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Ústeck˘ kraj má na v˘mûnu star˘ch kotlÛ 168 milionÛ korun
Kotlíková dotace 2019
Ústeck˘ kraj bude letos znovu rozdûlovat
státní peníze na v˘mûnu star˘ch kotlÛ. Samospráva má k dispozici 168 milionu korun,
co by moho pokr˘t 1610 v˘mûn tepeln˘ch
zdrojÛ. Îádosti zaãne kraj pﬁijímat zﬁejmû na
jaﬁe. Lidé budou moci poÏádat o dotaci na
poﬁízení plynového kondenzaãního kotle,
kotle na biomasu, koupi tepelného ãerpadla.
Dotace mÛÏe pokr˘t aÏ 80 procent v˘dajÛ
v pﬁípadû kotle pouze na biomasu a tepelného ãerpadla je to nejv˘‰e 120 000 korun.
Pokud navíc Ïadatel pochází z obce, která
je na seznamu míst se zhor‰enou kvalitou

STÁTNÍ FOND
ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
âESKÉ REPUBLIKY

ovzdu‰í, automaticky získá navíc 7500
korun.
Dotace uÏ není na kombinované kotle.
Ústeck˘ kraj usiloval o to, aby byly v tomto
pﬁípadû nûkteré v˘jimky, to se nepodaﬁilo.
Zdroje tepla (1. a 2. emisní tﬁídy) na pevná
paliva s ruãním pﬁikládáním nebude moÏné
od 1. záﬁí 2022 provozovat. Poﬁád je to ale

pro obãany velicé v˘hodnû. Kraj bude pﬁijímat Ïádosti stejnû jako v minulé v˘zvû uÏ
pouze elektronicky. Ústeck˘ kraj patﬁí po
Moravskoslezském k místÛm s nejhor‰í kvalitou ovzdu‰í. Dotace na v˘mûnu kotlÛ rozdûluje krajská samospráva uÏ nûkolik let.
Nejvíce v˘mûn kotlÛ, a to 853. se uskuteãnilo zatím v okrese Dûãín. Na Litomûﬁicku to bylo 727 v˘mûn a na Lounsku 565
v˘mûn. Pﬁi prvním rozdûlování penûz na poﬁízení ekologick˘ch zdrojÛ vytápûní bylo 20
milionÛ korun vyãerpáno za necel˘ mûsíc.
O rok pozdûji byla tﬁicetimilionová ãátka vyãerpána za devût dnÛ.

Projektov˘ den ke 100. v˘roãí republiky

V pátek 26.10. jsme si spoleãnû pﬁipomnûli 100.v˘roãí vzniku na‰í republiky. Cel˘ den vûnovan˘ na‰í zemi jsme zahájili vyvû‰ením státní vlajky a spoleãn˘m zpûvem státní hymny. Poté jsme vlastními tûly vytvoﬁili vlajku a trikoloru. Podívejte se! Dal‰í informace z ãinnosti Z·
najdete na stranû 4 a 5 tohoto vydání zpravodaje.
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HALLOWEENSKÁ NOC V BEâOVù - Dne 3. listopadu od 16 hodin, v sále kulturního domu se se‰ly stra‰idelné masky. Obec poﬁádala
Halloweenskou noc. Co v‰echny úãastníky ãekalo? Dûtská diskotéka, stra‰idelní Electric Boogie, oÏivlé sochy a stra‰idelná stezka. Dûti si
pﬁinesly vlastní dynû, které si vytvoﬁly podle sv˘ch pﬁedstav. Na závûr této akce se v d˘nÍch zapálily svíãky.

NAV·TÍVIL NÁS MIKULÁ· S âERTEM - Na zaãátku prosince zaÏívají dûti v Beãovû velmi rozporuplné pocity, protoÏe se náv‰tûvy ãerta
a Mikulá‰e obávají, ale zároveÀ touÏebnû oãekávají bohatou nadílku od Mikulá‰e. Nadílku mohly dûti dostat na akci kterou pﬁipravil obecní úﬁad ve stﬁedu 5. prosince od 16 hodn na sále kulturního domu. Na této akci probûhl ãertovsk˘ kankán, diskotéka, vidûli jsme ãerta na
chÛdách, prosû spousta dobré zábavy pro dûti.
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ROZSVÍCENÍ VÁNOâNÍHO STROMKU - 1. ledna 2018 probûhlo rozsvícení vánoãního stromu na námûstí. Tuto akci doprovázel bohat˘
program. Náv‰tûvníci mohli shlédnou dobová ﬁemesla. Od 17 hodin vystouply dûti z mateﬁské ‰koly, následnû zahrála country kamela Makovec a koneãnû v 18 hodin se slavnostnû rozsvítil vánoãní stromek. Hlavní partner této akce byla SKUPINA âEZ.

PùKN¯ VÁNOâNÍ KONCERT - Dne 28. prosince 2018 se uskuteãnil vánoãní koncert známé muzikálové zpûvaãky Magdy Malé a Petra
Dopity. Akce se konala v kinû Sever Beãov. Na této akci zaznûly písnû z muzikálÛ s vánoãní tématikou. Vstup byl zdarma.
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Informace ze Základní ‰koly Beãov
ADVENTNÍ âAS VE ·KOLE A ·KOLCE
S dûtmi je vánoãní ãas vÏdy vesel˘m a ‰Èastn˘m obdobím. Ve
‰kole a ‰kolce se na toto období pﬁed Vánocemi tû‰í vÏdy dûti i uãitelé. Leto‰ní advent nám zaãal na návsi u vánoãního stromu 1. prosince. Zpívaly a recitovaly zde dûti z na‰í ‰kolky. Radost z vystoupení mûli nakonec dospûlí i dûti samotné.
Ve ‰kole i ‰kolce nás nav‰tívili ãerti s Mikulá‰em a andûlem, kteﬁí
dûtem rozdali balíãky plné sladkostí. Je‰tû pﬁedtím, 4. prosince se ty
odváÏnûj‰í dûti z 1. stupnû základní ‰koly vydaly do Ú‰tûka, do
Muzea ãertÛ. V‰em dûtem se v˘let velmi líbil, kupodivu se pﬁíli‰ nebály a hlavnû se v‰echny v poﬁádku vrátily.
Adventní ãas je ãasem setkávání, proto se dûti z mateﬁské ‰koly
jako kaÏd˘ rok vydaly v tomto období do obce koledovat. Nav‰tívily
základní ‰kolu, obecní úﬁad, nádraÏí, obchod nebo tﬁeba po‰tu.
Sv˘m krátk˘m vystoupením chtûly potû‰it v‰echny, kteﬁí se o nû v
obci dobﬁe starají. 13. prosince probûhl den otevﬁen˘ch dveﬁí ve
‰kolce. Paní uãitelky i dûti se velmi radovaly, Ïe si rodiãe, babiãky i
dûdeãkové na‰li ãas, pﬁi‰li do ‰kolky a chvíli tu pobyli, tvoﬁili a vyrábûli.
·kolním dûtem se pﬁed Vánocemi naskytla skvûlá pﬁíleÏitost si zabruslit na otevﬁeném kluzi‰ti v Mostû. V úter˘ 18. prosince se na‰i
Ïáci vydali do Mostu bruslit a pﬁi té pﬁíleÏitosti si v centru mûsta prohlédli vánoãní v˘zdobu a vánoãní trhy. ÎákÛm se bruslení velmi líbilo a podaﬁil se nám domluvit je‰tû jeden termín koncem ledna. Za
tuto nabídku mûstu Most velmi dûkujeme.
âekání na Vánoce jsme zavr‰ili tradiãní vánoãní v˘stavou prací
dûtí a ÏákÛ základní a mateﬁské ‰koly, jejíÏ vernisáÏ se uskuteãnila
ve stﬁedu 19. prosince. V úvodu si dûti pro náv‰tûvníky pﬁipravily vystoupení taneãní i pûvecké. Nechybûlo ani spoleãné zpívání koled u
vánoãního stromu. V rámci v˘stavy jsme vyhlásili soutûÏ o nejoriginálnûj‰ího andûla. O vítûzi rozhodovali náv‰tûvníci v˘stavy. Tato
akce spojená s vánoãním tvoﬁením je pro uãitele i dûti jednou z nejoblíbenûj‰ích. VÏdy se nese v pﬁíjemné vánoãní atmosféﬁe, která je
koﬁenûná napjat˘m oãekáváním Vánoc na‰ich nejmen‰ích.
Dûkujeme rodiãÛm i vedení obce za podporu v roce 2018 a pﬁejeme jménem v‰ech zamûstnancÛ úspû‰n˘ a pohodov˘ nov˘ rok.
Vedení základní ‰koly

PODZIMNÍ V¯STAVA
7. listopadu se opût ‰kola otevﬁela také ‰ir‰í veﬁejnosti. VernisáÏí
byla zahájena ‰kolní podzimní v˘stava. Sv˘m pásmem zahájila program mateﬁská ‰kola. Cestiãku k domovu zarecitovala ãtvrtá tﬁída,
která je‰tû zazpívala písniãku Ach synku.
Paní ﬁeditelka se ujala uvádûní programu, pﬁipomnûla téÏ sté v˘roãí vzniku na‰í republiky. Právû na poãest prezidenta T. G. Masaryka byla zpívána jeho oblíbená píseÀ.
Náv‰tûvníci si nejenom prohlíÏeli v˘stavu, ale dávali hlasy i nejhezãí d˘ni. Po prohlídce v˘stavky se konaly tﬁídní schÛzky. V‰em náv‰tûvníkÛm dûkujeme za úãast.

19. listopadu mûli Ïáci celé ‰koly zajímav˘ a nev‰ední záÏitek. V
tûlocviãnû ‰koly se konal záÏitkov˘ workshop „Hledání spoleãného“.
Skupiny tﬁíd chodily podle pﬁedem stanoveného rozpisu, a tak se
mohli v‰ichni dostateãnû vyﬁádit za zvuku bubnÛ.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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VÁNOâNÍ VERNISÁÎ
Na stﬁedu 19. prosince pﬁipravila na‰e
‰kola nejkrásnûj‰í událost roku - Vánoãní
vernisáÏ a tvoﬁivé dílniãky. Tﬁídy I., II. a IV.
vystoupily s písniãkov˘m vánoãním pásmem, ‰kolní druÏina také zazpívala vánoãní
song, ‰kolní klub zatanãil úryvek ze zumby a
krátké pásmo pﬁedstavila mteﬁská ‰kola.
Smí‰en˘ sbor ÏákÛ a uãitelÛ, za klavírního
doprovodu paní ﬁeditelky, zazpíval dvû písniãky, které v‰ichni znají v podání znám˘ch
zpûvákÛ. Po vernisáÏi se konaly tvoﬁivé
dílny. V‰ichni pedagogové mûli své tvoﬁivé
stánky, a tak se náv‰tûvníci mohli pustit do
spoleãného vánoãního tvoﬁení. Letos bylo
ústﬁedním tématem v˘stavky vytvoﬁení andûlÛ; kaÏdá tﬁída vyrobila velké andûlíãky,
nûkteﬁí andûlé dokonce svítili.

KROUÎEK ANGLIâTINY - TO JE UâENÍ FORMOU ZÁBAVY...
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Slavnostní vítání
obãánkÛ obce Beãova
se uskuteãnilo dne
13. prosince 2018
od 13.00 hod. v obﬁadní
síni Obecního úﬁadu
v Beãovû.

Kynologové z Beãová radí: Pes a sníh
ÎRANÍ SNùHU JE PRO PSY NEZDRAVÉ!
Zábava ve snûhu mÛÏe skonãit veterinární klinikou.
Vût‰ina psÛ sníh miluje, obzvlá‰tû reakce
na první sníh b˘vá nejintenzivnûj‰í, kdy psi
zaãnou radostnû bûhat, skákat a válet se.
Nûkteﬁí psi by se nejradûji cel˘ den honili za
snûhov˘mi koulemi. Samotné házení tûchto
koulí ne‰kodí, problém v‰ak nastává tehdy,
kdy se tyto koule po chycení snaÏí pes seÏrat.
Co mu ale tedy vlastnû tím hrozí? - Intenzivní poÏírání snûhu mÛÏe zpÛsobit hned
nûkolik problémÛ. Dochází k teplotním
‰okÛm a sliznice a Ïaludeãní stûna jsou vystaveny velkému stresu. K tomu pﬁipoãítejme mnoÏství rÛzn˘ch viróz, se kter˘mi se
imunitní systém psa v zimním období setká
a je jasné, Ïe si i pes v dobré kondici mÛÏe
„uhnat“ nûjak˘ ten problém jako je:
Nachlazení - Mezi hlavní pﬁíznaky patﬁí
pﬁedev‰ím r˘ma, k˘chání, ka‰el...To jsou
v‰echno projevy tûla, které se tak léãí, proto
není dobré je potlaãovat, spí‰e pejskovi pomÛÏeme, kdyÏ tûlo podpoﬁíme a léãení
urychlíme. Psa necháme v klidu a teple, naordinujeme pﬁírodní vitamin C - opût nejlépe
ve formû ‰ípkového oplodí (su‰eného).
Dále mÛÏeme podávat jitrocelov˘ sirup
(dávkování se li‰í, pomÛÏe dávkování jako
pro dûti od v˘robce - u men‰ích psÛ i ménû),
echinaceu v rÛzn˘ch formách nebo napﬁíklad rakytník. Doporuãujeme aktivnû léãit a
podchytit uÏ první i malé pﬁíznaky nachlazení, ãím ménû je nemoc závaÏná, tím rychleji a snadnûji se jí mÛÏeme zbavit. Proto není
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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dobré pﬁíznaky zlehãovat, protoÏe z neléãené r˘my (nebo potlaãením pﬁíznakÛ) mÛÏe
vzniknout nûco hor‰ího, jako tﬁeba zánût
sliznice, dále hltanu, hrtanu, prÛdu‰ek a plic.
Zánût Ïaludku - Mezi pﬁíãiny zánûtu Ïaludku patﬁí právû i poÏírání snûhu. Projevuje
se rÛznû, nebo kombinací pﬁíznakÛ. Nechutenstvím, plynatostí, zvracením, nucením na

zvracení, apatií, slabostí a podobnû. Základem léãby takové gastritidy je dieta a klid.
Samozﬁejmû toto závaÏné onemocnûní prokonzultujte s rozumn˘m veterináﬁem. Rychlost zlep‰ování stavu je velmi individuální a
je potﬁeba postupovat pomalu. Ze zaãátku
je Ïádoucí nechat Ïaludek prázdn˘ a pomalu psovi nabízet napﬁíklad slab˘ v˘var. Nejlépe nûkolikrát dennû po mal˘ch dávkách.
Pokud trvá hladovka déle a potﬁebujeme
psovi dodat energii, mÛÏeme pouÏít glukopur rozmíchan˘ ve vodû. U veterináﬁe mÛÏeme dostat v˘Ïivovou pastu. Pokud byl ale
pes pﬁed onemocnûním v dobré kondici, nûkolik dní hladovky by mûl zvládnout. Pokud
se stav zlep‰uje a pes má chuÈ k jídlu, mÛÏeme pomalu zaãít nabízet dobﬁe uvaﬁenou
r˘Ïi, k ní zaãít pﬁidávat kousky libového lehkého druhu masa (nejlépe kuﬁecí), které povaﬁíme. Pﬁi dietû musíme myslet na to, Ïe
Ïaludek psa potﬁebuje hlavnû klid a to i nûkolik t˘dnÛ, proto volíme potraviny, které jej
nezatûÏují a upravíme je tak, aby byly lehce
stravitelné. PouÏíváme r˘Ïi, ovesné vloãky,
netuãné, lehké, libové maso, nenad˘mavou
zeleninu (mrkev, petrÏel). Mezi doplÀky stravy, které na‰emu chlupáãovi pomohou s
tímto problémem, patﬁí zcela urãitû kolostrum, které se mÛÏe podávat i jako doprovodná podpÛrná léãba ke konvenãním
lékÛm. Dobﬁe nám poslouÏí i produkty z rakytníku. Mezi vhodné bylinky, které mÛÏeme
pﬁipravovat napﬁíklad jako ãaje patﬁí mûsíãek, ﬁepík, dubovou kÛru jako protizánûtlivé.
Pﬁi léãbû postupujeme opravdu pomalu a
dietu pﬁísnû dodrÏujeme.

Z bohaté historie na‰í obce
Beãov u Mostu se poprvé v pramenech pﬁipomíná v roce 1327
jako „viliam Peczschov“. Jméno obce nepochybnû do doby, kdy se
v okolí usadili âe‰i v roce 1706 aÏ 1763 a dali obci jméno Beãov,
dﬁíve nûmeck˘ Beã. Jedna z posledních zpráv o v˘voji názvu obce
udává, Ïe ze jména Beã vznikl nûmeck˘ Hochpetsch. V˘voj názvu
obce trval skoro ‰est století:
1352-1369 „Beczau“
1492- „Beczowie“
1619- „Becziow“
1720- „Betsch“
1757- „Hochpetsch, Peschau, Pitsch“
1787- „BecÏow“
1854- „Hochpetsch, Beãov
1938- „Hochpetsch“
1945- Beãov.
Na základû etymologického v˘kladu je jméno obce odvozeno od
osobního jména Beã, které má svÛj základ ve jménu Benedikt ãi
Bernard. Dávat název obce do souvislosti s ﬁemeslem beãváﬁÛ a jejich v˘robky pojmenované beãka, resp.beãva, je liché a nepﬁípadné.
V roce 1794 se zaãíná psát ‰kolní kronika. V ní je uvádûno, Ïe
nûkteré názvy nebo jména jako „Haunik“, „Stánû“, „Pomoﬁí“ znamenají to, Ïe si je pojmenovali âe‰i, i kdyÏ i pro tyto jsou jen nûmecké
názvy. Pro nejstar‰í doby schází v‰echny zprávy, hlavnû písemné.
Mezi v˘znamné kulturní památky, které jsou dosud zachované,
patﬁí kostel. Pochází ze 16.století. Jde o farní kostel svatého Jiljí.
Tento svat˘ je zobrazován v benediktinském hábitu s laní u nohou
a je patronem ÏebrákÛ a mrzákÛ. Ve stﬁedovûku byl zaﬁazen mezi
14 svat˘ch pomocníkÛ. Na jednom ze zvonÛ je vyryt letopoãet, rok
1527. Písemnosti ﬁíkají, Ïe kostelní zprávy shoﬁely v roce 1738 a
ãást se ztratila. Madona beãovská je velik˘m skvostem, kter˘m se
místní kostel dlouhá léta chlubil. V souãasné dobû je toto dílo zapÛjãeno Dûkanskému kostelu v Mostû.
Kostel je dennû zpﬁístupnûn, místní faráﬁ vykonává bohosluÏby
od 16 do 17 hodin a v sobotu a v nedûli se bohosluÏeb zúãastÀují
lidé z celého okolí, pﬁilehl˘ch obcí, takÏe kostel je zcela zaplnûn.
Velkou tradici mají velikonoãní a vánoãní bohosluÏby.
Je‰tû pﬁed nûkolika lety se na‰e obec py‰nila boÏími muky. Na
rozcestí mezi Beãovem a Bﬁvany bylo poutní místo, jehoÏ symbolem byla právû boÏí muka s pannou Marií. Av‰ak neopatrn˘ zemûdûlec pﬁi sklizni obilí, u pﬁilehlého pole, boÏí muka porazil a zniãil.
Nedostatek finanãních prostﬁedkÛ jiÏ nedovolil tuto památku opravit, a tak rozcestí zdobí uÏ jen hromada kamení.
Volba figur v návrzích obecního znaku byla determinována tﬁemi
aspekty. Za prvé: nejstar‰í dûjiny obce se váÏí k existenci románského kostela sv.Jiljí. Za druhé: vûhlas obce je spojován se vzácnou gotickou dﬁevûnou plastikou tzv. Beãovské madony. Za tﬁetí:
Beãov je své historii naz˘ván mûsteãkem v dobû, kdy jej vlastnili
páni z Koldic.
Pro v˘voj obce a její zaﬁazení mezi v˘znamná sídla regionu, bylo
dÛleÏité období tûsnû pﬁed husitsk˘mi válkami.

Je známo, Ïe husité obec Beãov napadli celkem dvakrát. Jedenkrát do vsi vpadli ve smûru od Loun. Podruhé obec napadli od Ústí
nad Labem.
V roce 1420 je Beãov pﬁipomínán jako mûsteãko, spravované
vrchností z hradu Bílina. Podle kroniky byla obec na mûsteãko v této
dobû pov˘‰ena. Majitelem Bíliny byl od roku 1407 Albrecht z Koldic.
Více jak 150 let hráli Koldicové dÛleÏitou roli nejen v oblasti Podkru‰nohoﬁí, ale i v celém na‰em státu.
V knihách z Bíliny je uvádûno, Ïe Adam von Lobkovitz získal
Beãov a vedlej‰í ves Patokryje v roce 1647. V této dobû Beãov
vzkvétal, o ãemÏ svûdãí i zv˘‰en˘ pﬁísun obyvatelstva a jeho v˘stavba.
To, Ïe Beãov byl v druhém desetiletí patnáctého století naz˘ván
mûsteãkem, mohlo b˘t i odrazem nezdaﬁeného pokusu o mûstskou
lokaci nûkdy v prÛbûhu 14. století. Pozdûji, v období, kdy Adam von
Lobkovitz pﬁestal Beãov spravovat, v˘znam mûsteãka opût poklesl a
od roku 1492 je opût Beãov povaÏován za ves.
Zapoãatou úspû‰nou etapu rozvoje Beãova v‰ak brzy zastavily
neãekané události. V roce 1680 zaãal ﬁádit mor. Beãov sice zÛstal
u‰etﬁen, ale pﬁilehlé Zajeãice a okolní obce byly morem napadeny a
údajnû zÛstal na Ïivu jedin˘ ãlovûk, jak uvádûjí prameny z místní
kroniky.
Ze strachu pﬁed zuﬁícím morem se mnoho lidí odstûhovalo a nebyl
zájem o bydlení ve vsi. Pozdûji se jejich obavy ukázaly jako opodstatnûné, neboÈ mor vystﬁídaly nemoci jako zá‰krt a spála a koncem
století propukla obrovská epidemie cholery. Zajímavé bylo, Ïe na
choleru zemﬁelo 56 beãovsk˘ch obyvatel, ale na tuto epidemii nezemﬁeli lidé, kteﬁí pﬁi‰li na polní práce odjinud.
Beãov poskytoval, díky pﬁízniv˘m podmínkám k zemûdûlství a
chovu ovcí a drÛbeÏe, dostatek pracovních pﬁíleÏitostí pro obyvatele nejenom samotného Beãova, ale i pro ostatní obyvatele pﬁilehl˘ch
obcí a mûst.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Zhodnocení fotbalové soutûÏe za sezónu podzim 2018
MLAD·Í P¤ÍPRAVKA
Pod vedením trenéra Josefa Cibrika si
mlad‰í pﬁípravka v podzimním kole vedla velice dobﬁe. Zatím po polovinû soutûÏe se
umístila na 1. místû v tabulce. Zimní pﬁípravu zahájila mlad‰í pﬁípravka v domácím prostﬁedí a tréninky mají 2x t˘dnû ve sportovní
hale, do doby neÏ bude pﬁíznivûj‰í poãasí,
aby bylo moÏné hrát na venkovním hﬁi‰ti. Pﬁi
trénincích absolvují dûti po dohodû s jin˘mi
oddíly pﬁátelské zápasy ve sportovní hale.
První jarní zápas budou hrát 6.4. 2019 v
10.00 hod. v Horním Jiﬁetínû.
STAR·Í P¤ÍPRAVKA
Star‰í pﬁípravka zaãala soutûÏ pod vedením trenéra Miloslava Zajíce, kter˘ ze zdravotních dÛvodÛ nemohl soutûÏ dokonãit a
tréninky pﬁevzal Zbynûk Skﬁi‰ovsk˘, kter˘
soutûÏ rovnûÏ nedokonãil z ãasov˘ch dÛvodÛ. V souãasné dobû hledáme trenéra pro
star‰í pﬁípravku z ﬁad rodiãÛ. Zatím bude
tento oddíl trénovat Michal SchŒn a Karel
RŒdl. Star‰í pﬁípravka se po sezonû podzim
umístila na 1. místû. Tréninky probíhají ve
sportovní hale 2x t˘dnû. První jarní zápas
budou hrát 6.4. 2019 v 10.00 hod v Sou‰i.
ÎÁCI
Pod vedením trenérÛ Olgy Nováãkové a
Martina Palána se po podzimním kole umístili Ïáci na 3. místû v tabulce okresní soutûÏe. Zimní pﬁípravu provádí v domácích podmínkách pﬁi trénincích 2x t˘dnû. Po zlep‰ení
poãasí se tréninky pﬁesunou na fotbalové
hﬁi‰tû TJ Sokol Beãov. První jarní zápas
hrají Ïáci 6.4.2019 v 11.00 hod. v Hrobãicích.
MUÎI
Pod vedením trenéra Michala SchŒna a
asistenta Pavla ·najdra se po podzimním
kole v Okresním pﬁeboru OFS Teplice umístili na 2. místû v tabulce. Vedli si velice
dobﬁe a ztráta na prvního je pouze 1 bod.
Zimní pﬁípravu zaãali v domácích podmínkách. V rámci zimní pﬁípravy jsou sjednávány pﬁátelské zápasy. Odehrán byl zápas v
Sou‰i a 26.2. 2019 ãeká oodíl muÏÛ zápas
Kladruby - Beãov na hﬁi‰ti s umûlou trávou v
Srbicích u Teplic. První jarní zápas hrají
23.3. 2019 od 15.00 hod. v Hrobãicích.

FOTBALOVÉ KURIOZITY...
• Fotbal je nejoblíbenûj‰í sport na svûtû. Zájem o nûj je opravdu velk˘. Napﬁíklad osmifinálov˘ zápas Brazílie s Belgií na mistrovství svûta 2002 sledovali vûzen‰tí dozorci na ostrovû Sumatra s takov˘m zaujetím, Ïe se mezitím 48 vûzÀÛm podaﬁilo utéct. Nûkteﬁí uÏ nikdy
nebyli dopadeni.
• Ve fotbale ani tak nezáleÏí na vûku. Mexiãan Enrique Alcocer hrál za t˘m Reforma Athletic Club od roku 1952 do 2003, kdy mu bylo 79 let!
• Nûkteﬁí fanou‰ci milují své muÏstvo více, neÏ cokoliv jiného. V roce 2000 zamítl soud
Bulharovi Martinu Zdravkovi Ïádost o zmûnu jména na Manchester United.
• V roce 1999 prodával italsk˘ klub Fiorentina konzervy se vzduchem ze svého stadionu.
Mûli dokonce tﬁi druhy: Vzduch z tribuny, Esence vítûzství a Atmosféra ‰aten.
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