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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
stěžejní akcí končících prázdnin je pro naši obec Prázdninové rozloučení. Dlouholetá tradice byla
přerušena jenom jednou, a to z důvodu výstavby nového sportovního zázemí. Společenská a hravá
akce našla oblibu jak u našich občanů, tak i návštěvníků, a hlavně dětí, ze širokého okolí.
Pestrý program pro děti i kulturně společenské vyžití dospělých je každý rok na velmi dobré úrovni.
Každý z návštěvníků si může vybrat okruh všeho, co ho baví a zajímá. Dětské soutěže se zajímavými
cenami, Sváťovo dividlo, vojenské ležení, zemědělská i sportovní technika, hasiči a policie
a v neposlední řadě skupina historického šermu Lepus – družina Zbyňka Zajíce z Libochovic. To je jen
malý výčet toho, co na návštěvníky čeká. Samozřejmostí je široká škála občerstvení, jak něčeho na zub,
tak i na zahnání žízně.
Tato akce pořádaná poslední prázdninový víkend zakončí letošní prázdniny a dětem nastanou běžné
každodenní povinnosti. Pro nás dospělé skončí čas dovolených a odpočinutí se vrhneme na tvoření
hodnot. Koloběh přírody je neúprosný a rychle se blíží podzim a vlastně i zima. Před námi je poslední
třetina roku. Čeká nás ještě babí léto a pak hurá do vánočního shonu.
Na závěr mi nezbývá než hluboce smeknout před všemi, kteří připravují hry a zábavu pro širokou
veřejnost. Bez jejich přiložení rukou k dílu, bez jejich dobrovolného přičinění nelze pořádat vlastně nic.
Hodiny a dny strávené přípravou, samotná účast ve stáncích s občerstvením i po celém hřišti a také
následný úklid na úkor vlastních rodin a svého volného času, to je něco, co není vidět, ale zaslouží
hlubokou poklonu a poděkování.
Dovolte mi popřát Vám všem dny vyplněné dobrou náladou a uspokojením. Všechny občany velmi
rádi uvítáme 31. srpna na místním hřišti a přejeme krásně prožitý den.
Alexander Suchý, starosta obce
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve středu 26. června od 18 hodin zasedali v Klubu Bechlín zastupitelé obce. Přítomno bylo deset
zastupitelů a hosté. Projednány byly následující věci:
Účetní záležitosti – v úvodu jednání zastupitelé jednohlasně schválili účetní závěrku ZŠ a MŠ Bechlín
a účetní závěrku obce za rok 2018, obě bez dotazů a připomínek. Dále byl schválen závěrečný účet obce
s drobnou výhradou.
Územní změny – zastupitelé odmítli žádost občana o změnu územní studie z důvodu možnosti
dodatečného povolení stavby na pozemcích k tomu neurčených – čtyři zastupitelé byli proti, šest
se zdrželo hlasování. Dále odmítli návrh občana na pořízení změny územního plánu za účelem
možnosti umístění stavby na pozemcích k tomu neurčených – pět zastupitelů bylo proti, pět se zdrželo.
Obě změny nebyly schváleny s námitkou, že majitelé zakoupili pozemky s daným určením a není
žádoucí dodatečně požadovat změny nebo dokonce nelegálně stavět.
Koupě pozemku – všichni přítomní zastupitelé schválili kupní smlouvu k dříve projednanému
převodu pozemku.
Hřiště v Předoníně – zastupitelé schválili smlouvu o dílo na vybudování chodníku u kabin na hřišti
v Předoníně – pro hlasovalo sedm zastupitelů, tři se zdrželi hlasování. V následujícím bodě jednání byl
projednán dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby kabin spočívající ve zvýšení ceny díla
z důvodu víceprací a méněprací. Dodatek byl schválen sedmi hlasy, tři zastupitelé se zdrželi hlasování.
Rozpočtové opatření – schváleno bylo sedmé rozpočtové opatření. Podpořeno bylo osmi zastupiteli,
dva se zdrželi hlasování.
Přípojka elektřiny – jednohlasně byla schválena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene pro přípojku elektřiny k nemovitosti.
Kanalizace Benzinov – všichni zastupitelé souhlasili s provedením přípojek kanalizace k zahradám
v místní části Benzinov.
Prodej pozemku – jednohlasně byl schválen záměr prodeje pozemku o malé výměře, který se nachází
pod částí rodinného domu v Předoníně.
Diskuse – v diskusi byly projednány podněty k výměně odpadkových košů, zemědělskému pachtu,
zákazu vjezdu k pískovně v Předoníně, dále pozvání na výstavu psů, dotaz na studie k výstavbě školy,
nabídka myslivců na brigády v obci a upozornění na stav komunikace v Bechlíně.
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 dnech 23.-27. září 2019 neordinuje.
Zástup MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

MUDr. Zámečníková oznamuje
MUDr. Zámečníková oznamuje, že od 26. 8. 2019 do 8. 9 2019 neordinuje.
Zástup MUDr. Eva Ševčíková, Dům lékařských služeb, Obchodní 686, Štětí.

Svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu probíhá každé pondělí. Odpad připravte v nádobách nebo pytlích před Vaší
nemovitostí.
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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.

Sběr elektroodpadu
Sběr elektroodpadu v Bechlíně je dočasně ukončen. Pro Bechlín i Předonín zajišťuje sběr SDH Předonín.
V Předoníně je sběrné místo u hasičské zbrojnice.
Kontaktní osoba: Jaroslav Vocásek, tel. 723 174 947
Odevzdávat můžete jakékoliv elektrospotřebiče, malé i velké, které však musí být v nedemontovaném
stavu! Pokud nejste schopni spotřebič sami odvézt, stačí zavolat a hasiči odvoz zajistí.

.......... Z KNIHOVNY

Knihovna v první polovině roku
Pomalu končí prázdniny, dětem začne škola a my rekapitulujeme činnost naší knihovny v prvním
pololetí letošního roku. Již od ledna pokračujeme ve vyřazování starších opotřebovaných knih, které
průběžně nabízíme zdarma veřejnosti. Část těchto knih si také odvezli pořadatelé charitativní sbírky
z Broumova.
Jako každý rok, i letos dostaneme z rozpočtu obce 12 tisíc korun na nákup nových knih. Letos jsme
zatím menší část použili na pohádky, knihy pro mládež a v nejbližších dnech budeme nakupovat
novinky z beletrie pro dospělé.
V červnu nás navštívily děti z naší mateřské školky a několik dní po nich i prvňáčci ze základní školy.
Připravili jsme pro ně výběr knih přiměřených jejich věku. Děti nejvíc zajímaly knihy o přírodě
a zvířatech, encyklopedie motorek a aut a časopisy Čtyřlístek a ABC.
I letos jsme vyhlašovali nejlepší dětské čtenáře za minulý rok, a to ve třech kategoriích. Patronem této
akce je starosta obce, od kterého vítězové dostávají dárek. Mezi předškoláky suverénně zvítězila
Anežka Korpalová, která už od útlého věku pravidelně navštěvuje s rodiči naši knihovnu. Letos se stala
s jedenácti přečtenými knihami i celkovým vítězem. Mezi dětmi, které navštěvují II. stupeň základní
školy, letos zvítězila Veronika Čermáková. Ta zůstala za celkovou vítězkou pouze o jednu knihu. Děti
z naší základní školy letos trochu zaostávají, protože ale Anežka letos nastupuje do první třídy,
tak jejich průměr určitě zvedne a doufáme, že její zájem přivede mezi nás i její spolužáky.
Zveme všechny spoluobčany, přijďte se mezi nás podívat a prohlédnout si knihovnu. Můžete
si vybrat z více než 2 500 knih všech žánrů – beletrii, detektivky, naučné, dobrodružné, historické,
romantiku, encyklopedie, pohádky, dívčí románky a další. Knihy, které u nás nenajdete, Vám můžeme
vypůjčit v knihovně v Litoměřicích, tak jako si některé knihovny půjčují od nás. Těsíme se na Vaši
návštěvu každé pondělí od 15:00 do 16:30 hod. a každé první pondělí v měsíci od 14:00 do 16:30 hod.
Miluše Dvořáková, knihovnice
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Letní soustředění – Ohře 2019
Jako každý rok, tak i letos se konalo tábornické soustředění na Ohři. 34. ročník se nesl ve znamení
překrásného počasí s nebem bez mráčků a vysokými teplotami. Voda v řece přímo zvala do vln
a nabízela prima osvěžení. Všech 25 dětí plně využilo této pozvánky a oddávalo se vodním hrátkám.
Každodenní program nenechával nikoho na pochybách o krásně stráveném týdnu v přírodě.
Osvědčená parta dospěláků měla plné ruce práce jak s vymýšlením aktivit, tak s technickým
zabezpečením všeho potřebného.
Dvoudenní výlet na lodích spojený s bivakem pod širým nebem se pro partu starších dětí stal
příjemným zpestřením. To skupinka mladších, která zůstala v táboře, se odměnila zmrzlinou
a sladkostmi. Úrazů, jako jsou odřená kolena nebo boule na hlavě, bylo kupodivu pomálu. Zážitkem
pro všechny bylo sprchování teplou vodou ve vybudované přírodní koupelně. S uspokojením můžeme
říct, že děti se obejdou bez mobilních telefonů nebo televize. V dnešním přetechnizované době
je to až s podivem. Samozřejmě nechybí táborový oheň, povídání a zpívání. Dny pobytu rychle běží
a než se nadějeme, dojde k rozdávání diplomů za různé soutěže, za bodování úklidu, za to, jak se kdo
celý pobyt chová.
Samostatnou kapitolou je stravování. Vaří
se na přání dětí. Svíčková na smetaně, špagety,
sekaná s bramborem, rizoto, krupicová kaše.
Jen krátký výčet obědového menu. Snídaně
sladká, čaj nebo kakao, spousta ovoce a zeleniny,
občas nějaká sladkost. Svačíme a večeříme formou
švédských stolů, to je dlouholetá osvědčená
praxe.
Troufám si říci, že se všem líbilo a každý si odnesl hezké vzpomínky. Nezbývá než poděkovat všem,
kteří se podílí na celkové organizaci a technické pomoci pro zdárný průběh. Zvláštní poděkování patří
mladému kolektivu vedoucích, bez jejich kreativity a odpovědného přístupu k dětem nelze soustředění
pořádat.
Teď už zbývá jenom se těšit na příští prázdniny a snad znovu vyrazit.
Pavel Barcal, SDH Bechlín

Podřipská hasičská liga se blíží ke svému konci
Letošní již devátý ročník Podřipské hasičské ligy se pomalu, ale jistě schyluje ke svému konci. Proběhlo
osm z jedenácti závodů, před námi je již pouze srpnový závodní víkend a poslední závody
v Předoníně.
První útoky jsme tradičně odstartovali v polovině měsíce května ve Štětí. Poté následovaly závody
v Chloumku, Měrunicích, Hrobcích, Ctiněvsi, Dřemčicích, Děčíně a v Brozanech. Všechny zmíněné
závody se dle mého názoru vydařily. Počasí nám poměrně přálo a organizátoři měli
pro družstva vždy přichystané dobré sportovní zázemí a pěkné ceny.
A jak tedy vypadá aktuální pořadí? Kategorii TOP muži, která
se běhá na vlastní stroj a 3B, vede naše předonínské „béčko“.
Pár bodíků za nimi na druhém místě jsou však muži z DOM
Armex Děčín. Třetí místo prozatím patří mužům ze Štrbic.
Kluci
z našeho
„áčka“
jsou
prozatím
na pěkném sedmém místě. Ženy kategorii TOP taktéž běhají
na vlastní stroj, rozdílem jsou pouze 2B hadice. Tuto kategorii
jasně vedou děvčata ze Štrbic, za nimi jsou Hrobce a třetí
místo prozatím drží naše holky z Předonína.
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Druhá kategorie ŘÍP je pro muže odlišná tím, že trať je stejně dlouhá jako pro ženy, tedy pouze 2B.
Ženy pak v této kategorii startují se strojem v klidu. V této kategorii našemu béčku patří prozatím
bronzová pozice, áčko je šesté a ženy se drží na pěkném druhém místě. Naše umístění bohužel
poměrně značně ovlivnil poslední červencový závod v Brozanech, kdy béčku i ženám popraskaly
hadice. Pravidla PHL neumožňují po chybě materiálu opakovat pokus a tak smolně obě družstva brala
nula bodů do tabulky.
V plném proudu je také liga dětí. Zde proběhlo již pět ze sedmi závodů, které se konaly ve Štětí,
Hrobcích, Ctiněvsi, Děčíně a Brozanech. Děti soutěží v kategoriích mladší a starší žáci. Naši starší žáci
se však zatím zúčastnili pouze jednoho závodu. V kategorii mladších žáků (děti do 11 let) naše děti
zatím drží desáté místo.
Sbor mimo jiné plně financoval vybudování hasičské základny - plata na novém
hřišti. Na toto hasičské zázemí jsme také dostali finanční příspěvek
od společnosti Mondi Štětí.
Na to, jak celá liga dopadne, se můžete přijít podívat 14. září na místní hřiště, kde se bude konat
závěrečný závod, který bude jistě napínavý.
Mgr. Jitka Kouřilová, SDH Předonín

………. ZE SPORTU

Bechlínský dorost se rozloučil titulem
Týmu dorostu se po třech letech podařilo opět vyhrát Okresní přebor dorostu. To, co se nedaří v jiných
vesnicích, se léta dařilo u nás. Několik let zde úspěšně fungoval dorostenecký tým. Letos se snaha
trenérů Pavla Cardy a Jakuba Podstavce opět zúročila a po loňském druhém místě jim jejich svěřenci
na rozloučenou věnovali titul. Ano, opravdu na rozloučenou. Bohužel pro nedostatek hráčů se nám již
pro příští sezónu nepodařilo udržet dorostenecké družstvo.
Odchází jediný dorostenecký brankář, který je sice odchovancem, ale srdce ho táhne domů
do Předonína, někteří hráči již nezapadají věkově a musí tedy soutěž opustit a zbývající torzo hráčů
by nepokrylo ani základní „jedenáctku“. Končí tím
tedy zase jedna etapa bechlínského dorosteneckého
fotbalu. Nezbývá než tedy poděkovat hráčům
za dobře odvedenou práci. Jmenovitě to jsou:
Adam Balšánek, Matěj Barák, Jiří Cedrych, Radek
Hakl, Marek Janda, Martin Kratochvíl, Václav
Macek, Martin Martan, Martin Nguen Min Tri, Patrik
Ondřejčík, Aleš Pavelka, Filip Sklenář, Patrik Tomík,
Jan Tvrzník, Filip Sklenář, Luboš Vettlý a výše
jmenovaní trenéři.
Ještě krátce k ostatním týmům. Radost nám již třetím rokem dělá tým starší přípravky pod trenérským
vedením Míry Suchého a Tomáše Cedrycha. Tým dospělých skončil uplynulou sezónu na desátém
místě ze čtrnácti účastníků v Okresním přeboru, ale díky reorganizaci krajských soutěží sestoupil zpět
do 3. třídy (sestupovalo sedm posledních týmů konečné tabulky).
Do nové sezóny jsme i díky některým dorostencům a zájmu bývalých hráčů, které jsme léta na hřišti
neviděli, i těch, kteří nemají čas trénovat nebo zatím nehrají za „A“ tým dospělých přihlásili i „B“ tým,
který bude hrát 4. třídu. Rozpisy zápasů všech týmů najdete níže.
O bechlínský fotbal je stále zájem a patří za to díky všem, kteří se o něj starají, trénují, hrají, podporují
ho a fandí mu. Neboť bez všech těchto lidí by tu nebyl již 86 let.
Děkujeme jménem klubu za spolupráci s SDH Bechlín a Obci Bechlín za zázemí a finanční podporu
našeho spolku.
Iveta Svobodová a Pavel Carda, FK Bechlín
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Rozpis zápasů FK Bechlín
FK Bechlín „A“ – III. třída sk. B – sezóna 2019/2020 podzim
den
datum
čas
soupeř
sobota
17. 8. 2019
17:00
Bechlín – Račice
sobota
24. 8. 2019
10:15
Židovice – Bechlín
sobota
31. 8. 2019
17:00
Mšené Lázně – Bechlín
sobota
7. 9. 2019
17:00
Bechlín – Býčkovice
sobota
14. 9. 2019
16:30
Bříza – Bechlín
sobota
21. 9. 2019
16:30
Bechlín – Vědomice
sobota
28. 9. 2019
16:00
Polepy – Bechlín
sobota
5. 10. 2019
16:00
Bechlín – Kleneč
sobota
12. 10. 2019
15:30
Lounky – Bechlín
sobota
19. 10. 2019
15:30
Bechlín – Hoštka
neděle
27. 10. 2019
14:30
Štětí B – Bechlín
sobota
2. 11. 2019
14:00
Bechlín – Rovné B
sobota
9. 11. 2019
14:00
Straškov – Bechlín

hřiště
Bechlín
Židovice
Mšené Lázně
Bechlín
Bříza
Bechlín
Polepy
Bechlín
Lounky
Bechlín
Štětí
Bechlín
Straškov

FK Bechlín „B“ – IV. třída sk. B – sezóna 2019/2020 podzim
den
datum
čas
soupeř
neděle
25. 8. 2019
17:00
Bechlín – Přestavlky
sobota
31. 8. 2019
14:00
Vrbice/Vetlá – Bechlín
neděle
8. 9. 2019
17:00
Bechlín – Podlusky
neděle
15. 9. 2019
16:30
Račiněves – Bechlín
neděle
22. 9. 2019
16:30
Bechlín – Roudnice B
neděle
29. 9. 2019
16:00
Bechlín – Ctiněves/Libkovice
sobota
5. 10. 2019
13:00
Střížovice – Bechlín
neděle
20. 10. 2019
15:30
Předonín – Bechlín
neděle
27. 10. 2019
14:30
Bechlín – Kostomlaty
neděle
3. 11. 2019
14:00
Dušníky B – Bechlín

hřiště
Bechlín
Vrbice
Bechlín
Račiněves
Bechlín
Bechlín
Střížovice
Předonín
Bechlín
Dušníky

FK Bechlín starší přípravka – OP starších přípravek sk. B – sezóna 2019/2020 podzim
kolo
den
datum
čas
soupeř
hřiště
1. čtvrtek
29. 8. 2019 17:00 Bechlín – Libotenice
Bechlín
2. neděle
8. 9. 2019 10:00 Brozany/Lukavec – Bechlín
Brozany
3. neděle
15. 9. 2019 10:00 Bechlín – Mšené Lázně
Bechlín
4. neděle
22. 9. 2019 10:00 Vědomice – Bechlín
Vědomice
5. neděle
29. 9. 2019 10:00 Bechlín – Hoštka
Bechlín
6. neděle
6. 10. 2019 10:00 Štětí - Bechlín
Štětí
7. neděle
13. 10. 2019 10:00 Bechlín – Podlusky
Bechlín
8. neděle
20. 10. 2019 10:00 Bechlín – Straškov
Bechlín
9. neděle
27. 10. 2019 10:00 Budyně – Bechlín
Budyně
10. neděle
3. 11. 2019 10:00 Bechlín – Bohušovice
Bechlín
11. neděle
10. 11. 2019 10:00 Křešice – Bechlín
Křešice
Pavel Carda, FK Bechlín
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.......... ZE SPORTU

Do nové sezóny nově
Po prázdninové přestávce máme několik zajímavostí. Klub má k dispozici renovovanou hrací plochu
včetně vybudovaného závlahového zařízení. Dále bude moci využívat na základě smlouvy obecní
objekt sportovního zařízení, u něhož dojde v nejbližších dnech ke kolaudaci. Jiná je i soutěž, jejímž
členem se stalo naše družstvo. Bohužel to není příliš příjemné zjištění. Budeme pokračovat v soutěži,
v níž jsme v roce 1996 začínali. Věříme tomu, že se s lepšími podmínkami zlepší
i naše vystupování v mistrovské soutěži. Co nás čeká napoví program mistrovského podzimu.
kolo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

den
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

datum
1. 9. 2019
8. 9. 2019
15. 9. 2019
22. 9. 2019
28. 9. 2019
6. 10. 2019
13. 10. 2019
20. 10. 2019
27. 10. 2019
3. 11. 2019

výkop
17:00
17:00
16:30
16:30
13:00
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00

Soupeři
Roudnice B – Předonín
Předonín – Kostomlaty
Dušníky B – Předonín
Předonín – Přestavlky
Vrbice – Předonín
Předonín – Podlusky
Račiněves – Předonín
Předonín – Bechlín B
Ctiněves/Libkovice – Předonín
Předonín – Střížovice

Jak je patrné z přehledu, IV. třída má pouze 11 účastníků a její zápasy se hrají až na výjimku v neděli.
A které nové nebo staronové tváře můžeme na podzim vidět v dresu našeho družstva: T. Flodra
z SK Bezděkov, A. Balšánka z FK Bechlín, M. Srbu z SK Štětí, R. Bláhu a P. Guriše z Dynama Střížovice,
M. Janatu z TJ Dobříň, J. Červinku ze Sokolu Račice a L. Horejska s novou registrací. Popřejme našim
novým členům hodně úspěchů v našem kolektivu.
Jednou větou výsledky přípravy na podzim, které jsou ovlivněny letní „okurkovou“ sezónou.
Sobota 10. srpna 2019
Liběchov – Předonín
2:1 (1:1)
- poměrně dobrý výkon i výsledek.
Sobota 17. srpna 2019
Vehlovice – Předonín
13:0 (7:0)
- výpadek po všech stránkách.
Neděle 25. srpna 2019
Černuc B – Předonín
2:2 (0:1)
- po neplodné převaze pouze remíza.
Tolik do podzimu a těšme se na fotbalové setkání v pěkném sportovním stánku.
Ing. Ladislav Soušek, SK Předonín

Slovo předsedy SK Předonín
SK Předonín touto cestou velmi děkuje všem, kteří se finančně podíleli na renovaci hrací plochy
a dobudování sportovního areálu.
Za investici a odborné zhotovení: Obec Bechlín, SMOLA STAVBY s.r.o., Trávníkářství s.r.o. Blšany.
Za sponzoring a dobrovolnictví: Corad s.r.o. Štětí, ČEPRO a.s. Hněvice, HotBusiness s.r.o. Praha,
JSM Somac s.r.o. Krabčice, Knotek & Knotek – zahradnické služby, SDH Předonín, SMOLA
STAVBY s.r,o. Litoměřice, Texal a.s. Štětí, Ústecký kraj, Zipo – topení, voda plyn, Balšánek Aleš,
JUDr. Beneš Vladimír, Benešová Helena – kadeřnictví, Černý Jiří, Červenka Karel ml., Hakl Martin,
Hezoučký Ladislav, Hlaváček Ondřej, Jindřich Petr, Jonák Petr st., Jonák Václav, Krejčí Bedřich, Kušpál
Miroslav, Mudrová Gabriela, Nebeský Karel, Rous Jan, Soušek Pavel, Soušek Petr, Svoboda Bohumil,
Vrána Karel.
Velký dík dále patří všem, kteří svojí účastí při brigádách pomáhají dobudovat okolí areálu do krásy.
Pavel Balšánek, předseda SK Předonín
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SE SRDEČNÝM POZVÁNÍM ..........
Obec Bechlín zve všechny občany na

PRÁZDNINOVÉ ROZLOUČENÍ
v sobotu 31. srpna 2019 od 10:00 hodin
na fotbalovém hřišti v Bechlíně
10:00
Sváťovo dividlo
13:00
soutěže o ceny
15:00
sportovní a policejní kynologie
16:00
dětská diskotéka
19:00
taneční zábava
Po celý den vystoupení skupiny historického šermu „Lepus“, ukázky vojenské, policejní
a požární techniky, ukázky auto a moto veteránů, projížďky bojovou technikou,
projížďky na koni, skákací hrad...
Startovné pro bechlínské a předonínské děti zdarma, ostatní 150,- Kč
Bohaté občerstvení.
Vstupné dobrovolné.
Dovolujeme si tímto požádat naše příznivce a sponzory o zachování přízně.

SDH Předonín pořádá

ZÁVODY PODŘIPSKÉ HASIČSKÉ LIGY
v sobotu 14. září 2019 od 9:00 hodin

ZÁVODY KRUŠNOHORSKÉ HASIČSKÉ LIGY
v neděli 15. září 2019 od 11:00 hodin
fotbalové hřiště Předonín

SDH Předonín Vás zve na

OSLAVY 110 LET SBORU
v sobotu 21. září 2019 od 14:00 hodin se koná v Klubu Předonín VALNÁ HROMADA
Před hasičárnou bude vystavena naše technika.

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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