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NOVELA VYHLÁ·KY NA ROZÚâTOVÁNÍ TEPLA
S SEBOU P¤INÁ·Í ZMùNY
Nová vyhlá‰ka ã. 269/2015 Sb., která nahrazuje vyhlá‰ku ã. 372/2001 Sb., pﬁiná‰í zásadní zmûny ve zpÛsobu rozúãtování spotﬁeby tepla. V˘raznû se napﬁíklad mûní limity, ve kter˘ch se mÛÏe pohybovat v˘‰e úhrady za vytápûní 1 m2 bytové plochy. Více penalizováni budou ti obyvatelé bytÛ, kteﬁí teplem pl˘tvají,
a také ti, kdo neposkytnou pﬁístup k mûﬁiãÛm pro provedení odeãtÛ.
Nejvût‰í zmûnou, kterou nová vyhlá‰ka do rozúãtování spotﬁeby tepla
pﬁiná‰í, jsou nové limity pro v˘‰i úhrady za teplo. Zatímco dﬁíve se v˘‰e
úhrady pohybovala v rozmezí plus
mínus 40 %, na základû nové vyhlá‰ky
to je od -20 % do +100 %. Díky tomu je
moÏné nejen „potrestat“ ty spotﬁebitele, kteﬁí na úkor celého domu teplem
pl˘tvají, ale také vyúãtovat teplo tomu,
kdo netopí vÛbec a pouze vyuÏívá tepelného prostupu ze sousedních
bytÛ.
A kdo by si mûl dát pozor na v˘‰i
celkov˘ch nákladÛ za teplo v pﬁí‰tím
vyúãtování? Ukazatelem vám mÛÏe
b˘t údaj v posledním vyúãtování (rok
2015), pokud jste byt uÏívali po cel˘
rok. Konkrétnû je to: ROZDÍL V NÁKLADECH OPROTI PRÒMùRU, hodnota je vyjádﬁena v procentech. „·etﬁílci“ s hodnotou pﬁesnû -40% se mohou
pﬁipravit na to, Ïe pﬁiplatí je‰tû nûjakou
tu „kaãku“ navíc, konkrétnû 20%.
„SprávÀáci“ s hodnotou v rozmezí 39,9% aÏ 39,9% se bát nemusí, protoÏe vyhlá‰ku dodrÏují, chovají se zodpovûdnû. Vzhledem k vy‰‰ím korekãním limitÛm mohou navíc i trochu u‰etﬁit. Naopak chroniãtí „pl˘tvaãi“ s hodnotou pﬁesnû 40% by se mûli mít na
pozoru a v˘raznû omezit svou spotﬁebu. Podle nové vyhlá‰ky totiÏ zaplatí
aÏ o 60% více neÏ nyní, v závislosti na
mnoÏství skuteãnû protopen˘ch jednotek.
Nová legislativa pﬁinesla i zmûnu
v nav˘‰ení sankce za neumoÏnûní
odeãtu pomûrového indikátoru. PÛvodní nav˘‰ení 1,6násobku spotﬁební sloÏ-

ky se od roku 2016 zv˘‰ilo, a to na 3násobek spotﬁební sloÏky nákladÛ. Koneãnû tedy pro nûkteré uÏivatele pﬁestane b˘t v˘hodné neumoÏnit montáÏ
ãi odeãet pomûrov˘ch indikátorÛ.
Do‰lo také k novému procentnímu
vyjádﬁení základní a spotﬁební sloÏky.
Základní sloÏka je stanovena v rozpûtí
30 - 50 % a spotﬁební sloÏka 50 - 70 %.
Obû sloÏky dohromady vÏdy musí tvoﬁit 100 %. Základní sloÏka vyjadﬁuje tu
ãást nákladÛ, která vÛbec není závislá
na spotﬁebû energie. Rozúãtovává se
kaÏdému podle podlahové plochy bytu
nebo nebytového prostoru. Základní
sloÏka pokr˘vá fixní náklady na pohotovostní v˘kon otopné soustavy, prostupy
tepla, tepelné ztráty anebo vytápûní
spoleãn˘ch prostor domu.
Naopak spotﬁební sloÏka pokr˘vá náklady na teplo, které se dostane do
bytu a nájemce je mÛÏe regulovat.
Tyto náklady se poãítají podle údajÛ
z mûﬁidel, kter˘mi musí b˘t radiátory
povinnû osazeny. Zde se uplatÀují koeficienty zohledÀující znev˘hodnûnou

polohu místnosti, koeficienty pﬁestupu
tepla, v˘kony jednotliv˘ch radiátorÛ
a pﬁípadná úprava/korekce v˘poãtové
metody.
Podle odborníkÛ bude nyní rozúãtování tepla daleko spravedlivûj‰í. I pﬁesto, nûkdo má stále pocit, Ïe je mûﬁení
na nic, Ïe to lidi nebude motivovat, protoÏe mezi lidmi se traduje, aÈ si kaÏd˘
zaplatí, co si protopí. To v‰ak pﬁi spoleãném zdroji tepla nikdy nebylo a nebude moÏné. Jedná se o pomûrové
rozdûlení nákladÛ za teplo k vytápûní.
Navzdory tvrdo‰íjnému stanovisku
mnoha vlastníkÛ/nájemníkÛ bytÛ, mûﬁení objektivnû pomáhá sniÏovat spotﬁebu tepla v objektu. Je to i logické,
protoÏe mûﬁení ovlivÀuje nejdÛleÏitûj‰í
ãlánek celého procesu vytápûní, a tím
je vlastní spotﬁebitel tepla. V‰echny argumenty, Ïe mûﬁení nic neuspoﬁí, protoÏe nic nereguluje, není nic jiného neÏ
absolutním pohrdáním schopností ãlovûka myslet a pﬁizpÛsobit se dan˘m
podmínkám.
PouÏívání indikátorÛ je provûﬁeno jiÏ
po ﬁadu desítek let v celé Evropû a vliv
jejich pouÏívání je na sníÏení spotﬁeby
tepla nesporn˘. Navíc tyto letité zku‰enosti jsou zakotveny v evropsk˘ch
(a potaÏmo tedy i v ãesk˘ch) normách
(âSN EN 834), kde jsou také jasnû popsána pravidla pouÏívání indikátorÛ
vãetnû jejich koeficientÛ).

UPOZORNùNÍ PRO OBâANY OBCE...

VáÏení spoluobãané,
jak jste jiÏ urãitû postﬁehli byly zahájeny stavební práce na v˘stavbu kogeneraãní jednotky a zároveÀ se ﬁe‰í i automatizace kotelny. Tyto práce obná‰í
hluk a proto bychom Vás chtûli touto cestou poÏádat do jisté míry o ohleduplnost
a shovívavost, neboÈ tato akce bude velk˘m pﬁínosem pro v‰echny obãany.
Dále se v mûsíci srpnu zahájí v˘stavba in-line hﬁi‰tû za bl. 11 a u bl. 6 pﬁeloÏka topného kanálu, která je nutná pro demolici poloviny bl. 6. V‰echny tyto
práce jsou spojeny s vût‰í mírou hluãnosti, pra‰nosti, ale bohuÏel bez tûchto
jevÛ se to neobejde.
Dûkuji Vám za pochopení starostka obce
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Tradiãní pálení ãarodûjnic
Obec Beãov a SDH Beãov uspoﬁádali tradiãní slet ãarodûjnic u hasiãárny. Stalo se to dne 30. dubna 2016 v 17
hodin. Dámy, Ïeny, dûvãata si pﬁipravily ko‰Èata a pálení ãarodûjnic mohlo zaãít. Obãerstvení bylo zaji‰tûno a hrála nám
reprodukovaná hudba.

Dûtsk˘ den
Dne 4. ãervna od 13 hodin se
konal u hasiãárny Dûtsk˘ den.
Program byl opravdu bohat˘.
Dûtská diskotéka, kouzelnická
show, Dog Dancing, ·tûpánãino dvadélko - loutková a divadelní vystoupení pro na‰e nejmen‰í. Následovala Ïonglérská show a opût dûtská diskotéka. Maskot MIMO≈ bavil dûti.
K tomu dobré jídlo a pití.
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Slavnostní vítání obãánkÛ obce Beãov se uskuteãnilo dne 30. 6. 2016
od 16.00 hodin v obﬁadní síni obecního úﬁadu v Beãovû.

Zájezd do Duhového prarku

Obec Beãov uspoﬁádala zájezd pro rodiãe s dûtmi do zábavného parku Duhov˘ park. Odjezd autobusu byl v sobotu
25. ãervna. Cena 100 Kã a autobus byl zdarma. Rozloha parku je 55 000 m2 - v‰ichni jsme se dobﬁe pobavili.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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UÏ spolu chodíme 15 let!
Chtûla bych za to podûkovat v‰em úãastníkÛm a pﬁíznivcÛm Beãovského pochodu.
S Beãovsk˘m pochodem jsme navázali na pﬁeru‰enou tradici, kdy tento pochod zaãal je‰tû v dobách komunismu pod
zá‰titou Sokola Beãov a odcházelo se z fotbalového hﬁi‰tû
na BoﬁeÀ.
Po obnovení pochodu v roce 2006 byl je‰tû zachován pochod Beãov - Boﬁen, kdy se startovalo na návsi, a cílem byla
restaurace na vrchu BoﬁeÀ. Z dÛvodu opravy hlavní silnice
Most - Louny v roce 2009 jsme se rozhodli pro zmûnu trasy
z dÛvodu bezpeãnosti. Bylo nûkolik variant a nakonec jsme
zvolili trasu, kdy je start také na návsi a cílem je stﬁelnice Beãovského stﬁeleckého klubu. Tato trasa se zachovala do
dne‰ka a podle prÛzkumu u Vás „úãastníkÛ“, byla tato varianta pﬁíjemnûj‰í, pro dûti bezpeãnûj‰í, nemuselo se hromadnû ãekat na autobus a okolí Beãova je moc pûkné :)
Proto také od roku 2009 jsme zmûnili název pochodu na
Beãovsk˘ pochod.
Tento rok byl uÏ XVI. roãník obnoveného pochodu, celkovû XXII. roãník. Na zaãátcích nového pochodu bylo 78 úãastníkÛ a tento rok nás uÏ bylo 131. Nejvy‰‰í poãet úãastníkÛ
byl v roce 2015, kdy Vás ‰lo 177 osob.
Kdo neví: :)

Pochod se koná kaÏd˘ rok 8. kvûtna, kdy je státní svátek
Den vítûzství.
Pro úãastníky pochodu jsou 2 trasy.
1. trasa je 9 km, vede z Beãova smûrem na Bﬁvany a pﬁed
Bﬁvany se odboãí po polní cestû na Milou, kde se jde po silnici zpátky do Beãova.
2. trasa je 13 km a je stejná aÏ na rozcestí na Milé, kde se
jde smûrem na Bûlu‰ice a pﬁes BedﬁichÛv Svûtec také zpátky do Beãova.
Po obou trasách jsou hlídky, které nám zaji‰tuje Klub dÛchodcÛ, a ty razítkují karty kaÏdému úãastníkovi.
Startovné je 20 Kã pro dospûlého a 10 Kã pro dûti.
V cíli je pro nás v‰echny pﬁipraveno posezení a oheÀ od
Beãovsk˘ch dobrovoln˘ch hasiãÛ a zdarma také obãerstvení
- uzenina na opékání, chléb, oplatka, pro dûti lízátka, káva
ãaj a nealko nápoje a pivo, které nám po celou dobu zaji‰tuje Restaurace u Va‰ka.
Vyhodnocují se 3 nejrychlej‰í Ïeny a muÏi na krátké i dlouhé trase, nejmlad‰í a nejstar‰í úãastník a také jsme pﬁidali
nejpoãetnûj‰í skupinu a nejvzdálenûj‰ího úãastníka.
Touto cestou bych chtûla moc podûkovat Obecnímu
úﬁadu, na‰im Dobrovoln˘m hasiãÛm, Klubu dÛchodcÛ a
Obecní policii, kteﬁí mi v den D pomáhají, a vÏdy je ta spolupráce moc pﬁíjemná :)
Jana Bloudková
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Beãovská policie informuje
Obecní Policie zaznamenala v poslední dobû, Ïe opût dochází ke vzniku tzv. „ãern˘ch skládek“ v okolí panelov˘ch
domÛ. Nájemníci k popelnici vyhodí nepotﬁebn˘ nábytek, sedací soupravy, televizi apod.
V obci je nûkolik velkokapacitních kontejnerÛ, kam tyto nepotﬁebnû vûci patﬁí. StráÏníci se pﬁi pravideln˘ch pochÛzkách zamûﬁí na tento nepoﬁádek a viníky bude trestat dle zákona.
To, Ïe se nemá krást, pocítil na vlastní kÛÏi místní mladík,
kter˘ svému kamarádovi, odcizil mobilní telefon s finanãní
ãástkou, kterou mûl uloÏenou pod krytem tohoto telefonu. Po
oznámení zákonného zástupce v tomto pﬁípadû matky po‰kozeného, se mladík za necelou hodinu k této krádeÏi na
Obecní policii pﬁiznal a rovnûÏ ukázal „skr˘‰“, kam telefon
ukryl. Pozdûji byl mobilní telefon vrácen, av‰ak bez finanãní
ãástky, kterou staãil utratit.

Obecní policie spolupracuje s místními dobrovoln˘mi hasiãi, v kvûtnu spoleãnû likvidovali vãelí roj v Zajeãicích, v ãervnu po bouﬁce bylo potﬁeba zajistit prÛjezd místních komunikací, kde leÏely vûtve. Na Vinohradech museli poﬁezat a uklidit spadlou vûtev, která se vlivem blesku odlomila ze vzrostlého stromu a leÏela pﬁes místní komunikaci. Na opaãné
stranû obce smûrem na Zajeãice hlídka odklízela plátûn˘
altán, kter˘ vítr zanesl ze zahrady a je‰tû po‰kodil informaãní tabuli.

Obecní policie, v‰ak neﬁe‰í jenom problémy v místní obci a
okolí, o ãemÏ se mohli pﬁesvûdãit dûti v mateﬁské ‰kolce, kde
ve spolupráci se záchranáﬁi Severoãeského kraje probûhla
ukázka v˘cvikÛ psÛ a v neposlední ﬁadû i ukázka potﬁeb a
pomÛcek Obecní policie. Dûti si v‰e mohli osahat, vyzkou‰et
ãehoÏ vyuÏili v plné míﬁe.

INZERCE

AH-BOHEMIA nabízí své sluÏby pﬁi demolici starého objektu.
Jsme firma zab˘vající se demolicí star˘ch objektÛ,
na‰e zamûﬁení smûﬁuje pﬁedev‰ím na staré dﬁevûné
konstrukce.
Vlastníte staré trámy? Je vám líto je jenom tak spálit?
LeÏí vám jenom tak ladem a ztrácejí na své kvalitû?
My je od vás za férovou cenu odkoupíme.
MÁTE ZÁJEM O NA·E SLUÎBY? VOLEJTE TEL.
P. JOSEF MARVAN 608 979 768, P. MARTIN LICEK 773 666 054.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ

●

5 / 2016

NeÏ ve ‰kole naposledy zazvonilo
·kola poslední ãervnov˘
den ztichla. Zaãaly zaslouÏené
prázdniny.
Pﬁed koncem ‰kolního
roku se ve ‰kole konalo
velké mnoÏství akcí.
V kvûtnu pﬁijel do ‰koly
s Ïáky besedovat b˘val˘
ãesk˘ hokejov˘ reprezentant a ãlen
prestiÏního triple gold clubu, Jiﬁí ·légr.
Povídal si s dûtmi dlouho, s kaÏd˘m se
vyfotografoval a podepsal se. Bylo to
velmi milé setkání s v˘znamn˘m ãlovûkem. Dûti ho zahrnuly v‰eteãn˘mi otázkami, na které pan ·légr ochotnû odpovídal.
Den dûtí jsme oslavili v˘letem do
Prahy. Na‰e cesta smûﬁovala na praÏské leti‰tû Václava Havla, Petﬁín, popﬁ.
Staromûstské námûstí. Velmi nároãn˘
den jsme zakonãili hodinovou plavbou
po Vltavû. Tento v˘let se uskuteãnil
v rámci projektu zamûﬁeného na dopravní prostﬁedky s názvem Hravû
v na‰í dopravû, kter˘ finanãnû podpoﬁil
Ústeck˘ kraj. Velmi za podporu dûkujeme.
V ãervnu jsme se podívali také do divadla v Mostû a zhlédli pohádku Sedmero krkavcÛ reÏisérky Alice Nellis
v místním kinû. Po jejím skonãení ná-

sledovala beseda s filmov˘mi tvÛrci.
Herci, Martha Issová, Sabina Remundová a Luká‰ Pﬁíkazk˘, poutavû vyprávûli o zajímavostech z natáãení a odpovídali na dotazy ÏákÛ. Alice Nellis
pﬁidala své postﬁehy z natáãení a pohovoﬁila také o práci s herci. Zajímavé
pﬁíhody z noãního natáãení a nástrah
filmaﬁské práce pﬁidaly producentka
filmu Ester Honysová a vedoucí v˘roby
Klára Bukovská. Velmi pﬁíjemnou atmosféru udrÏovali umûlci po celou
dobu vyprávûní. Îáci i uãitelé byli bezprostﬁedností filmaﬁÛ mile pﬁekvapeni
a setkání bylo pro v‰echny velk˘m nev‰edním záÏitkem.
Dûti se slavn˘ch jmen nezalekly
a bez obav zahrnuly umûlce otázkami.
Ptaly se na natáãení, konkurzy, filmování se zvíﬁaty, práci produkãní, stﬁihaãskou, ale pﬁi‰lo i na otázky osobní
o studu, dûtství ãi rodinû.
Po skonãení besedy nemohla chybût
autogramiáda. Herci se dûtem ochotnû
podepisovali a pﬁipravili si pro nû dokonce i dárky v podobû knih, DVD
a stolních her. Akci ukonãilo spoleãné
focení pﬁed beãovsk˘m kinem.
Ani o sportovní akce nebyla pﬁed koncem ‰kolního roku nouze. Konal se jiÏ 2.
roãník turnaje ve vybíjené. Zvítûzil t˘m

ÏákÛ pod vedením Jirky Pi‰tínka. Velmi
dobﬁe si vedl t˘m rodiãÛ, kter˘ obsadil
v˘borné 3. místo. Ve ãtvrtek rozh˘bali
Ïáci svá tûla v také jiÏ tradiãním Bûhu
Beãovem. PﬁestoÏe dnes sl˘cháme, Ïe
dûti málo sportují, na‰í bûÏecké soutûÏe
se úãastnil rekordní poãet sportovcÛ.
V˘let do Ústí nad Labem, Muzea civilní
obrany, mÛÏeme povaÏovat také za
sportovní záleÏitost. Îáci si vyzkou‰eli
masky pro pﬁípad chemického útoku,
stﬁíleli ze zbraní a vyzkou‰eli si na trenaÏéru stav beztíÏe. Tento v˘let nám pomohla zorganizovat a finanãnû nás podpoﬁila Obec Beãov.
Celo‰kolní úsilí jsme zavr‰ili Akademií - pﬁehlídkou vystoupení dûtí základní i mateﬁské ‰koly. Se‰li jsme se v hojném poãtu v místním kulturním domû
a zhlédli vystoupení ÏákÛ 1. i 2. stupnû,
‰kolní druÏiny, dûtí z mateﬁinky i nûkolika zájmov˘ch krouÏkÛ. Rodiãe dûti po
zásluze odmûnili velk˘m potleskem.
Úlohy moderátorÛ se ujali na‰i deváÈáci, se kter˘mi jsme se v závûru rozlouãili a popﬁáli jim pevn˘ krok a správn˘
smûr na dal‰í cestû.
Pﬁejeme v‰em dûtem, rodiãÛm
i v‰em pﬁátelÛm ‰koly krásné, sluncem
zalité léto bez úrazÛ a v záﬁí se tû‰íme
na vidûnou!

Dne 22. ãervna se na sále KD Beãov konala ‰kolní akademie.
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Ohlédnutí za ‰kolním rokem 2015/2016
Bûhem ‰kolního roku 2015/2016 jsme pro dûti uspoﬁádali
mnoho akcí. Vzpomenu alespoÀ na nûkteré z nich.
Do mateﬁské ‰koly pravidelnû zveme Divadlo KU·, na
které se dûti velmi tû‰í. Pﬁi pﬁedstavení zaÏijí plno legrace,
nauãí se soustﬁedit na dûj hry, spoleãensky se chovat, odmûnit herce potleskem. Pﬁedvánoãní pﬁedstavení Divadla
KU· nás i dûti sváteãnû naladilo. Dûti „pekly“ cukroví z modelíny a samotvrdnoucí hlíny, vyrábûly vánoãní pﬁání. Celou
‰kolku jsme si za jejich pomoci vánoãnû vyzdobili. Paní uãitelky si pﬁipravily pro dûti a jejich rodiãe potﬁeby k v˘robû vánoãních ozdob. Rodiãe si v pﬁedvánoãním shonu na‰li ãas a
ve ‰kolce vyrábûli se sv˘mi dûtmi vánoãní ozdoby. Vánoãní
cinkání dûti upozornilo, Ïe Vánoce s dáreãky uÏ jsou opravdu tady.
Velk˘ úspûch u dûtí mûla ukázka práce psÛ záchranáﬁÛ
pod vedením pana Bohdala. Pejsci dûtem pﬁedvedli cviãení
na povel, vyhledávání osoby, vyhledávání urãeného dítûte.
Dûti se nebály ptát na práci a v˘cvik pejskÛ, na péãi o nû.
Pan Bohdal dûtem odpovídal srozumitelnou formou pﬁimûﬁe-

nou vûku dûtí. Na závûr s velkou radostí si dûti mohly s pejsky pohrát a pohladit si je.
Jaro jsme pﬁivítali pﬁípravou besídek pro maminky. Dûti si
k jejich svátku nacviãily pásmo písní, básní a taneãkÛ. Pro
maminky zhotovily pﬁáníãka. U rodiãÛ vystoupení jejich dûtí
mûlo velk˘ úspûch.
Zavr‰ením ‰kolního roku 2015 - 2016 je Slavnostní vyﬁazování dûtí z mateﬁské ‰koly. Tﬁídu na tuto akci si vyzdobily
samy dûti. Paní uãitelka Krieglerová pﬁedvedla ukázku vzdûlávací práce s dûtmi. S písní „Hurá, jdeme domÛ, zavíráme
na‰í ‰kolu“ se dûti se ‰kolkou rozlouãily. Pﬁedávání knih a
dárkÛ se úãastnili v‰ichni pedagogiãtí pracovníci. S rodiãi
jsme pﬁi malém poho‰tûní vzpomínali na roky strávené s nimi
a s jejich dûtmi. Pro nás je toto louãení smutné, ale vûﬁíme,
Ïe na nás rodiãe a dûti nezapomenou. Rádi je uvidíme kdykoli pﬁi náv‰tûvû mateﬁské ‰koly. K ukonãení jedné Ïivotní
etapy dûtí nám nezb˘vá neÏ popﬁát: „Milí pﬁed‰koláci, aÈ se
Vám ve ‰kole líbí a samé jedniãky!“
Vypracovala: Protivínská Jitka,
vedoucí odlouãeného pracovi‰tû M·
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Pﬁíjìte fandit na‰im fotbalistÛm
Fotbalové oddíly zaãaly s pﬁípravou na podzimní sezonu.
Do nové sezóny jsme pﬁihlásili 3 muÏstva, která budou hrát
Okresní pﬁebor pod OFS Chomutov. Jsou to muÏstva st. pﬁípravky, ÏákÛ a dospûl˘ch.
Pro oddíl star‰í pﬁípravky jsme uspoﬁádali na konci ãervna
ãtyﬁdenní soustﬁedûní ve Strupãicích. Dûti zde mûly k dispozici bazén, kter˘ hojnû vyuÏívaly, fotbalové hﬁi‰tû, golf, volejbalové hﬁi‰tû, houpaãky, prolézaãky, trampolínu a dal‰í sportovní vyÏití. Chodily na túry, nav‰tívily zdej‰í rozhlednu, hrály
rÛzné soutûÏe o ceny a veãer byl pro nû vÏdy pﬁipraven táborák s opékáním buﬁtÛ. Nejvíce se dûtem líbila stezka odvahy v noãních hodinách. Soustﬁedûní se vydaﬁilo a dûtem
pﬁálo i poãasí.
Oddíl star‰í pﬁípravky se v minulé sezonû umístil na
2. místû z deseti muÏstev. Blahopﬁejeme mal˘m fotbalistÛm
ke krásnému umístûní a pﬁejeme jim je‰tû hodnû dal‰ím úspûchÛ ve sportu.
MuÏstvo ÏákÛ je také novû pﬁihlá‰eno do okresního pﬁeboru OFS Chomutov. Od nové sezóny by mûlo mít nového
trenéra, kter˘ je urãitû povede k dobr˘m v˘sledkÛm.
Obû muÏstva dûtí zaãnou s tréninkama v srpnu, aby byly
ﬁádnû pﬁipraveny na mistrovské zápasy, které zaãnou od záﬁí
2016.
Oddíl dospûl˘ch se opût pﬁihla‰uje do podzimního kola v
nové sestavû. Poprvé se hráãi se‰li na turnaji dne 9.7.2016
v ChoÏovû. Dal‰í turnaj je ãeká zaãátkem srpna v BlaÏimi.
Vûﬁíme, Ïe se opût vytvoﬁí dobr˘ fotbalov˘ t˘m, kter˘ bude
reprezentovat na‰i obec.
MuÏstvo dospûl˘ch zahájí tréninky v srpnu vÏdy 1x t˘dnû.
Lenkvíková - TJ Sokol Beãov

Rozpisy se mohou zmûnit dle zaslan˘ch
hlá‰enek a zmûn utkání.
E1A - Rozpis utkání Ïáci - Podzim 2016
Den
Kluby
27.08.2016 SO
Beãov - Bﬁezno
03.09.2016 SO
Horní Jiﬁetín - Beãov
10.09.2016 SO
Beãov- Obrnice
18.09.2016 NE
Strupãice - Beãov
24.09.2016 SO
Beãov - Per‰tejn
01.10.2016 SO
SK Jirkov - Beãov
08.10.2016 SO
VOLNO
16.10.2016 NE
Beãov - Hru‰ovany
23.10.2016 NE
Údlice - Beãov
30.10.2016 NE
Beãov - Kováﬁská
05.11.2016 SO
Mosteck˘ FK - Beãov

V˘kop
14.00
10.00
14.00
10.30
14.00
11.45

Sraz
13.00
8.45
13.00
9.00
13.00
10.30

10.00
10.30
10.00
11.00

9.00
9.00
9.00
10.00

A1A - Rozpis utkání MuÏi - Podzim 2016
Den
Kluby
V˘kop

Sraz
Odjezd

Soustﬁedûní pﬁípravky ve Strupãicích.
G1A - Okresní pﬁebor st. pﬁípravka - Podzim 2016
Domácí - hosté
Datum
Beãov - Klá‰terec n.O.
10.9.2016 SO
Strupãice - Beãov
17.9.2016 SO
Beãov - Vilémov
24.9.2016 SO
Beãov - Bﬁezno
28.9. 2016 ST
Spoﬁice - Beãov
1.10.2016 SO
Beãov - Klá‰terec n.O. B
8.10.2016 SO
Beãov - KadaÀ „B“
15.10.2016 SO
Kopisty - Beãov
23.10.2016 NE
Beãov - Meziboﬁí
29.10.2016 SO
Horní Jiﬁetín - Beãov
6.11.2016 NE
Sraz na utkání na domácím hﬁi‰ti je hodinu pﬁed v˘kopem.

20.08.2016
27.08.2016
04.09.2016
10.09.2016
18.09.2016
24.09.2016
01.10.2016
08.10.2016
15.10.2016
22.10.2016
29.10.2016
06.11.2016
12.11.2016
Hod.
10.00
11.00
10.00
16.30
9.00
10.00
10.00
9.00
10.00
9.00

Obrnice - Beãov
Beãov - Kopisty „B“ 1
H.Jiﬁetín „B“ - Beãov
Beãov - Viktoria Lom
VrskmaÀ - Beãov
Beãov - SK Jirkov
DrouÏkovice - Beãov
VOLNO
Beãov - FK Havran
Otvice - Beãov
Beãov - Polerady
Spoﬁice „B“ - Beãov
Beãov - Údlice „B“
Hﬁi‰tû
Beãov
Strupãice
Beãov
Beãov
Spoﬁice
Beãov
Beãov
Janov
Beãov
H.Jiﬁetín

07.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
14.00
14.30
14.00
14.00

15.30
15.30
15.00

12.45
12.30

Odjezd BUS
9.45

7.45

8.00
7.45
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