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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
měsíc květen, který je těsně před námi, je velkou výzvou všem voličům České republiky. Jistě všichni
sledujeme vývoj plánovaného vystoupení Velké Británie z lůna Evropské unie. Názory na Evropskou
unii se liší, někteří mluví o vystoupení České republiky, někteří prosazují setrvání.
Ve dnech 24. a 25. května budou na území naší republiky probíhat volby do Evropského parlamentu.
Jak uvedeno výše, tento volební akt je velkou výzvou k účasti voličů a k odevzdání hlasu pro české
europoslance. Čím kvalitnější to budou lidé, tím více se podaří získat pro rozvoj naší vlasti.
Výsledky hospodaření celé unie, přerozdělování finančních prostředků, volný pohyb našich občanů,
možnost uplatnění na pracovním trhu celé Evropy, to je jen malý výčet výhod. Na druhé straně
nekvalitní potraviny, zatěžující tranzitní doprava, rozdílné ohodnocení totožné práce, někdy
až úsměvné rozhodnutí, že rum není rumem nebo uprchlické kvóty. To vše se dá změnit odpovědným
přístupem k volebnímu aktu. Každé volby mají své opodstatnění. Jsou komunální, parlamentní,
krajské, prezidentské a nyní evropské. Volby jsou totiž výsadou vyspělé společnosti a v mnoha zemích
světa nejsou samozřejmostí.
Je jarní období, kdy řada z nás setřásla zimní náladu a tyto dny nás všechny nabíjí energií. Zahrádky
nečekají, tráva roste, příroda čaruje. Najděme si každý přesto alespoň chvilku času a splňme své
volební právo. Veškerá příprava těchto voleb je poměrně složitá. Sestavení komisí, jejich plnohodnotné
zabezpečení a hlavně čas těchto aktivních lidí, to vše by mělo mít adekvátní odezvu v počtu těch, kteří
přijdou spolurozhodnout o našem působení v Evropském parlamentu.
Jak již bylo uvedeno, volby se konají ve dnech 24. a 25. května v obvyklých volebních místnostech.
V Bechlíně v klubu čp. 162 a v Předoníně v klubu čp. 39.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům volebních komisí naší obce za ochotu při plnění této
nelehké a přitom odpovědné práce.
Závěrem mi dovolte popřát všem občanům krásné jarní dny naplněné životním elánem.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ..........

Zpráva o hospodaření obce za období 1. 1. 2019 – 31. 3. 2019
Přehled celkových příjmů a výdajů k 31. 3. 2019 ve vztahu k bankovním účtům obce
PŘÍJMY k 31. 3. 2019
DAŇOVÉ
NEDAŇOVÉ
KAPITÁLOVÉ
DOTACE
CELKEM
PŘÍJMY PO
KONSOLIDACI
FINANCOVÁNÍ
8115
Použití finančních
prostředků let
minulých
VÝDAJE k 31. 3. 2019
BĚŽNÉ
KAPITÁLOVÉ
CELKEM
VÝDAJE PO
KONSOLIDACI

ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od
ROZPOČET
ROZPOČET
schválený
po změnách
počátku roku
schválený %
upravený %
17 500 000,00
17 500 000,00
4 683 719,13
26,76
26,76
914 000,00
943 400,00
229 199,11
25,08
24,30
20 000,00
20 000,00
8 180,00
40,90
40,90
267 600,00
267 600,00
100,00
18 434 000,00
18 731 000,00
5 188 698,24
28,15
27,70
18 434 000,00
ROZPOČET
schválený
2 467 000,00

18 731 000,00

ROZPOČET
po změnách
2 467 000,00

5 188 698,24

VÝSLEDEK od
počátku roku
1 035 689,56

28,15

ROZPOČET
schválený %
41,98

27,70

ROZPOČET
Upravený %
41,98

ROZPOČET
ROZPOČET
VÝSLEDEK od
ROZPOČET
ROZPOČET
schválený
po změnách
počátku roku
schválený %
upravený %
14 581 000,00
14 464 000,00
3 746 258,80
25,69
25,90
6 320 000,00
6 734 000,00
2 478 129,00
39,21
36,80
20 901 000,00
21 198 000,00
6 224 387,80
29,78
29 ,36
20 901 000,00

21 198 000,00

6 224 387,80

29,78

29,36

Kontrolní tabulka správnosti účtování k 31. 3. 2019
Příjem obce

5 188 698,24 Vydání obce
6 224 387,80
0,0
Úvěr
Bankovní účty – počáteční stav k 1. 1. 2019
Bankovní účty – konečný stav k 31. 3. 2019
Stav účtu KB
7 185 695,71 Stav účtu KB
6 110 069,85
ČSOB
384 984,01 ČSOB
157 351,11
ČNB
2 221 634,02 ČNB
2 489 203,22
Celkem
9 792 313,74 Celkem
8 756 624,18
Kontrolní číslo
14 981 011,98
Kontrolní číslo
14 981 011,98

Rozpočet obce pro rok 2019 byl zpracován včetně zůstatku finančních prostředků roku 2018 a části
prostředků Ostatního fondu obce. Rozpočet byl schválen dne 28. 11. 2018 jako nevyrovnaný s převahou
výdajů o 2 467 000,00 Kč.
K datu 31. 3. 2019 byla schválena čtyři rozpočtová opatření ve výši 297 000,00 Kč, z toho částka
267 600,00 byl příspěvek na výkon státní správy a ostatních 29 400,00 Kč byly drobné úpravy rozpočtu.
Období prvního čtvrtletí roku 2019 proběhlo ve znamení přípravných prací na akce, které obec bude
zajišťovat v průběhu celého roku.
Dále obec zajišťovala stavební práce na výstavbě kabin na hřišti v Předoníně. K 31. 3. 2019 bylo na tuto
akci vynaloženo 2 397 198,00 Kč. Do konce pololetí je v plánu proinvestovat ještě 1 407 802,00 Kč.
Předpokládaná hodnota celé investice bude 7 300 000,00 Kč a plánovaný termín dostavby je určen
na konec září 2019.
Z výsledků letošního roku, které jsou součástí účetní závěrky k 31. 3. 2019, je zřejmé, že výdaje jsou
o 1 035 689,56 Kč vyšší než příjmy. Procentuální podíl rozpočtových výdajů činí 29,36 %
a příjmů 27,70 %.
Milena Koťová, účetní obce
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Informace o volbách do Evropského parlamentu
• volby se uskuteční
v pátek 24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 25. května 2019 od 8:00 do 14:00 hodin
• místo konání voleb
Ve volebním okrsku č. 1, pro voliče s trvalým pobytem v místní části Bechlín, je volební místnost
v budově Klubu Bechlín čp. 162.
Ve volebním okrsku č. 2, pro voliče s trvalým pobytem v místní části Předonín, je volební místnost
v budově Klubu Předonín čp. 39.
• volit může
Občan ČR, který dosáhne nejpozději druhý den voleb věku 18 let, je zapsán v seznamu voličů
pro volby do EP a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo nemá omezenou
svéprávnost k výkonu volebního práva.
Občan jiného členského státu EU, který dosáhne nejpozději druhý den voleb věku 18 let, je nejméně
od 10. dubna 2019 přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR, je u obecního úřadu
v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a nemá omezenou svobodu z důvodu
ochrany zdraví nebo nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
• seznam voličů pro volby do EP
Občan ČR je do tohoto seznamu zapsán 40 dnů přede dnem voleb automaticky.
Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže o zápis požádal již při minulých
volbách do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí nebo o zápis do seznamu
požádal do 14. dubna 2019.
Pokud volič změní po 14. dubnu 2019 místo trvalého pobytu, bude vyškrtnut ze seznamu voličů.
Aby mohl hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení
o vyškrtnutí, které předloží obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do 16:00 hodin
dne 22. května 2019 nebo ve dnech voleb okrskové volební komisi v místě nového trvalého pobytu.
Pokud volič hodlá hlasovat po návratu na území ČR ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu
voličů, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí. O vyškrtnutí mu bude vydáno potvrzení,
které předloží obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do 16:00 hodin
dne 22. května 2019 nebo ve dnech voleb okrskové volební komisi v místě nového trvalého pobytu.
• hlasování
Nejpozději 21. května 2019 budou voličům doručeny hlasovací lístky, v případě ztráty či poškození
obdrží volič kompletní sadu hlasovacích lístků ve volební místnosti.
Volič, občan ČR, prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem ČR. Volič, občan jiného členského státu EU, prokáže svou totožnost a státní
občanství např. průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem, občanským průkazem nebo
potvrzením o přechodném pobytu spolu s občanským průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude
hlasování umožněno.
V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek
té politické strany, pro níž se rozhodl hlasovat. Zároveň může na tomto hlasovacím lístku
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost. Ve prospěch politické strany se počítají i hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů
škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud budou na hlasovacím
lístku zakroužkováni více než 2 kandidáti, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické
strany, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené, nejsou vloženy
do úřední obálky nebo je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
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Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování
umožněno.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné – s voličem, který nemůže upravit hlasovací
lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič (nikoliv však člen okrskové volební komise) a hlasovací lístek
za něj upravit a vložit do úřední obálky, případně i vložit do volební schránky.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím
lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
V případě závažných, zejména zdravotních, důvodů lze požádat obecní úřad nebo okrskovou volební
komisi o hlasování mimo volební místnost, k voliči jsou pak vysláni dva členové okrskové volební
komise s přenosnou hlasovací schránkou.
• hlasování na voličský průkaz
S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, voličský
průkaz musí odevzdat okrskové volební komisi.
Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. u kterého je volič zapsán
v seznamu). O voličský průkaz lze požádat osobně nejpozději do 16:00 hodin dne 22. května 2019 nebo
písemně tak, aby byla žádost doručena nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí
být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána prostřednictvím datové schránky (nestačí
pouhý email). Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle.

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bechlín
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bechlín se koná v pondělí 13. května 2019 od 18:00 hodin
v Klubu Předonín s tímto programem:
1/ Rozpočtová opatření č. 3, 4, 5/2019
2/ Zpráva o hospodaření obce za období 1-3/2019
3/ Dotační program obce – veřejnoprávní smlouvy
4/ Smlouva o zemědělském pachtu – Agrobech, s.r.o.
5/ Smlouva o dílo – zpracování studie na II. stupeň ZŠ
6/ Smlouva – poptávkové řízení – sítě Benzinov
7/ Smlouva o zřízení věcného břemene – NN Bechlín
8/ Kupní smlouva – pozemek v k.ú. Bechlín
9/ Žádost o příspěvek – linka bezpečí

10/ Zakoupení odpadkových košů
11/ Zakoupení venkovních posilovacích strojů
12/ Pověření – Prázdninové rozloučení
13/ Volba členů školské rady
14/ Žádost ZŠ a MŠ Bechlín o souhlas s dotací
15/ Žádost o výjimku z počtu dětí v MŠ Bechlín
16/ Žádost o výjimku z počtu žáků v ZŠ
17/ Diskuse

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

Velkoobjemové kontejnery
Bechlín
25.-26. května 2019
Předonín
1.-2. června 2019
Do kontejnerů neukládejte nebezpečný odpad (t.j. pneumatiky, akumulátory, elektroniku, televizory,
barvy, oleje, léky...)
Budou přistaveny na obvyklých místech
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Očkování proti vzteklině
V sobotu 18. května 2019 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.

Upozornění pro majitele psů
Od 1. ledna 2020 vejde v účinnost nové ustanovení novely veterinárního zákona. Všichni psi musí být
nejen oočkováni proti vzteklině, ale také nezaměnitelně označeni pomocí mikročipu (toto číslo musí
veterinář zaznamenat do očkovacího průkazu). Psi, kteří nebudou mít čip, nesmí být veterinářem
oočkováni proti vzteklině – jedinou výjimku tvoří psi, kteří byli označeni čitelným tetováním
provedeným před 3. 7. 2011.
PLOŠNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ BUDE PROVEDENO NA PODZIM 2019
KVALITNÍ MIKROČIPY VIRBAC BACKHOME
CENA 399,- Kč, v ceně je zahrnuta aplikace čipu, registrace, známka, zápis do očkovacího průkazu.
V případě zájmu kontaktujte obecní úřad.

MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že ve dnech 6.-10. května 2019 neordinuje.

Humanitární sbírka
Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí Bechlín pořádá humanitární sbírku
Věci, které můžete dát do sbírky:
• veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), obuv (nepoškozená a v párech)
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2)
• domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky), menší elektrospotřebiče (i nefunkční)
• vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky, peří
• kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
• hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové, knihy, časopisy
Věci, které vzít nemůžeme:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční
od středy 29. května 2019 do pátku 31. května 2019
v přízemí budovy OÚ Bechlín – v úředních hodinách OÚ
v Klubu Předonín – vždy od 14:00 do 17:00 hod.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

NEDĚLNÍ POSEZENÍ S HUDBOU
v neděli 5. května 2019 od 14:00 do 17:00 hodin v Klubu Předonín
z technických důvodů ZRUŠENO
5

ŠKOLA A ŠKOLKA ..........

Novinky ze ZŠ a MŠ Bechlín
Již se nám opět nachýlil konec měsíce a s ním vychází nové číslo Bechlínských listů a tedy nový článek
z dění v naší organizaci. Zdravím tedy všechny, kteří vzali do rukou dubnové vydání těchto novin.
V obou školkách zavládl duch Velikonoc a příprav na tento
svátek. V MŠ Předonín si povídali o velikonočních zvycích,
prohlíželi si různě zdobená vajíčka, pomlázku a kuřátko
z vlny. Děti si vyslechly příběh Případ zmizelého zlatého
vajíčka z knihy Případy detektiva Kláska. Hrály didaktickou
hru Kvočna s kuřaty, při které si děti postavily hnízdo
z kostek, trhaly a mačkaly papír a vzniklá vajíčka přikládaly
do hnízda podle počtu kuřátek na své kartičce. Také se jim
zalíbila hra Loto se zalisovanými jarními obrázky –
pomlázka, vejce, kuře, sněženky, kdy děti rozlišovaly velikost obrázků a v rámci logopedické prevence
rytmizovaly slova, určovaly první a poslední hlásku ve slově, hledaly rýmy, vymýšlely slova
od hlásky, řadily obrázky za sebou a určovaly jejich pořadí. Naši nejmenší se rozcvičili u CD Malá jarní
pohádka, Slepička Pipka a hráli pohybovou hru Slepička a lasička. Vrcholem celého snažení bylo
výtvarné zpracování tématu – malování vajíček temperami a olejovými barvami, vystřihování a lepení
papírové slepičky, otisky barev toaletním papírem. S chutí si při tom děti zazpívaly píseň Hody, hody,
doprovody od I. Rybářové. Chlapci si tak alespoň procvičili velikonoční říkanku, která se jim
při koledování jistě velmi hodila.
V MŠ Bechlín se barvila velikonoční vajíčka, zpívaly se velikonoční
koledy. Děti probíraly témata jaro, jarní květiny, Velikonoce a jarní
práce na zahradě. Školka také uspořádala vyrábění s maminkami,
při kterém si děti vyrobily kraslici zdobenou voskem a zajíčka.
Tuto dílnu vedla paní Jiřina Šustrová. Tímto bychom chtěli
poděkovat za materiál a čas, který věnovala takto strávenému
odpoledni v MŠ. V obou školkách děti zasely osení a pozorovaly,
jak roste.
Velikou událostí v základní škole byl zápis do 1. třídy. Účast byla hojná a doufáme, že si rodiče i děti
tuto akci užili. V září získá naše škola spoustu šikovných prvňáčků a paní učitelky se na nová dítka již
moc těší. Žáci druhé třídy opět vyrazili do knihovny v Roudnici nad Labem. Tentokrát se seznámili
s českými ilustrátory. Sami se i na chvíli v ilustrátory proměnili a dokreslili obrázek Heleny
Zmatlíkové. S chutí nahlédli i do vystavených knih a časopisů. Cesta děti dále zavedla i do galerie,
kde je jako obvykle přivítala paní Lucie Švec Kabrlová. Žáci plnili různé úkoly. Například z kousků
barevných fólií sestavovali exotický obrázek s motivem moře. Potom si každý žáček vybral obrázek,
který ho zaujal a překreslil ho na svou čtvrtku.
Další velmi zdařilou akcí byl jarní ateliér. Přišly se na nás
podívat i děti z MŠ Bechlín a škola byla plná smíchu.
Na čtyřech stanovištích měli žáci možnost vyzkoušet tisk
tiskařskými barvami, výrobu zajíčka ze dřeva, lepení
velikonočních motivů z barevných papírů a přípravu
drobného občerstvení ze zdravých mléčných surovin.
Velmi příjemnou součástí tohoto měsíce byly i velikonoční
svátky a s nimi spojené prázdniny. V závěru měsíce
už na nás čekaly rodičovské schůzky, které proběhly
v klidné atmosféře.
Nyní bych již všem popřál krásný závěr dubna a ještě příjemnější vstup do nového měsíce května.
Mgr. Pavel Adámek, ředitel ZŠ a MŠ Bechlín
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.......... AKCE KULTURNÍ KOMISE

Kultura – málo dostupná?
Tak nevím, ale vycházím z toho, že dne 29. března proběhlo, bohužel bez většího zájmu spoluobčanů,
divadelní představení LUCERNA od Aloise Jiráska v podání Docela velkého divadla Litvínov.
Přesto, že byla zajištěna doprava z Předonína i Benzinova a vstupné
dobrovolné, nebyla účast opravdu nic moc. Přitom se jedná
o divadelní kus patřící k naší vlasti a její historii. V podání Docela
velkého divadla Litvínov bylo představení i v podmínkách našeho
kulturního domu velice hezké. A je opravdu veliká škoda, že zájem
spoluobčanů byl tak malý.
Dík všem z Docela velkého divadla Litvínov, pořadatelům
i příznivcům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu této akce. Určitě
se budeme těšit na příště!
Jaroslav Kolář

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

Záchrana se vzdaluje, naděje stále žije
První vítězství jara, velká účast hráčů nás potěšila s vidinou dalších úspěchů. Ale pozor, vidina
dobrého klame. Další utkání probíhají v rytmu podzimu. Neúčast, ať již z jakýchkoliv příčin a rozdílné
výkony nesvědčí o dobrém vztahu ke klubu a snaze do nového prostředí uhájit i lepší soutěž.
Sobota 30. března 2019
Podlusky – Předonín
5:0 (3:0)
- zcela nevydařený zápas. V úvodu několik možností bez úspěchu, naopak gól darovaný soupeři jako
na podnose ovlivnil další průběh zápasu, kdy jsme hráli v útlumu a nenašel se nikdo, kdo by zvedl
morálku družstva. Doufejme, že nás předpokládaný bodový zisk nebude v závěru soutěže mrzet.
Sobota 6. dubna 2019
Předonín – Kleneč
2:1 (1:0)
- výjimečně zdařilý výkon proti favorizovanému soupeři znamenal zisk důležitých bodů. Favorita jsme
gólově zaskočili v úvodu obou poločasů a překvapený protivník stačil pouze upravit výsledek.
Tentokrát jsme vydrželi i fyzicky.
Sobota 13. dubna 2019
Židovice – Předonín
6:3 (4:1)
- domácím jsme zápas usnadnili, neboť jsme nastoupili pouze v devíti hráčích a než jsme stačili
družstvo alespoň doplnit, prohrávali jsme po patnácti minutách 0:3. Dále se hra vyrovnala a druhý
poločas až na závěr byl v naší režii. Bohužel jsme nevyužili několik vyložených šancí a konečný
výsledek znamenal zisk domácích.
Sobota 20. dubna 2019
Předonín – Lounky
2:3 PK (1:0)
- další ztracené body v zápase, kde bylo vítězství hodně blízko. Rozhodly poslední tři minuty
a nastavení. V té době jsme odolávali velkému tlaku hostů, navíc o deseti hráčích, neboť nebyl,
kdo by střídal zraněné hráče. V závěru prvního poločasu jsme se ujali vedení, které jsme udrželi i přes
tlak soupeře a v průběhu tohoto tlaku jsme uzemnili hosty druhým gólem. Škoda neproměněných
šancí J. Balšánka. Po vystupňovaném úsilí hosté v 91. minutě snížili a v 94. minutě vyrovnali
z trestného kopu, aby nakonec vyhráli i na penalty. Smolný zápas – po dobrém výkonu bez patřičného
zisku.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
SDH Bechlín Vás srdečně zve na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v úterý 30. dubna 2019 od 17:00 hodin u hasičské zbrojnice
Nápoje a občerstvení v běžném rozsahu.

SK Předonín zve všechny občany na tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v úterý 30. dubna 2019 od 17:30 hod. netradičně na ploše u rybníka
Možnost zakoupení vuřtů na místě, občerstvení zajištěno.
Hospoda u Petráčků v Libkovicích Vás zve na

ŘÍZENOU DEGUSTACI MORAVSKÝCH VÍN
z vinařství Moravčíkova vína z vinic pod Pálavou Horní Věstonice
v úterý 14. května 2019 od 18:00 hodin
Vstupné 200,- Kč, v ceně je zahrnuta degustace 12 vzorků vín s přívlastkem,
degustační sklenička a drobné občerstvení. Vína Vám představí Vladislav Moravčík.
Rezervace na tel. 737 768 770.

Jarní přání
Velikonoční ten čas
se všemi zvyky svými –
trochu nazpět vrací nás,
při setkávání se
s nejbližšími...

Mnozí ale jedno přání máme,
to aby Velký pátek
cosi vyplnil.
Poklady půlnoční již
nehledáme,
jen kdyby v srdcích
krystaly ledu
rozpustil...

Vstupujeme do jara –
zima, ta již je pryč.
Slunko o radost se postará
a když ne, tak pomůže
koště, lopata
či rýč...
Jaroslav Kolář

JINÁ SDĚLENÍ ..........
Pan Roček oznamuje,
že prodej sadby se uskuteční ve středu 8. května 2019 od 16:00 hodin

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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