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VáÏení obãané,
na‰e vydavatelství se zhostilo úkolu vydávat Zpravodaj pro Obec Beãov a pﬁilehl˘ch obcí Milá a Zajeãice. Jak se nám
podaﬁilo realizovat první ãíslo mÛÏete posoudit právû teì nad jeho stránkami. Zpravodaj bude nadále vycházet jedenkrát
za ãtvrt roku a to vÏdy ke konci daného ãtvrtletí. ObãanÛm obcí bude poskytován zdarma rozná‰kou do schránek nebo
si jej mÛÏete vyzvednout na Obecním úﬁadû v Beãovû. Oslovili jsme organizace v obci s nabídkou prezentace své ãinnosti na stránkách Zpravodaje. Do prvního vydání jsme pﬁipravili pﬁetisk ãlánku z Mosteckého deníku o bourání panelákÛ
jako téma ãíslo jedna. Potû‰il nás obsáhl˘ ãlánek na‰ich policistÛ, po jeho pﬁeãtení kaÏd˘ uzná, Ïe tato ãinnost je pro obec
velmi zásluÏná a mnohdy nelehká. Dûkujeme za pﬁíspûvky základní ‰koly a také panu Lenkvíkovi za rychlé zpracování
ãinnosti fotbalistÛ. Chtûli bychom, aby stránky Zpravodaje byly otevﬁeny v‰em obãanÛm. Budeme velice vdûãni za kaÏd˘
pﬁíspûvek, aÈ jiÏ kritick˘ ãi pochvaln˘, rádi uveﬁejníme historické obrázky, pohlednice nebo zábûry z v˘znamn˘ch událostí v obci. MÛÏete také prostﬁednictvím zpravodaje poblahopﬁát sv˘m znám˘m, pﬁíbuzn˘m k v˘znamému jubileu a svatbám,
rádi otiskneme i fotografii oslavence. Îivnostníci mohou inzerovat na stránkách zpravodaje své sluÏby.
Pﬁíspûvky mÛÏete zasílat nebo sobnû pﬁedat na Obecní úﬁad v Beãovû, nebo posílat elektronicky na mejlovou adresu
vodny@volny.cz.
fa MAPA, Ústí nad labem

Z Beãova uÏ mizí dûravé paneláky
NAPSALI O NÁS V DENÍKU
Poslední dva roky, které Ïije v Beãovû, musela Hana R˘dlová kaÏd˘ den
sledovat ze svého bytu devastaci dvou
panelov˘ch domÛ. Uvnitﬁ vybydlen˘ch
prostor se pﬁed jejich zazdûním prohánûli ro‰Èáci i zlodûji v‰eho, co uvnitﬁ
je‰tû zbylo. Tomu je nyní definitivní
konec. Obﬁí kle‰tû drtí betonové panely
a z prvního domu uÏ dobrou tﬁetinu
ukousaly.
„Takov˘ch penûz to stálo, a teì taková zkáza,“ otáãí se Hana R˘dlová k
je‰tû stojícímu druhému domu, kter˘
rovnûÏ ãeká do konce roku likvidace.
„Sice se tu teì víc prá‰í, ale potom to tu
bude daleko hezãí,“ poznamenává. Pﬁipomíná, Ïe se napﬁíklad jen o kousek
dál staví nové hﬁi‰tû.
StíÏnosti nejsou, právû naopak
V bezprostﬁedním okolí je nûkolik
dal‰ích panelov˘ch domÛ. StíÏnosti,
ale nepﬁedkládá nikdo V‰ichni jsou
spokojeni se zmûnami, o které obec
snaÏí. „My jsme nad‰ení, Ïe se ta ruina
koneãnû bourá. Rozhodnû zmûny vítáme,“ ﬁekli manÏelé ·najdrovi. NejblíÏe
je dÛm, kde bydlí uÏ jen dvû rodiny.
Statika toho objektu je v‰ak ve ‰patném stavu.

„Pozvali jsme i bezpeãnostního technika, kter˘ zhodnotil celou situaci.
Pokud by se pra‰nost zvedla nad
únosnou mez, museli bychom zaãít se
zkrápûním. UÏ aby ty domy byly pryã!
AlespoÀ to tu trochu prokoukne,“ ﬁekla Jitka Sadovská, starostka
Beãov.
Obec s osmnácti stovkami obyvatel

vlastní celkem dvacet panelov˘ch
domÛ.
Na demolici obec vyãlenila tﬁi miliony
korun, opravy zdevastovan˘ch panelov˘ch domÛ po pﬁedchozích zku‰enostech vzdala.
Pﬁed ãtyﬁmi lety vedení Beãova nájemníky sestûhovalo z jednoho domu
(Pokraãování na následující stranû)

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
do druhého a zaãalo s opravou. NeÏ v‰ak rekonstrukce staãila dojít k závûru, panelov˘ dÛm jiÏ lidé zaãali opût rozkrádat.
I pﬁes pra‰né a hluãné prostﬁedí, které se nyní v blízkosti
panelového domu objevuje, lidé nemají námitek. Obãas se
nûkdo z okolních obyvatel pozastaví, chvíli se dívá a jde dál.
Kritiky se vedení obce je‰tû nedoãkalo. právû naopak. Udûlalo dobrou vûc, která, jak doufají, zvedne kvalitu obce.
Vybydlené panelové domy zÛstávají v Obrnicích, v Janovû
a v mosteckém Chánovû.
MILOSLAVA PÜSCHELOVÁ
Pﬁeti‰tûno z Mosteckého deníku

Na slavnostech se v‰ichni dobﬁe pobavili

V leto‰ním roce jsme jako jednu z kulturních akcí uspoﬁádali „SLAVNOSTI“, program byl velice pestr˘, dûti pobavil klaun a
dospûl˘m hrála kapela, pﬁi které jsme si i zatancovali. Rádi tuto úspû‰nou akci uspoﬁádáme i pﬁí‰tí rok.
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Ve správn˘ ãas na správném místû
Beãov‰tí stráÏníci provádûli v noãních hodinách kontrolu
vlakového nádraÏí, kdyÏ si pov‰imli jak z vlaku, kter˘ právû
pﬁijel do stanice, vyskoãili a utíkají dva muÏi. Zanedlouho
usly‰eli v˘kﬁik, „vraÈte ty peníze“. Jak ﬁekl jeden ze zasahujících stráÏníkÛ, „bylo tûÏké se na místû ihned zorientovat,
nevûdûli jsme v první chvíli co se dûje“. Zanedlouho bylo
v‰ak jasné, Ïe ve vlaku do‰lo ke krádeÏi finanãní hotovosti.
StráÏníci se ihned vydali pronásledovat utíkající muÏe, po
chvilce se je podaﬁilo dostihnout. Jak dále uvedl velitel obecní policie Pavel ·esták, zásah stráÏníkÛ byl rychl˘ a bezchybn˘, pachatelé nemûli ‰anci uniknout,
Cel˘ pﬁípad si od stráÏníkÛ pﬁevzala k dal‰ímu ‰etﬁení Policie âR.

StráÏníci v noãních hodinách obdrÏeli telefonát, kter˘ se
t˘kal moÏného vloupání do bytové jednotky. Na toto podezﬁení stráÏníky upozornil v‰ímav˘ obãan. Hlídka stráÏníkÛ
ihned vyjela na popsané místo, kde byl posléze v bytû sly‰et
hluk. StráÏníci vyzvali jim neznámou osobu k opu‰tûní bytu,
coÏ ani po opakované v˘zvû neuposlechla. Do bytu museli
stráÏníci tudíÏ vniknout (foto viz v˘‰e). Na místû byl zadrÏen
mladík, kter˘ se chystal odcizit vybavení, dále po‰kodil byt v
prostoru koupelny.
Cel˘ pﬁípad je jiÏ u soudního pﬁelíãení.

Od ledna do ãervence roku 2012 stráÏníci v obci ﬁe‰ili: 53
pﬁestupkÛ v silniãním provozu, 59 pﬁestupkÛ v oblasti veﬁejného poﬁádku, 36 pﬁestupkÛ obãanského souÏití, 12 pﬁestupkÛ proti majetku. V oblasti obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek
40 pﬁestupkÛ, jedná se pﬁedev‰ím po problematiku venãení
psÛ a tzv. protialkoholovou vyhlá‰ku. 57 dal‰ích pﬁestupkÛ

rÛzného charakteru. 4 pﬁípady stráÏníci zpracovali a pﬁedali k
projednání správnímu orgánu. Dal‰í desítky pﬁípadÛ, kdy obãané musejí v samotném závûru podat tzv. návrhov˘ pﬁestupek, zÛstávají nedoﬁe‰eny, i tak se musejí stráÏníci pﬁípadÛm
mnohdy hodiny vûnovat. StráÏníci kaÏd˘ den spolupracují s
policisty âeské republiky, v mnoha dal‰ích pﬁípadech stráÏníci asistují pﬁi pﬁedvádûní osob na Policii âR a také tyto
osoby pro policii vyhledávají. StráÏníci poskytují dal‰í informace nejen policistÛm a sluÏbû kriminální policie, ale i dal‰ím institucím. Místní znalost stráÏníkÛ je v tomto ohledu nezastupitelná. Ve 232 pﬁípadech takto spolupracovali s Kriminalisty a Policisty âeské republiky, dále jim pﬁedali k dal‰ímu
‰etﬁení 21 pﬁípadÛ. Na území obce provedli kontrolu totoÏnosti u 264 osob. StráÏníci celkem ﬁe‰ili na území obce 259
pﬁestupkÛ. StráÏníci by tímto rádi podûkovali v‰em obãanÛm, kteﬁí se na nû obracejí s prosbou o pomoc, o radu, s
oznámením pﬁestupku, ãi trestného ãinu. Bûhem sedmi mûsícÛ, tak uãinilo opût 274 obãanÛ. V‰echna oznámení jsou
stráÏníky provûﬁována a dále ﬁe‰ena.

Beãovsk˘m stráÏníkÛm se podaﬁilo vypátrat odcizené poklice, které pachatel odcizil z osobního automobilu. Spokojen˘ majitel stráÏníkÛm podûkoval za skvûlou práci. Pachatel
uÏ tak vdûãn˘ nebyl.

Pﬁi kontrole obce stráÏníci zaznamenali opakovanou jízdu
motocyklu, rozhodli se tudíÏ ke kontrole ﬁidiãe. Pﬁi bliÏ‰í kon(Pokraãování na následující stranû)
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trole bylo zji‰tûno, Ïe motocykl není opatﬁen registraãní
znaãkou. Hlídka se tudíÏ na motocykl podrobnûji zamûﬁila a
zjistila po‰kození v oblasti bezpeãnostních zámkÛ na motocyklu. Motocykl byl stráÏníky provûﬁen. Potvrdil se pﬁedpoklad stráÏníkÛ, vozidlo bylo v pátrání policie jako odcizené.
Cel˘ pﬁípad si pﬁevzal Policie âR s podezﬁením ze spáchání trestného ãinu.

¤idiã tohoto motorového vozidla si s parkováním nedûlal
hlavu, ponechal jej témûﬁ uprostﬁed kﬁiÏovatky. JiÏ na první
pohled jde vidût, Ïe vozidlo ohroÏuje ostatní úãastníky silniãního provozu (jedná se o frekventovanou kﬁiÏovatku). Pﬁi ﬁe‰ení tohoto pﬁípadu se stráÏníky na místû pﬁestupku nesouhlasil, cel˘ pﬁípad byl tudíÏ zadokumentován a postoupen k
dal‰ímu ﬁe‰ení pﬁíslu‰nému správnímu orgánu.

poblíÏ jednoho z panelov˘ch domÛ. Na místû se podaﬁilo zjistit, Ïe za nepoﬁádkem stojí dûti, nejlépe zvolenou metodou
v˘chovy se jevilo uklizení celého prostoru, coÏ bylo dûtmi
uãinûno. V˘teãníky si pﬁevzali posléze rodiãe.

Beãov‰tí stráÏníci se v obci vûnují také odchytu toulav˘ch
a opu‰tûn˘ch zvíﬁat. Leto‰ní rok bylo odchyceno také poranûné kánû, které stráÏníci posléze pﬁedali k o‰etﬁení.

StráÏníci bûhem roku zadrÏí
nûkolik celostátnû hledan˘ch osob
StráÏníkÛm v Beãovû se podaﬁilo zadrÏet tﬁi celostátnû hledané osoby, dal‰í dvû osoby zadrÏeli kriminalisté na Mostecku a to díky informacím od stráÏníkÛ z Beãova. „Máme velice dobrou spolupráci s Policií âR a oddûlením kriminální
policie, bojujeme za stejnou vûc. Místní znalost stráÏníkÛ je v
tûchto pﬁípadech mnohdy nezastupitelná. Ukázal to minul˘
rok, kdy se podaﬁilo v Beãovû zadrÏet 17 celostátnû hledan˘ch osob,“ ﬁekl velitel tamní obecní policie Pavel ·esták.

Pﬁi noãní kontrole obce hlídka stráÏníkÛ zaznamenala
muÏe, jak se posléze ukázalo, kter˘ tzv. pﬁebral. MuÏ si ustlal
kousek od námûstí. StráÏníci muÏe zkontrolovali, zjistili, zdali
není ohroÏen na Ïivotû a odvedli jej do místa bydli‰tû. MuÏ
se mohl také snadno stát obûtí trestného ãinu.

StráÏníci se v obci snaÏí také udrÏet poﬁádek a ãistotu.
Hlídka pﬁi kontrole obce zaznamenala velk˘ nepoﬁádek a to
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Hlídka stráÏníkÛ byla pﬁivolána obãany do jednoho z panelov˘ch domÛ, a to z dÛvodu, Ïe se na chodbû nacházel
mladík, kter˘ obtûÏoval nájemníky. Hlídka po dostavení se na
místo zaznamenala mladíka, kter˘ nebyl schopen hodnovûrnû prokázat svou totoÏnost. Byl stráÏníky pﬁedveden na sluÏebnu k dal‰ím úkonÛm. Jak bylo zji‰tûno, mladík na chodbû
(Pokraãování na následující stranû)

panelového domu spal bûhem celé noci. Po pﬁedvedení a
domluvû stráÏníkÛ se jiÏ v obci neukázal.
• • •
StráÏníci se ve sluÏbû setkávají s rÛzn˘mi lidmi a v rÛzn˘ch
situacích. Jeden z ‰okujících pﬁípadÛ zaÏil stráÏník, kter˘ byl
pﬁivolán k muÏi, kter˘ jevil známky opilosti. Na místû se v‰e
potvrdilo, coÏ by nebylo to nejhor‰í. Situace se vyhrotila,
kdyÏ muÏ ﬁekl stráÏníkovi, Ïe chce spáchat sebevraÏdu a
Ïádá stráÏníka o zapÛjãení sluÏební pistole, po nûkolika oka-

mÏicích se na stráÏníka zaãal sápat a snaÏil se mu sluÏební
zbraÀ sebrat. Podaﬁilo se jej zpacifikovat a pﬁedat záchranné
sluÏbû.
• • •
Na sportovní stﬁelnici v Beãovû se dne 29. záﬁí 2012 uskuteãnil jiÏ druh˘ roãník stﬁelecké soutûÏe v tzv. pudové stﬁelbû, které se úãastnili zástupci sloÏek mûstsk˘ch policií, Policie âR, VûzeÀské sluÏby, HasiãÛ, bezpeãnostních sluÏeb a
dal‰ích pozvan˘ch hostÛ.
Ptáte se, co to vlastnû pudová stﬁelba je?
Pudová, nebo-li obranná stﬁelba je ve‰kerá stﬁelba, která
slouÏí k odvracení potencionálního útoku nepﬁítele. S v˘sledkem záchrany Ïivota ãi majetku.
Poﬁadatel soutûÏe, Obecní policii v Beãovû, pozval zástupce spﬁátelen˘ch sloÏek: Mûstskou policii Ko‰Èany, Mûstskou policii Duchcov, Mûstskou policii Krupka, Obecní policii
Probo‰tov, Policisty âR, VûzeÀskou sluÏbu, bezpeãnostní
sluÏbu Securitas.
Pﬁi samotném závodu panovala klidná a pﬁátelská nálada,
nedo‰lo k Ïádné mimoﬁádné události, vy‰lo také poãasí a jak
se ﬁíká, cenné kovy zÛstaly doma. 1. místo obsadil Marek
Pfeifer, Obecní policie Beãov, 2. místo obsadil Pavel Sadovsk˘, zástupce Policie âeské republiky, 3. místo Pavel
·esták, Obecní policie Beãov a 4. místo Vladimír ¤áha za
Mûstskou policii Ko‰Èany.
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FOTOREPORTÁÎ Z AKTUALNÍHO DùNÍ V OBCI

Za blokem 12 vyrÛstá nové sportovní hﬁi‰tû. UÏ se tû‰íme aÏ si zasportujeme. Stavbu provádí firma Trans Region stav,
sponzorem akce je âEZ, akciová spoleãnost, Poãerady.

Za blokem 21 jsme vybudovali nádherné dûtské hﬁi‰tû. Jak je vidno z obrázkÛ, dûti se jiÏ nemohly doãkat. Dík patﬁí v‰em
ﬁemeslníkÛm, kteﬁí se podíleli na rychlém dokonãení tohoto projektu. ZároveÀ prosíme obãany, kteﬁí by byli svûdky
vandalství, aby ihned informovali stráÏníky. Byla by ‰koda kdyby do‰lo ke zniãení tûchto krásn˘ch zaﬁízení pro na‰e dûti.
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Z dal‰ích stavebních akcí se mÛÏeme pochlubit vybudováním zóny pro seniory. Jde o odpoãinkové prostranství,
kde si v klidu mÛÏou posedût, odpoãinout a popovídat si se sousedy.

V na‰í obci se poﬁádal jiÏ tradiãní hudební festival KUS ROCKU. Úãast byla hojná a v‰ichni se dobﬁe pobavili.
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Tradiãní pouÈ se vydaﬁila

Nûkolika obrázky si pﬁipomeÀme tradiãní pouÈ, která se py‰ní velkou úãastí. Zábava byla pro v‰echny vûkové kategorie.
Do‰lo i na tanec a pﬁedvedení práce psovodÛ.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Na‰i hasiãi se zúãastnili devátého srazu Mat˘skáﬁÛ
...byli druzí v tahání Mat˘ska
Sraz Mat˘skáﬁÛ v Dolní Poustevnû byl letos devát˘, na
místû bylo 27 jednotek mezi nimi i hasiãi z Beãova u Mostu.
A bylo to tu opût - sbory z celé âeské republiky trávily víkend
v Dolní Poustevnû na Srazu Mat˘skáﬁÛ.
Pﬁípravy zaãaly uÏ ve ãtvrtek a v pátek 6. ãervence, kdy
sraz oficiálnû zaãal, bylo v‰e do puntíku hotovo a uÏ se ãekalo jen na pﬁíjezd mat˘skÛ.
Hned v pátek jsme si uÏili disco pod ‰ir˘m nebem a ani
dé‰È a bouﬁka nám nezkazily náladu. V sobotu ráno pﬁijíÏdûly poslední sbory, dohromady tedy bylo na místû 27 jednotek, z toho mûlo 25 s sebou i mat˘ska a po celém ãtverci se
pohybovalo více jak 220 úãastníkÛ.
K vidûní ale nebyli pouze Mat˘sci - pﬁijela k nám taky
jedna Tatra 813, 1 Praga Golden, 4 Avie DA 30, VW Sharan
a Ford Transit.
V 10:00 hod. se zahájil sraz, na kterém nás pﬁivítal velitel
sboru a starosta mûsta. Po uvítání se hned pﬁipravovala
první soutûÏ, coÏ byl hod startérem.
SoutûÏí se letos zúãastÀovalo i více Ïen neÏ roky pﬁedtím
a házely více neÏ skvûlé v˘sledky. ProtoÏe ‰lo o nûÏné pohlaví, nemûly tûÏk˘ startér ale o tro‰ku lehãí píst. Îena z
SDH Bynovec dokázala hodit neuvûﬁiteln˘ch 5,80 metrÛ.
ChlapÛm samozﬁejmû zÛstal jejich startér, se kter˘m SDH
Velk˘ ·enov a SDH Beãov hodili 4,40 metrÛ a tak je ãekal
rozstﬁel kter˘ urãil vítûze.
Mezitím se u hasiãské zbrojnice jeden ãlen z kaÏdého
sboru pokou‰el zdolat lezeckou stûnu. Nejlépe se to povedlo SDH Velká Bukovina a aÏ nahoru se dostal za 23,06 vteﬁin, za ním lezec z SDH Nelahozeves to zvládl za 28,08 vteﬁin a jako 3. nejrychlej‰í byl lezec z SDH Beãov.
A neÏ jsme se otoãili byla pﬁipravená dal‰í disciplína a to
pﬁeprava rezervy.
Nejrychleji to zvládl SDH Velk˘ ·enov s ãasem 27,98 hned
za patama mûl SDH Îelízy s ãasem 29,47 a jako dal‰í se za
nimi umístil SDH Plesná kter˘ to zvládl za 30,52 vteﬁin.
âas se neúprosnû hnal kupﬁedu a tak si v‰ichni do‰li na
obûd a pﬁipravili se na spanilou jízdu, která byla naplánovaná na 13:30 hod. a opravdu se bylo na co dívat. Po celé dopoledne bylo krásné poãasí, poté se ale zatáhlo a v Lobendavû nás chytil dé‰È a bouﬁka. V‰ichni se ale i nadále bavili
dál. Na „ãtverec“ se sice vût‰ina úãastníkÛ vrátila úplnû
mokrá, ale náladu to nezkazilo.
Sice se zpoÏdûním, ale pﬁece se konala dal‰í soutûÏ a to

Faktor strachu. Nûkolik soutûÏících na‰lo odvahu ochutnat
housku se speciálním obsahem. Ná‰ vítûz byl z SDH Vûcov
a s touhle dobrotou se vypoﬁádal za 1:15. Poãasí se drÏelo a
tak se rychle pﬁipravila ‰tafeta a zaãalo se bûhat.
Nejvíc se na koneãné pﬁekvapení na konci kaÏdé dráhy tû‰ili ho‰i z SDH Vûcov. Trasu zvládli jako 1. za krásn˘ch 50,93
vteﬁin, hned za nû se tlaãil SDH Probo‰tov s ãasem 51,34
vteﬁin a jako 3. nejrychlej‰í zdolal traÈ SDH Plesná.
V‰ichni se jiÏ tû‰ili na veãerní zábavu, ale je‰tû zb˘vala poslední soutûÏ a to tahání Mat˘ska. V‰e se tedy pﬁesunulo na
asfaltovou cestu a mohlo se zaãít tahat.
Nejvût‰í siláky si pûstují v SDH Probo‰tov - dotáhli Mat˘ska do cíle za skvûl˘ch 19,24 vteﬁin.
DRUHÉ NEJSILNùJ·Í MAJÍ V SDH BEâOV - MAT¯SKA
UTÁHLI ZA 19,49 VTE¤IN
a 3. SDH Labská StráÀ to zvládl za 19,80 vteﬁin.
Bylo tedy po v‰em a zábava nebrala konce. Závûreãné vyhodnocení probûhlo v nedûli v 11:00 hod.
Nejdále to k nám mûl SDH Vûcov se sv˘mi 264 kilometry,
nejstar‰ím Mat˘skem, kter˘ byl vyroben jiÏ v roce 1964, se
chlubí SDH LuÏec nad Vltavou. To nekrásnûj‰í ocenûní
vÛbec - Miss Mat˘sek - získal SDH Labská StráÀ.
Máme tedy po v‰em, teì zb˘vá jen ãekat na pﬁí‰tí rok na
jiÏ 10. SRAZ MAT¯SKÁ¤Ò âR. A protoÏe to bude jubilejní
10. roãník, chtûli bychom pozvat v‰echny sbory, které se kdy
srazu úãastnily aÈ uÏ s Mat˘skem nebo bez.
Samozﬁejmû na závûr patﬁí velké podûkování mediálnímu
partnerovi, portálu POÎÁRY.cz. Také velice dûkujeme mûstskému úﬁadu Dolní Poustevna a v‰em dal‰ím sponzorÛm.
Díky patﬁí také v‰em organizátorÛm, kteﬁí se cel˘ víkend vûnovali zdárnému prÛbûhu akce. Dûkujeme také v‰em úãastníkÛm a tû‰íme se na pﬁí‰tí rok.
SDH Dolní Poustevna
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Z âINNOSTI ZÁKLADNÍ ·KOLY
Základní ‰kola a mateﬁská ‰kola Beãov,
okres Most, pﬁíspûvková organizace
V základní ‰kole se vyuãuje v 1. aÏ 9. roãníku podle
·kolního vzdûlávacího programu pro základní vzdûlávání - Cesta za poznáním. Od 3. roãníku organizuje
‰kola v˘uku cizího jazyka. Ve ‰kole se vyuãuje jazyk
anglick˘ a nûmeck˘. V 1. roãníku je zaveden voliteln˘
pﬁedmût âtení a psaní, ve 2. a 3. roãníku jsou zavedeny volitelné pﬁedmûty âtení a psaní, V˘tvarné ãinnosti,
ve 4.a 5. roãníku V˘tvarné ãinnosti a Pohybové hry. V
6. roãníku jsou zavedeny volitelné pﬁedmûty Literární
semináﬁ, Semináﬁ z matematiky a Sportovní hry, v
7. roãníku se vyuãuje voliteln˘ pﬁedmût Dal‰í cizí jazyk
- nûmãina a Literární semináﬁ, v 8. roãníku se vyuãuje
voliteln˘ pﬁedmût Dal‰í cizí jazyk - nûmãina a Semináﬁ
z matematiky, v 9.roãníku se vyuãuje voliteln˘ pﬁedmût
Dal‰í cizí jazyk - nûmãina a Semináﬁ z ãeského jazyka.
V dobû pﬁed vyuãováním i po nûm mohou Ïáci nav‰tûvovat dvû oddûlení ‰kolní druÏiny. Îáci mohou pracovat
v zájmov˘ch krouÏcích, úãastnit se rÛzn˘ch v˘tvarn˘ch, vûdomostních i sportovních soutûÏí a akcí.
âinnost ‰kolní druÏiny a zájmov˘ch krouÏkÛ je bezplatná.
Vypracoval: Mgr.Turnovská Ivana

Slohové práce na‰ich ÏákÛ
RU·NÁ K¤IÎOVATKA
Pﬁedstavte si kﬁiÏovatku, která je zneãi‰tûná a na pohled odpudivá. Je tam spousta projíÏdûjících aut, pﬁecházejících lidí. Kolem kﬁiÏovatky jsou obchody. U silnice stojí semafory. Nerad ãekám, aÏ na semaforu naskoãí zelená. Cítím zápach v˘fukov˘ch plynÛ, parfémy
lidí, d˘m cigaret. KdyÏ stojím, lidé do mû naráÏí, v‰ichni okolo kﬁiãí. Auta troubí, startují. Bolí mû z toho hlava.
Tû‰ím se, aÏ pﬁejdu pﬁechod a doufám, Ïe se dostanu
do klidnûj‰í ãásti mûsta.
Tereza Proke‰ová, VIII.
Uprostﬁed na‰eho mûsteãka je ru‰ná kﬁiÏovatka. Je
zde cítit kouﬁ z v˘fukÛ, benzín, hodnû rozpálen˘ asfalt,
popeláﬁská auta a pot lidí. MÛÏete vidût hodnû aut, blikající semafory, pﬁecházející chodce, auta, motorky
i cyklisty. MÛÏete sly‰et troubit auta, tikat semafory,
mluvit a ﬁvát chodce a motory aut.
Miroslav Schöpp, VIII.
Já si pﬁedstavuju kﬁiÏovatku jako místo plné hluku,
vozidel od kamionÛ aÏ po motorky. Mnoho lidí, kteﬁí
nûkam pospíchají, ãekají na zelenou, riskantnû pﬁecházejí na ãervenou. Kolem kﬁiÏovatky stojí mnoho obchodÛ, nákupních center a také semafory, hlavnû semafory. Jsou na nich dvû barvy - ãervená a zelená. Jsou
udûlány také pro lidí, kteﬁí nevidí, semafor na ãervenou
pomalu tiká a potom, kdyÏ naskoãí zelená, zaãne tikat
velice rychle. U kﬁiÏovatek b˘vají zastávky pro tramvaje, tam jsou také semafory, ale jiné. Místo dvou barev
mají tﬁi, zelenou, oranÏovou, ãervenou. Zelená - mÛÏe‰
jet, oranÏová - pﬁiprav se, ãervená - stÛj.
Václav Bergr, VIII.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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V˘stava prací na‰ich ÏákÛ

JAK SI VEDOU NA·I FOTBALISTÉ
Fotbal muÏi
V nedûli 21. 10. 2012 se na fotbalovém hﬁi‰ti TJ Sokol Beãov uskuteãnilo
mistrovské utkání Sokol Beãov - Rozvoj Polerady. Utkání bylo vcelku vyrovnané a proto skonãilo nerozhodnû 2 : 2
(poloãas 1 : 0), aãkoliv domácí hráli od
58 minuty pouze o 10ti hráãích, jeden
domácí hráã obdrÏel ãervenou kartu.
Stﬁelci branek domácích:
Dvoﬁák Robert, Palán Martin
Sestava domácích:
Popenko Yuriy, Bobek Vladimír,
Novotn˘ Jakub, Poko‰ Marcel, ·najdr
Pavel ml., Matura Martin, Dvoﬁák
Robert, Lastovka Vlastimil, Cibrik
Milan, Palán Martin, Kabourek Daniel,
Náhradníci:
Kalãík Václav, To‰er Zdenûk, Îolták
Jaroslav, Hrátek Jiﬁí
Trenér A muÏstv:
Hofmann Stanislav,
asistent trenéra - Krampera Josef

Fotbalové muÏstvo Beãov - muÏi 2012.

Fotbalové muÏstvo dospûl˘ch si
zatím vede dobﬁe, ze sedmi odehran˘ch zápasÛ jich 6 vyhrálo a jeden
zápas remízovali. Zatím jsou v tabulce
okresního pﬁeboru na 1. místû se ziskem 19 bodÛ.

Fotbal Ïáci
V nedûli od 9.00 hod. dne 21. 10.
2012 sehrálo mistrovské utkání muÏstvo ÏákÛ Sokol Beãov s Horním Jiﬁetínem. Na‰i Ïáci toto utkání vyhráli 3 : 0
(poloãas 1 : 0). Stﬁelci branek: Bergr,
Kaloãaj, Ulrych
Sestava domácích:
Cibrik Mário, Bergr Václav, Kaloãaj,
Ulrych, Pi‰tínek Jiﬁí, Krause Kamil,
Husman Filip, Lastovka Karel, Fulka,
·vandrlík Milan, Kadlec, Krampera
Denis.
Trenér:
BaÏo Robert,
asistent trenéra - BaÏo Robert ml.

Fotbalové muÏstvo - Ïáci 2012.

V rozehrané soutûÏi se na‰e muÏstvo ÏákÛ zatím drÏí na tﬁetím místû v
tabulce okresního pﬁeboru Most

Fotbal star‰í pﬁípravka
Mistrovské utkání star‰í pﬁípravky se
uskuteãnilo v sobotu 20.10.2012 od
9.00 hod. na hﬁi‰ti TJ Sokol Beãov mezi
(Pokraãování na následující stranû)

Pﬁípravka 2012.
Fotbal dûtí není fotbalem dospûl˘ch a dûti jsou dÛleÏitûj‰í neÏ hra sama.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
Sokol Beãov - Horní Jiﬁetín. V˘sledek
utkání skonãil pro na‰e malé dûti vcelku ‰patnû, protoÏe prohrály 5 : 16 (poloãas 4 : 8). Dûti se snaÏily, ale soupeﬁ
byl vyspûlej‰í a sehranûj‰í.
Sestava domácích:
Karpel Jan, Kureãajová Darina, Rost
Jan, Rost Martin, Mıller Rudolf,
Ferková Barbora, Fleischman Marek,
Karpelová Tereza, ·ott Pavel, Olah
Jiﬁí, Kﬁenek Jakub, Krãmáﬁ Jan,
âermák Jakobs, Krampera Radek,
Nov˘ Roman.
Trenér:
Karpel Jan,
asistent trenéra: Krampera Radek st.
V rozehrané soutûÏi se star‰í pﬁípravka po kolísav˘ch v˘sledcích drÏí na
4. místû v tabulce okresního pﬁeboru
Most.

UHÁJILI JSME REEMÍZU
Fotografie ze zápasu muÏÛ Beãov-Polerady. Domácí jsouv bílém.

Sálová kopaná Rapid
Beãov (Futsal)
V leto‰ní podzimní sezonû se pﬁihlásil do okresního pﬁeboru v Mostû oddíl
sálové kopané Rapid Beãov. Zatím sehráli 3 zápasy. Posledním byl zápas ve
sportovní hale v Beãovû dne 22. 10.
2012, kter˘ sehrál Rapid Beãov se
muÏstvem Atletico Chomutov s v˘sledkem 1 : 6. Zatím se na‰emu muÏstvu,
jako nováãkovi, po odehran˘ch kolech
nedaﬁí.
Sestava domácích:
·íla, Dvoﬁák, Jetel, Matura, Krampera
Luká‰, Kramepra R., Palán M.,
Kropáã, Juri‰, Ptáãek, Hanzal.
Trenér: Krampera Josef
Lenkvík Josef,
pﬁedseda oddílu fotbalu
TJ Sokol Beãov.

Z· - ·kolní druÏina ·kolní rok
2011/2012
Na na‰í ‰kole funguje druÏina. Ta je rozdûlena na dvû
oddûlení, první oddûlení vede SoÀa Kronychová a druhé
oddûlení TaÈána Bouﬁilová.
V kaÏdém oddûlení mÛÏe b˘t maximálnû 25 ÏákÛ. Rodiãe ÏákÛ mají moÏnost umístit své dûti do druÏiny ráno od
5:30 hodin a odpoledne do 16:00 hodin.
● ● ●

Akce ‰kolní druÏiny na ‰kolní rok
2011/2012
■ DruÏinová hra „Bingo“ (pro Ïáky I. a II. stupnû) - listopad
■ Vánoãní zastavení (v˘roba filigránsk˘ch okenních obrazÛ pro Ïáky I. a II. stupnû) - prosinec

MuÏstvo sálové kopané Rapid Beãov 2012.
■ Vánoãní turnaj v sálové kopané (pro Ïáky 5. - 9. tﬁídy) prosinec
■ Skok do nového roku (závody ve skoku do v˘‰ky pro
Ïáky I. a II. stupnû) - leden
■ Závody na pekáãi (pro Ïáky I. stupnû) - leden
■ Moderní pûtiboj (v tûlocviãnû, pro Ïáky I. stupnû) - únor
■ ·kolní turnaj ve florbalu (pro Ïáky II. stupnû) - únor
■ Rychlá kolobûÏka (jízda zruãnosti, pro Ïáky I. stupnû) bﬁezen
■ Závody na koleãkov˘ch bruslích (jízda zdatnosti, pro
Ïáky I. a II. stupnû) - bﬁezen
■ Bûh Beãovem (pro Ïáky I. a II. stupnû) - duben
■ Beseda s OP Beãov (pro Ïáky I. stupnû) - duben
■ Odpoledne v poÏární zbrojnici (pro Ïáky I. a II. stupnû) kvûten
■ Zvíﬁátka z písku (pro Ïáky I. stupnû) - kvûten
■ Závod ve skoku do dálky (pro Ïáky I. a II. stupnû) - ãerven
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