V rámci této soutěže vyplňovali přes internet kvízy. Je krásné,
že se naši žáci umístili na 2. místě v Ústeckém kraji. Moc jim všem gratulujeme. Na samotný závěr
měsíce jsme naplánovali sladkou tečku. Tou byla návštěva z čokoládovny, při které měly děti možnost
si vlastnoručně vyrobit čokoládová lízátka. Jistě si dovedete představit, jaké nadšení to v dětech
způsobilo.
Touto informací bych zakončil i náš březnový článek a s dalším „balíkem“ nových zpráv se uvidíme
zase v příštím čísle těchto novin.
Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín
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………. VELIKONOCE

Velikonoční recepty
Letos máme Velikonoce až v druhé polovině dubna, a tak se můžeme těšit na krásné jarní počasí,
procházky rozkvetlou přírodou a dobroty, které budeme na sváteční dny připravovat. Několik starých
i modernějších receptů nabízím k vyzkoušení.
Velikonoční beránek zase jinak
200 g polohrubé mouky, 200 g moučkového cukru, 1 pomazánkové máslo, 2 vejce, 4 lžíce mléka, ½ prášku
do pečiva (na velkého beránka dáme dvojitou dávku)
Pomazánkové máslo ušleháme se žloutky a cukrem, postupně přidáme mouku s práškem do pečiva
a sníh z bílků. Ve vymazané a vysypané formě pečeme hodinu na 170 °C.
Bochánky maritozzi podle starých Římanů
Tyto bochánky, kterým se pro jejich jemnost a nadýchanost nevyrovná snad
žádný náš mazanec nebo vánočka, pekli už staří Římané. Neměly strávníky příliš
zasytit, ale trávení naopak ulehčit. Jejich název je odvozen od výrazu maritus
(latinsky manžel) a traduje se, že péct je měly dívky pro své snoubence,
aby dokázaly, že jsou připraveny vstoupit do manželského svazku.
500 g hladké mouky, 25 g droždí, 100 g krupicového cukru, 250 ml vody, špetka soli, 100 ml oleje, 30 g rozinek,
30 g nahrubo sekaných vlašských ořechů, 30 g sekané kandované citrusové kůry, strouhaná kůra z 1 citrónu
Na potření: 2 bílky, 150 g krupicového cukru, 100 ml vody
Náplň: 500 ml smetany ke šlehání, moučkový cukr dle chutí
Droždí utřeme s jednou lžičkou cukru, přilijeme trochu vlažné vody a dobře promícháme. Zvlášť
promícháme mouku se zbylým cukrem, solí a citrónovou kůrou, do důlku přidáme rozpuštěné droždí,
žloutky, olej a vlažnou vodu. Zaděláme vláčné těsto, dobře prohněteme a zapracujeme spařené osušené
rozinky, sekané ořechy a kandovanou kůru. Těsto necháme pod fólií 2 hodiny kynout. Jakmile
zdvojnásobí objem, krátce na pomoučněném vále prohněteme a rozdělíme na 12 dílů. Z každého
vypracujeme bochánek a na plechu s pečícím papírem necháme 20 minut dokynout. Potom vytáhneme
do podoby oválku, potřeme bílkem a necháme ještě chvíli kynout. Pečeme na 180 °C 15-18 minut
dorůžova. Mezitím připravíme cukerný rozvar: vodu svaříme s cukrem do podoby sirupu a horkým
bochánky vyjmuté z trouby potřeme. Zchladlé podélně nakrojíme (nedokrajovat), opatrně rozevřeme
a dovnitř nastříkáme šlehačku.
Velikonoční muffiny s uzeným masem
8 rohlíků, 6 vajec, 200 g slaniny, 250 g uzeného masa, 2-3 jarní cibulky, 1 hrst medvědího česneku, mletý pepř,
bylinková sůl, mléko podle potřeby
Jarní cibulky nakrájíme nadrobno, uzené maso i slaninu na kostičky, medvědí česnek spaříme
a nakrájíme na menší kousky. Den staré rohlíky nakrájíme na kostičky a zalijeme mlékem. Přidáme
uzené maso, slaninu, cibulku, medvědí česnek a žloutky. Směs dobře promícháme, opepříme, přidáme
trochu bylinkové soli a opatrně vmícháme sníh z bílků. Plníme do papírových košíčků a pečeme
na 180 °C 35-40 minut. Upečené necháme den uležet a poté z košíčků vyndáme.
Špenátová velikonoční nádivka bez masa
500 g mraženého špenátu, 1 cibule, 4 starší rohlíky, 3 vejce, 100 ml smetany, 1 polévková lžíce másla, 2 polévkové
lžíce olivového oleje, 4 stroužky česneku, strouhanka, pepř, sůl
Na oleji zpěníme nasekanou cibuli, přidáme špenát, podusíme, osolíme a opepříme. Rohlíky nakrájíme
na menší kostičky, přidáme vejce, smetanu, rozpuštěné máslo a špenát. Dochutíme solí, pepřem
a drceným česnekem. Pečeme ve vymazané a strouhankou vysypané formě při 180 °C dozlatova.
Jestli zkusíte některý z receptů, přeji, ať se povede a dobrou chuť! Všem přeji krásné prožití Velikonoc
a pohodu nejen o svátcích, ale po celý rok.
Miluše Dvořáková
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Rozpis zápasů FK Bechlín
Muži – SportFotbal OP dospělých – jaro 2019
kolo
den
datum
čas
soupeř
14. neděle
24. 3. 2019 15:00 Bechlín – Libotenice
15. sobota
30. 3. 2019 15:00 Úštěk – Bechlín
16. sobota
6. 4. 2019 16:30 Bechlín – Straškov/Vodochody
17. sobota
13. 4. 2019 16:30 Velké Žernoseky – Bechlín
18. sobota
20. 4. 2019 17:00 Bechlín – Vědomice
19. sobota
27. 4. 2019 17:00 Žitenice – Bechlín
20. sobota
4. 5. 2019 17:00 Bechlín – Dobříň
21. sobota
11. 5. 2019 17:00 Brňany – Bechlín
22. sobota
18. 5. 2019 17:00 Bechlín – Polepy
23. sobota
25. 5. 2019 17:00 Mšené Lázně – Bechlín
24. sobota
1. 6. 2019 17:00 Bechlín – Pokratice
25. neděle
8. 6. 2019 17:00 Radovesice - Bechlín
26. sobota
15. 6. 2019 17:00 Bechlín - Milešov
Dorost – II. třída dorostu OP – jaro 2019
kolo
den
datum
čas
soupeř
12. neděle
14. 4. 2019 10:00 Mšené Lázně/Budyně - Bechlín
13. neděle
21. 4. 2019 10:00 Bechlín - Hoštka
14. neděle
28. 4. 2019 10:00 Velké Žernoseky - Bechlín
15. neděle
5. 5. 2019 14:00 Střekov – Bechlín
16. neděle
12. 5. 2019
volno
17. neděle
19. 5. 2019 10:00 Bechlín - Křešice
18. neděle
26. 5. 2019 10:00 Kostomlaty p.M. - Bechlín
19. neděle
2. 6. 2019 10:00 Bechlín – Mšené Lázně/Budyně
20. neděle
9. 6. 2019 10:00 Hoštka - Bechlín
21. neděle
16. 6. 2019 10:00 Velké Žernoseky – Bechlín
Starší přípravka – OP Starších Přípravek sk. „UMÍSTĚNÍ“ – jaro 2019
kolo
den
datum
čas
soupeř
1. neděle
7. 4. 2019 10:00 Bechlín – Vědomice
2. neděle
14. 4. 2019 10:00 Budyně nad Ohří – Bechlín
3. neděle
21. 4. 2019 10:00 Bechlín – Vchynice/Sulejovice
4. neděle
28. 4. 2019 10:00 Žitenice – Bechlín
5. neděle
5. 5. 2019 10:00 Bechlín – České Kopisty
11. středa
8. 5. 2019 10:00 Bechlín - Čížkovice
6. sobota
11. 5. 2019 12:00 Úštěk - Bechlín
7. neděle
19. 5. 2019 10:00 Bechlín - Rovné
8. neděle
26. 5. 2019 10:00 Brozany/Lukavec - Bechlín
9. neděle
2. 6. 2019 10:00 Bechlín - Peruc
10. neděle
9. 6. 2019 10:00 Lovosice „B“ - Bechlín

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

hřiště
Mšené Lázně
Bechlín
Velké Žernoseky
Střekov
Bechlín
Kostomlaty p.M.
Bechlín
Hoštka
Velké Žernoseky

hřiště
Bechlín
Budyně nad Ohří
Bechlín
Žitenice
Bechlín
Bechlín
Úštěk
Bechlín
Brozany
Bechlín
Lovosice
Pavel Carda, FK Bechlín
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Boj o udržení III. třídy začal
Již několikrát jsme se zmiňovali o situaci, v jaké se nacházíme vzhledem k probíhající a dále
i nastávající sezóně. Takže krátce co je známo. Krajský svaz připravuje od podzimu 2019 reorganizaci
krajských soutěží, která znamená snížení počtu družstev v těchto soutěžích. Hlavním důvodem
je nízký stav rozhodčích a tímto způsobem dojde k ulehčení práce Krajského fotbalového svazu.
Pro informaci soutěže v kraji:
Nyní
Od podzimu 2019
Krajský přebor
16 účastníků
Krajský přebor
16 účastníků
1 „A“ třída
2 x 14 účastníků
1 „A“ třída
1 x 16 účastníků
1 „B“ třída
3 x 14 účastníků
1 „B“ třída
2 x 16 účastníků
Všichni přebývající se rozdělí do šesti okresních soutěží.
Snížení počtu družstev se projeví nárůstem v okresech, a tak dochází ve všech třídách okresu
k zachování stupně soutěže pro každý oddíl. Tato situace se týká i nás pro zachování III. třídy a kolegů
v obci pro zachování okresního přeboru. To v krátkosti k důležitosti každého mistrovského zápasu
na jaře a tudíž i ke stálému upozorňování hráčů na přístup. Určitě všichni chceme do nového prostředí
vstupovat co nejlépe.
A nyní k zápasové bilanci. V přípravě se nepodařilo ať už kvůli počasí, tak i z důvodu nezájmu
soupeřů, zajistit více než jeden zápas.
Sobota 16. března 2019
Český granát Podsedice – Předonín
4:3 (2:1)
- soupeřem nám byl účastník III. třídy lovosické skupiny, oddíl na naší úrovni. Hrálo se na těžkém
terénu, na našem celku byla znát neúčast některých našich hráčů, navíc domácí měli větší chuť
po vítězství. Ujali jsme se vedení, ale řadu dalších šancí jsme nevyužili, naopak domácí nabízené
situace v otevřené obraně potrestali.
Sobota 23. března 2019
Předonín – Ploskovice
3:0 (1:0)
- první odvetný zápas přinesl několik zajímavostí, které zaslouží zaznamenat. Pozitivní byla vysoká
účast hráčů, která by měla vydržet po celé jaro. Dosažení čtvrtého vítězství v soutěži, navíc nad celkem
výše umístěným. Po velmi dlouhé době jsme absolvovali zápas bez obdržené branky. Zápas jsme začali
s chutí a zásluhou rychlonohého J. Balšánka jsme se brzy ujali vedení. Iniciativu jsme si udržovali
i nadále a v nástupu do druhé části jsme po chybě brankáře zvýšili vedení v době, kdy hosté hráli
pouze o deseti hráčích, neboť nechtěli náhradníka za zraněného hráče. Závěr zápasu po dosažení třetí
branky nebyl již tak přesvědčivý. Můžeme říct, že i fanoušci byli příjemně překvapení a vítězství
po delší době si patřičně užili. Doufejme, že budou mít příležitost i v dalších zápasech.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

.......... SE SRDEČNÝ POZVÁNÍM

Kulturní komise Obce Bechlín Vás zve na

NEDĚLNÍ POSEZENÍ S HUDBOU
v neděli 5. května 2019 od 14:00 do 17:00 hodin v Klubu Předonín
vstupné dobrovolné
Malé občerstvení zajištěno, možno si donést i své.
Doprava z Bechlína zajištěna, v případě zájmu nahlaste v kanceláři OÚ Bechlín.
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
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.
Pro občany Předonína a Benzinova je doprava zajištěna.
Odjezd
17:15 Benzinov u garáží
17:20 Předonín u pomníčku

T.J.Sokol Bechlín a Sdružení pro obec Bechlín-Předonín, z.s.
Vás srdečně zvou na 5. ročník

NERUDOVÝCH PĚŠINEK
start v sobotu 20. dubna 2019 u Prodejní dílny lidové tradice v Bechlíně
připraveny jsou dvě trasy 6 a 12 km start na trase 6 km 8:00-10:00 hod.
start na trase 12 km 8:00-9:00 hod.
Přijďte se projít jarní krajinou okolím naší obce, na delší trase bude k nahlédnutí
kronika Jezerské myslivny a dobové fotografie z Jezerské obory.
Pro účastníky je připraveno malé občerstvení, diplom a dáreček.
Startovné pro starší 15-ti let je 20,- Kč.
SDH Předonín pořádá

VELIKONOČNÍ TURNAJ V ŠIPKÁCH
v sobotu 20. dubna 2019 od 18:00 hodin
v Klubu Předonín

Kontakty na Obecní úřad Bechlín

Úřední hodiny

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

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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