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………. SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
ve dnech 23.-24. září proběhnou v celé republice volby do zastupitelstev obcí. V současné době probíhá
administrativní příprava veškerých náležitostí, které s volbami musí být splněny. Jmenování
zapisovatelů, stanovení počtu členů volebních komisí, školení členů a příprava volebních místností.
Volba zastupitelstva je výraznou odpovědností každého občana, každý jednotlivý hlas může být
rozhodující pro čtyřleté volební období, pro život každé obce či města.
V Bechlíně dochází ke změně volební místnosti. Letošní volby do zastupitelstva obce i volba prezidenta
republiky proběhnou v kulturním domě č.p. 213 (bývalé kino). Volební místnost v Předoníně zůstává
na stejném místě, tj. v Klubu Předonín č.p. 39.
Chtěl bych upozornit všechny voliče, aby si pečlivě pročetli pokyny ke způsobu volby a zkontrolovali
patřičné doklady, tedy platnost občanského průkazu či pasu. K hlasovacímu lístku jsou přiloženy
veškeré informace o způsobu volby a další důležité pokyny.
Volby nejsou v mnoha zemích umožněny například ženám. Naše výsada, že mohou volit všichni
občané, je určitě zavazující pro každého z nás. Jenom my rozhodujeme o tom, kdo povede naši obec
ve volebním období, kam a jak se bude naše obec ubírat. Využijme plně tohoto práva a svůj hlas
odevzdejme. Nepřijít k volbám do zastupitelstva obce je pustá neodpovědnost. Všichni chceme v naší
obci žít, být spokojeni a spolupodílet se na veškerém dění. Volební účast v předchozích volbách
do zastupitelstva obce dosáhla cca 62 %. To je poměrně malé číslo. Je škoda, že téměř 40 % voličů
neprojevilo zájem o složení zastupitelstva, o vedení obce. Každý z nás by měl mít odpovědnost
za vlastní obec, za budoucnost pro naše děti, za společenský život.
Dovolte mi Vás všechny požádat o aktivní účast při volebním aktu. Udělejte si chvilku a přijďte
odevzdat svůj hlas a tím spolurozhodnout o dalším volebním období, o rozvoji obce, o podpoře kultury
a sportu, zkrátka o běžném životě všech částí naší obce.
Alexander Suchý, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU ……….

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Ve středu 17. srpna od 18 hodin se v Kulturním domě v Bechlíně konalo zasedání zastupitelstva obce.
Přítomno bylo deset zastupitelů.
Rozpočtové opatření – v úvodu jednání zastupitelé jednohlasně schválili rozpočtové opatření.
Zpráva o hospodaření obce – jednohlasně byla schválena Zpráva o hospodaření obce za první pololetí
letošního roku.
Smlouvy o zřízení věcného břemene – všemi hlasy zastupitelé schválili uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, obě
pro inženýrské sítě v Bechlíně.
Smlouva o poskytnutí práv k užívání software – zastupitelstvo jednohlasně schválilo uzavření
smlouvy pro nákup nového programu evidence obyvatel.
Dohoda o postoupení práv a povinností z rozhodnutí o stavebním záměru – šesti hlasy bylo
schváleno uzavření dohody, kterou obec přebírá projektovou dokumentaci kanalizačního řadu
na Benzinově. Čtyři zastupitelé se zdrželi hlasování.
Diskuse – v diskusi se zastupitelé zabývali možností častějšího vývozu kontejnerů na papír, dále
opatřením recyklátu na úpravu obecní cesty a dopravní situací na státní komunikaci v Předoníně.
Celé znění zápisu je k dispozici na www.bechlin.cz a včetně příloh v kanceláři obecního úřadu.
Kateřina Fuksová

MUDr. Tylová oznamuje
MUDr. Tylová oznamuje, že 5.–9. 9. 2022 neordinuje.
Zástup MUDr. Pavel Podrápský, Špindlerova 806, Roudnice n.L.

Pomoc uprchlíkům
Humanitární sbírka pro uprchlíky z Ukrajiny stále pokračuje. Výdej i příjem oblečení, obuvi, lůžkovin,
drogistického zboží, domácích potřeb atd. bude probíhat v Kulturním domě Bechlín každou první
neděli v měsíci (2. října) od 14:00 do 18:00 hodin. Jiný termín je možný po dohodě s OÚ Bechlín.

Informace o volbách do zastupitelstev obcí
volby se uskuteční

v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 24. září 2022 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 Kulturního domu Bechlín čp. 213 (změna!!!)
• 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
Státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší18 let a má v obci trvalý pobyt.
Občan jiného členského státu Evropské unie, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci
trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
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………. INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
• hlasovací lístky
V záhlaví hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být
zvolen (v naší obci bude voleno 11 zastupitelů). Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni
na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných sloupcích
umístěných vedle sebe. Hlasovací lístky budou voličům distribuovány nejpozději 3 dny přede dnem
voleb, v případě ztráty či poškození obdrží volič kompletní sadu hlasovacích lístků ve volební
místnosti.
• hlasování
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 občanství jiného členského státu platným průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo platným
potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci). Voliči, který tak neučiní,
nebude hlasování umožněno.
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.
V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků může volič upravit hlasovací lístek jedním z těchto způsobů:
• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen (11). Pokud volič
označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty,
k označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží. Pokud by byla
tímto způsobem označena více než jedna volební strana, byl by takový hlasovací lístek
neplatný.
• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje,
a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno (11). Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený
počet, byl by takový hlasovací lístek neplatný.
• Kromě toho lze oba způsoby kombinovat. Lze označit křížkem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty v libovolných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivým kandidátům
a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí pouze tolika kandidátům, kolik zbývá
do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud by byla tímto způsobem označena více než
jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet (11), byl by takový hlasovací
lístek neplatný.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené, nejsou vloženy
do úřední obálky, do úřední obálky je vloženo více hlasovacích lístků nebo na nich není označena
ani žádná volební strana ani žádný kandidát.
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.
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AKCE KULTURNÍ KOMISE ..........

Podřipský biograf
Vážení a milí spoluobčané, kdo sleduje kulturní dění v okolí, neuniklo mu, že do vedlejších obcí zavítal
„Podřipský biograf“. Nejinak tomu bylo i u nás v pátek 29. července 2022. Kulturní komise společně
s FK Bechlín na podnět z řad občanů uspořádala zdarma na fotbalovém hřišti letní akci, promítání
filmu „Gump, pes, který naučil lidi žít“.
Počasí přálo, skvělé herecké obsazení a téma filmu tak trochu předurčovalo příjemně strávený večer
s rodinou, přáteli pod noční oblohou u filmu, který zaujal nejen děti, ale i dospělé. Návštěvnost byla
nad očekávání. Doslova bleskové, bohaté občerstvení a technické zázemí pro tuto akci zajistil náš
fotbalový klub, za což mu patří velký dík! Po skončení promítání večer doslova vybízel k posezení
u dobrého moku, a tak někteří z nás zůstali i déle.

Tímto bych Vás ráda pozvala na zářiovou akci do Předonína! „Podřipský biograf“ zavítá i tam
na fotbalové hřiště, a to v pátek 9. září 2022, začátek promítání bude po setmění a na letácích se čas
upřesní. Doufejme, že počasí vyjde a budeme moci zdarma shlédnout v klidu a pohodě nejnovější
pohádku „Tajemství staré bambitky 2“. Tentokrát to ocení především naši nejmenší, ale najde se mezi
námi i leckterý dospělák, který se rád vrátí do dětských let. Občerstvení a technické zázemí
pro promítání bude i zde na hřišti v Předoníně zajištěno a troufám si říci neméně dobře partou
skvělých lidí. Tak přijďte i Vy se svými ratolestmi, přáteli, známými potěšit se úžasnými výkony
českých herců. Vypnout od každodenních starostí, užít si se svými nejdražšími dobrodružství
pod noční oblohou, to se přece neděje každodenně a zážitek jistě bude stát za to!
Jménem kulturní komise a Sportovního klubu Předonín jste srdečně zváni!
Vladimíra Müllerová, předsedkyně kulturní komise

Z NAŠÍ KNIHOVNY ..........

Knihovna po covidu
Po dvouletém omezení zaviněném pandemií covidu, kdy byly uzavřeny školy, školky, kulturní
i ostatní instituce, jsme se letos začátkem roku vrátili k normálu. Od ledna nastoupila nová knihovnice
Bára Klemptová, která nahradila paní Janu Pixovou. Návštěvnost knihovny se vrátila do doby
před pandemií a navíc se nám přihlásilo několik nových dospělých i dětských čtenářů. Přihlásily
se také děti ukrajinských uprchlíků, kteří žijí v naší obci a budou chodit do bechlínské školy. Návštěvy
a výpůjčky k 31. srpnu 2022 předstihly celoroční výsledky předcovidových let. Prozatím proběhlo
183 návštěv a bylo půjčeno 558 knih a časopisů.
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………. Z NAŠÍ KNIHOVNY
Po covidové pauze nás ve středu 22. června navštívily děti z naší školky a strávily s námi hezké
dopoledne u zajímavých knížek. V sále, který používáme jako čítárnu, jsme pro ně připravili výběr
knih pro nejmenší a předškoláky, ale mohly si vybírat i z dalších knih o přírodě, zvířatech, pohádek,
leporel, časopisů ABC a Čtyřlístek a dalších. Doufáme, že se jim u nás líbilo a že se k nám vrátí s rodiči,
prarodiči nebo staršími sourozenci a stanou se našimi novými čtenáři.
Vyhlásili jsme také nejlepší čtenáře roku mezi žáky naší školy a školky. Letos
došlo ke kuriozitě, nejlepšími čtenáři se staly tři sourozenecké dvojice,
a to Josefka a Anežka Korpalovy, Janička a Vašík Opltovi a Libuška a Pavlínka
Hájkovy. Jako vždy jsme jim předali dárky věnované panem starostou a popřáli
jim úspěch.

V knihovně máme více než 2 000 knih a stále nakupujeme nové, na které dostáváme každý rok
10 000 Kč z rozpočtu obce. Mimo to každé tři měsíce dostáváme z litoměřické knihovny výměnný
soubor, který obsahuje beletrii, pohádky, naučné knihy, dětské mluvící knihy, audioknihy, různé hry
a časopisy. Po třech měsících soubor vrátíme a dostaneme nový.
Doufám, že ti, kteří k nám ještě nechodí, nás navštíví i se svými dětmi a vnoučaty a stanou se našimi
čtenáři. Pro občany Bechlína a Předonína je půjčovné zdarma. Knihovna je otevřena každé úterý
od 15:00 do 16:30 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Miluše Dvořáková, knihovnice

………. Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Tohatsu Fire Cup
V sobotu 16. července jsme se se dvěma družstvy dospělých („mladých“
a „starých“) zúčastnili dalšího závodu Tohatsu Fire Cupu v Horním
Podluží. Organizátoři dělali, co bylo v jejich silách, aby soutěžící družstva
dostatečně pohostili. Myslím si, že se jim to povedlo a soutěž
se i nezúčastněným divákům musela líbit. Družstvo „A“ po povedeném
výkonu obsadilo třetí místo, družstvo „B“ si po platném pokusu obsadilo
pro letošní sezónu „své“ jedenácté místo. Poté nás čekal téměř měsíc
volna, kdy jsme nabrali nové síly do zbytku sezóny.
V sobotu 20. srpna jsme po měsíční přestávce vyrazili se dvěma
družstvy dospělých na další závod Tohatsu Cupu, tentokrát
do Jirkova. Za deštivého počasí to pro nikoho nebylo jednoduché,
ale nám se zadařilo. „A“ družstvo s časem 36,77 bylo poprvé
v sezóně ve své kategorii na prvním místě. „B“ družstvo s časem
47,63 bylo deváté a dosáhlo tak poprvé na body za umístění.
Přestávka, zdá se, nám přišla vhod a snad si tyto výkony udržíme
i do zbytku sezóny.
Michal Laurich, SDH Bechlín
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE ……….

Krajské kolo a Mistrovsví ČR dorostu v požárním sportu
V sobotu 4. června se na městském stadionu v Ústí nad Labem konalo krajské kolo dorostu. Soutěžila
zde družstva a jednotlivci, kteří jsou rozdělení do dalších kategorií podle věku na mladší, střední
a starší. Okres Litoměřice měl letos bohaté zastoupení. Reprezentovala ho družstva dorostenek
a dorostenců z Vědomic, starší dorostenka z Terezína, střední dorostenec z Křešic a samozřejmě za náš
sbor Terka Macková, která soutěžila v kategorii středních dorostenek.
První disciplínou pro jednotlivce byl dvojboj. Soutěžící musí na 100 m
dlouhé dráze proskočit překážku „okno“ a přenést minimax. Terka
se v této disciplíně s časem 20,06 umístila na prvním místě. Poté
následovala druhá disciplína, běh na 100 m s překážkami. První pokus
Terka zaběhla za 20,10. To pro nás vypadalo celkem slibně, ale ještě jsme
měli před sebou druhé pokusy a samozřejmě si každá závodnice mohla
svůj čas vylepšit. Terce se to sice nepovedlo, ale žádná
ze závodnic na její čas ani v druhých pokusech nedosáhla. Pro nás
to znamenalo jediné. Terka se v celkovém součtu bodů umístila
na prvním místě a „doběhla“ si pro postup na Mistrovství ČR. Navíc
musím podotknout, že byla ve všech disciplínách nejrychlejší ze všech
dorostenek, které se soutěže jednotlivců zúčastnily, bez ohledu na věk.
Na výsledek to sice nemá vliv, ale potěší to a my jsme na ni opravdu
pyšní. Společně s Terkou na MČR postoupily i dorostenky z Vědomic,
za které soutěží naše další členka, Kačka Čvančarová.
Mistrovství ČR dorostu se konalo 3. července, opět v Ústí nad Labem. Atmosféra na takových soutěžích
se hodně liší od těch běžných. Fanouškové burcují soutěžící k výkonům vším možným, bubny,
sirénami, prostě čímkoliv, co dělá kravál. Konkurence je tady opravdu veliká, některé z dívek jsou
členkami reprezentace ČR, jiné se hasičskému sportu věnují několik dní v týdnu. Od začátku jsme
Terku upozorňovali, že pro náš sbor je velký úspěch už to, že se na MČR dostala a s jakýmkoliv
výsledkem budeme spokojeni. Její soukromý cíl byl nebýt poslední.
Na prvním pokusu v běhu na 100 m bylo vidět, že je nervózní víc než obvykle. Druhý pokus
si ale opravila a umístila se na jedenáctém místě ze čtrnácti závodnic
ve své kategorii. Často se zlehčuje váha další disciplíny, testu požární
ochrany. Ale je to právě test, který dokáže ošklivě zahýbat pořadím.
Stačí jediná chyba a soutěžícího dokáže sesadit z prvního na poslední
místo. Naštěstí ho Terka napsala bezchybně. Poslední disciplínou byl
dvojboj. Když měla Terka za sebou první pokus s celkem slušným
časem, shodli jsme se, že není čas ztrácet čas. Do druhého pokusu
a svého posledního běhu na letošním mistrovství dala úplně všechno,
bez opatrnosti, která provází první pokusy, kdy je potřeba získat platný
čas. Bohužel to nevyšlo. Časově by se umístila na třetím místě, ale spadl
jí minimax, a tak byl pokus neplatný. Započítal se jí tedy první čas
a umístila se na devátém místě. Ale není čeho litovat. I o tom je hasičský
sport. O troše štěstí, o náhodě.
V celkovém hodnocení Terka uzavřela první desítku, což je mnohem lepší, než jsme očekávali. Ještě
jednou bych jí chtěla poděkovat za skvělou reprezentaci nejen sboru a obce, ale také okresu a kraje,
a do další sezóny popřát nejen jí, ale všem soutěžícím, hodně štěstí!
Holky z SDH Vědomice se v soutěži družstev celkově umístily na osmém místě, taktéž gratulujeme!
Kromě této velké akce nezahálíme ani jinde. Chlapi a družstvo „mlaďasů“ dále soutěží v sérii Tohatsu
Cup a děti na Stimax Cupu. Společné finále těchto dvou soutěží se koná 23. září, tak držte palce.
Michala Korpalová, SDH Bechlín
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Rozpis zápasů FK Bechlín
Muži „A“ – III. třída dospělých sk. „B“ – podzim 2022
kolo den
datum
čas
soupeř
2.
sobota
27. 8. 2022 17:00 Straškov – Bechlín
3.
sobota
3. 9. 2022 17:00 Bechlín – Předonín
4.
sobota
10. 9. 2022 17:00 Lounky/Chodouny – Bechlín
5.
sobota
17. 9. 2022 16:30 Bechlín – Bříza
6.
sobota
24. 9. 2022 16:30 Dušníky „B“ – Bechlín
1.
středa
28. 9. 2022 16:30 Bechlín – Račice
7.
sobota
1. 10. 2022 16:00 Bechlín – Podlusky
8.
sobota
8. 10. 2022 16:00 Mšené Lázně – Bechlín
9.
sobota
15. 10. 2022 15:30 Bechlín – Polepy
10.
sobota
22. 10. 2022 15:30 Bechlín – Travčice
11.
neděle
30. 10. 2022 14:30 Rovné „B“ – Bechlín
12.
sobota
5. 11. 2022 14:00 Bechlín – Kleneč
13.
sobota
12. 11. 2022 14:00 Vědomice – Bechlín

hřiště
Straškov
Bechlín
Lounky
Bechlín
Dušníky
Bechlín
Bechlín
Mšené Lázně
Bechlín
Bechlín
Rovné
Bechlín
Vědomice

Muži „B“ – IV. třída dospělých sk. „B“ – podzim 2022
kolo den
datum
čas
soupeř
2.
neděle
28. 8. 2022 17:00 Račiněves – Bechlín
3.
neděle
4. 9. 2022 17:00 Bechlín – Střížovice
4.
neděle
11. 9. 2022 17:00 Kostomlaty – Bechlín
5.
neděle
18. 9. 2022 16:30 Bechlín – Mšené Lázně „B“
6.
sobota
24. 9. 2022 10:15 Židovice – Bechlín
7.
neděle
2. 10. 2022 16:00 Bechlín – Podbradec
8.
neděle
9. 10. 2022 16:00 Přestavlky – Bechlín
9.
neděle
16. 10. 2022 15:30 Bechlín – Libkovice/Ctiněves
1.
neděle
23. 10. 2022 15:30 Bechlín – Vrbice/Vetlá

hřiště
Račiněves
Bechlín
Kostomlaty
Bechlín
Židovice
Bechlín
Přestavlky
Bechlín
Bechlín

Starší žáci – II. třída starší žáci sk. „C“ – podzim 2022
kolo den
datum
čas
Soupeř
2.
čtvrtek
1. 9. 2022 17:30 Bechlín – Straškov
3.
čtvrtek
8. 9. 2022 16:30 Roudnice n.L. „C“ – Bechlín
4.
sobota
17. 9. 2022 12:00 Bechlín – Vědomice
5.
sobota
24. 9. 2022 10:00 Bechlín – Roudnice n.L. „B“
6.
čtvrtek
29. 9. 2022 17:00 Dobříň – Bechlín
7.
sobota
1. 10. 2022 10:00 Bechlín – Dobříň
8.
neděle
9. 10. 2022 10:00 Straškov – Bechlín
9.
sobota
15. 10. 2022 10:00 Bechlín – Roudnice n.L. „C“
10.
sobota
22. 10. 2022 10:00 Vědomice – Bechlín
1.
sobota
29. 10. 2022 10:00 Roudnice n.L. „B“ – Bechlín

hřiště
Bechlín
Roudnice n.L.
Bechlín
Bechlín
Dobříň
Bechlín
Straškov
Bechlín
Vědomice
Bezděkov
Pavel Carda, FK Bechlín
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Podzimní mistrovský fotbalový kolotoč začíná
Končí letní období relativního klidu a většina fotbalových oddílů zahájí honbu za bodovým ziskem.
Před uvedením rozpisu zápasů podzimu několik informací. V rámci přípravy na podzimní
mistrovskou sezónu se naše družstvo zúčastnilo turnaje v Uhách, kde nakonec po nepřesvědčivém
výkonu obsadilo „čestné“ čtvrté místo. Omluvou může být absence několika hráčů z jakýchkoliv
důvodů.
Výsledky:
Uhy – Předonín
3:3 (na pokutové kopy 4:2)
- v pokutových kopech se nedařilo těm nejzkušenějším (Kubeš, Jansa).
Sazená – Předonín
8:6
- v utkání s děravými obranami nám k úspěchu nestačilo ani vedení 4:2.
V posledním týdnu před prvním mistrovským utkáním se uzavřel kolotoč okolo přestupů. Náš oddíl
opouští Točín Ladislav do FK Bechlín (návrat do bývalého klubu), Herzinger Dominik do Sahary
Vědomice, Červinka Jakub do SK Liběchov, Srba Milan do TJ Sokol Hoštka, Marek Jakub
do FK Libochovice. A hráči, které rádi uvítáme: Kubeš Patrik – návrat z hostování z Rovného, Jindřich
Lukáš – z SK Liběchov, Dopater Tomáš – z TJ Sokol Hoštka a Malecha Oldřich – z TJ Sokol
Střížovice/Sepap Štětí.
Přehled mistrovských zápasů
kolo
den
datum
2. neděle
3. sobota
4. neděle
5. neděle
6. neděle
1. středa
7. sobota
8. neděle
9. sobota
10. neděle
11. neděle
12. sobota
13. neděle

28.8.2022
3.9.2022
11.9.2022
18.9.2022
25.9.2022
28.9.2022
1.10.2022
9.10.2022
15.10.2022
23.10.2022
30.10.2022
5.11.2022
13.11.2022

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

soupeři
Předonín – Mšené Lázně
Bechlín – Předonín
Předonín – Travčice
Rovné „B“ – Předonín
Předonín – Kleneč
Podlusky – Předonín
Vědomice – Předonín
Předonín – Račice
Straškov – Předonín
Polepy – Předonín
Předonín – Lounky
Bříza – Předonín
Předonín – Dušníky

Všichni jste vítáni na hřišti.
Ing. Ladislav Soušek, SK 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: urad@bechlin.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 urad@bechlin.cz,
případně je předejte v kanceláři OÚ
nebo místostarostovi panu Vocáskovi
v Předoníně.
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