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Slovo starostky obce
Dovolte mi, abych zhodnotila akce,
které se nám v roce 2012 podaﬁilo zrealizovat a informovala Vás o akcích,
které se pﬁipravují na rok leto‰ní.
V loÀském roce se nám podaﬁilo vybudovat dûtské hﬁi‰tû, které slouÏí tûm
nejmen‰ím dûtem.
Pro seniory jsme vybudovali „Odpoãinkovou zónu“, pro dorost jsme zaãali
budovat hﬁi‰tû pro míãovû hry (souãástí hﬁi‰tû budou dva stoly na stolní
tenis).
V souãasné dobû je stavba pﬁed dokonãením, bohuÏel pro nepﬁízeÀ poãasí byla stavba pﬁeru‰ena a bude se pokraãovat v jarních mûsících. Sponzorem této akce byla sk. âEZ, která nám
poskytla na tuto akci 500 000,- Kã.
Bylo vybudováno veﬁejné ohni‰tû,
kde si mohou obãané opéci vuﬁty.
V tzv. „Ka‰tanovce“ bylo z pﬁírodního
materiálu zhotoveno posezení. V podzimních mûsících probûhla demolice

vybydleného panelového domu ãíslo
10.
Po cel˘ rok probíhaly opravy bytového fondu (v˘mûna van, umyvadel,
WC), v˘mûna bytov˘ch dveﬁí. PrÛbûÏnû jsme provádûli revize a zároveÀ i
opravy elektroinstalace v bytech v
bloku 1 aÏ 3., kontroly hasících pﬁístrojÛ a poÏárních hydrantÛ, revize hromosvodÛ.

Akce v kultuﬁe a sportu:
■ ÚNOR: dûtsk˘ ma‰karní ples.
■ B¤EZEN: oslava MDÎ.
■ DUBEN: velikonoce - formou divadelního pﬁedstavení, pﬁipomenutí tradic, pálení ãarodûjnic.
■ KVùTEN: stavûní máje, tradiãní májová veselice.
■ âERVEN: oslava MDD, rockov˘ festival“ KUS ROCKU“.

VáÏení spoluobãané,
zaãal nám nov˘ rok, chtûla bych
Vám popﬁát, aby jste tento rok
proÏili v pevném zdraví a plné
spokojenosti.
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■ âERVENEC: I. roãník letních slavností.
■ ZÁ¤Í: tradiãní „Beãovská pout“‘,
stﬁelecká soutûÏ.
■ ¤ÍJEN: zájezd na muzikál „AIDA“,
spoleãensk˘ veãer“ Zadáno pro
Ïeny“.
■ LISTOPAD: zájezd na muzikál
„Hello Dolly“.
■ PROSINEC: zájezd do Národního
divadla, rozsvícení vánoãního stromu s kulturním programem (divadlo
M Duchcov, Schovanky, vystoupení
dûtí M·, ·D, vánoãní turnaj ve stolním tenisu, memoriál V. Turnovského v sálové kopané).
Kulturní akce nám pomáhala sponzorovat skupina âEZ, která nám pﬁispûla
finanãní ãástkou 120 000,- Kã.

Nyní Vás seznámím
s akcemi, které plánujeme
na leto‰ní rok:
Demolice panelového domu ã. 9, dokonãení hﬁi‰tû pro míãové hry, opravy
chodníkÛ.
I. etapa tzn. bl. 2 aÏ 23, v˘mûna balkonov˘ch konstrukcí, vybudování minigolfového hﬁi‰tû, v˘sadba stromÛ,
okrasn˘ch keﬁÛ, pokud bude dostatek
fmanãních prostﬁedkÛ, provedli bychom v˘mûnu vchodov˘ch dveﬁí do panelov˘ch domÛ.
V kulturní oblasti plánujeme akce
jako v loÀském roce, navíc uspoﬁádáme obecní ples.
VáÏení obãané,
vedení obce se tû‰í na Va‰i úãast na
kulturních akcích, kde se spoleãnû pobavíme a alespoÀ na chvíli zapomeneme na v‰ední starosti.
Jitka Sadovská,
starostka obce

Nad názorem obãana na‰í obce
Pro Beãovsk˘ zpravodaj.
Dûravé paneláky.
Zaujal mû ãlánek ve zpravodaji o likvidaci vybydlen˘ch ponelákÛ. Velmi
pûkné bylo konstatování paní R˘dlové
„Takov˘ch penûz to stálo“, to bylo velmi
pravdivé konstatování. Nyní se nad tím
zamysleme dále.
Pokud vy co toto ãtete budete vlastnit podobn˘ dÛm (jako napﬁíklad paní
Kﬁenková), pochybuji, Ïe jej necháte
takto zdevastovat a jistû se budete starat, aby se to nestalo, proã? ProtoÏe to
bude Va‰e. Tyto paneláky, ale také byly
nûãí, byly nás obãanÛ Beãova, jak je
tedy moÏné, Ïe nûkdo umoÏnil jejich
devastaci. Jako správci tûchto domÛ
byly dva subjekty, obec a SRO teplo
Beãov, tak se jmenuje druh˘ subjekt,
kter˘ byl zaloÏen obcí se 100% její
úãastí.
Jak je tedy moÏné, Ïe tito lidé se o
tento majetek nestarali? MoÏná namítnete, Ïe v Chanovû,Obrnicích a Janovû
je to také. To ale neznamená, Ïe to je
norma a v‰ichni se za toto mohou
schovávat, jiÏ není socializmus kdy
v‰echno patﬁilo v‰em a nikdo za nic neodpovídal, nyní je toto vlastnictví obãanÛ Beãova a jsou za to odpovûdni nám
obãanÛm Beãova.
Pokud nûkdo má velmi dobr˘ plat za
nûco co má zpravovat a radûji si drÏí
Ïidli, aby mu ji nûkdo nezasedl a na
domy které má ve správû ka‰le, co
potom dûlá starosta, vÏdyÈ to jsou jeho
zamûstnanci, tomu to nevadí? Dále se
tam uvádí, Ïe pﬁed ãtyﬁmi lety se zaãal
jeden dÛm opravovat a ten se zaãal
zase rozkrádat, to ale svûdãí o neschopnosti tehdej‰ího vedení o provádûní stavby, které nezajistilo ohlídání
provádûné stavby, to byli tito lidé tak
neschopní?
Nyní jásáme, Ïe se za velké peníze
nás obãanÛ obce niãí takové hodnoty,
které na‰i zvolení zástupci nedokázali ochránit a svojí lajdáckostí je nechali takto zdevastovat za co byli
je‰tû královsky placeni z na‰ich spoleãn˘ch penûz a je‰tû si za to dávali
odmûny.
Tito lidé jsou tam dosud. Sice volby
vyhrála jiná strana, ale zákulisním jednáním mûli o jedn hlas více neÏli vítûzná strana, jelikoÏ se knim samozﬁejmû
pﬁipojila z jiné kandidátky manÏelka
tehdej‰ího starosty a z dal‰í kandidátky
b˘valá zamûstnankynû obecního
úﬁadu. Tím získali pﬁevahu jednoho
hlasu. Ustavili si radu a pochopitelnû
pouze ze sv˘ch ãlenÛ a vítûzná strana
je v opozici asi se obávali, Ïe by mohli
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To, Ïe jsou panely na místû nebezpeãné dokazují opakované poÏáry a pﬁedev‰ím
nûkolik úrazÛ dûtí, které prostû neuhlídate.
nûjaké nepravosti vyjít na svûtlo. Jinak
si toto neumím vysvûtlit.
V Beãovû 11. prosince 2012
Jaroslav Kﬁapka
■■■
VáÏení spoluobãané,
do redakce, která vydává Beãovsk˘ zpravodaj, pﬁi‰el dopis od jednoho z na‰ich obãanÛ s Ïádostí o
jeho zveﬁejnûní. Vzhledem k tomu,
Ïe je Beãovsk˘ zpravodaj urãen˘ pro
vás, nevidíme dÛvod, proã nedat
prostor také va‰im dotazÛm nebo
jako v tomto pﬁípadû spí‰e útoãné
kritice.
Panelové domy, které obec nechala
zlikvidovat, byly v Ïalostném stavu,
protoÏe byly soustavnû devastovány a
vybavení bytÛ bylo rozkrádáno nûkter˘mi obyvateli obce. Na opravy bytového
fondu v celé obci nezb˘valo mnoho
prostﬁedkÛ, protoÏe se obec dlouhodobû pot˘kala s neplatiãi nájemného.
DluÏné ãástky zatûÏovaly obecní rozpoãet a obec mûla dvû moÏnosti, jak
získat více prostﬁedkÛ na opravy a
údrÏbu bytÛ.
V první ﬁadû se nabízelo zdraÏení nájemného, ale obec v Ïádném pﬁípadû
nechtûla, aby ﬁádní nájemníci dopláceli
na to, Ïe jiní si své závazky neplní.
Dal‰í moÏností bylo zaãít ﬁe‰it problémy pﬁímo s neplatiãi a pﬁedcházet zvy-

‰ování dluhu. Obec se rozhodla vydat
se druhou cestou. Bylo zavedeno nûkolik opatﬁení jako napﬁ. nájemní
smlouvy na dobu urãitou, vyuÏití sluÏeb
soukromého detektiva, sjednávání
splátkov˘ch kalendáﬁÛ a vymáhání jejich dodrÏování.
V‰echny tyto kroky vedly k tomu, Ïe
dluÏníkÛ zaãalo ub˘vat a dluh nenarÛstá ba naopak neustále se sniÏuje.
Obec tak mohla zaãít vracet více finanãních prostﬁedkÛ do údrÏby panelov˘ch domÛ. Jak zmínila paní starostka
ve svém úvodníku, postupnû se zaãaly
vymûÀovat vany, umyvadla a WC, dále
se chystá v˘mûna vchodov˘ch dveﬁí a
balkonov˘ch konstrukcí.
BohuÏel nelze v‰e udûlat naráz. Vystûhování problematick˘ch nájemníkÛ
sebou pﬁineslo také vût‰í klid a bezpeãnost v obci.
V dne‰ní sloÏité dobû, kdy se v‰e neustále zdraÏuje, kdy je velmi sloÏité
najít si práci a ﬁada lidí se pot˘ká s Ïivotem na hranici chudoby, se budeme
snaÏit drÏet v˘‰i nájemného na této
úrovni a navíc se snaÏit dal‰ími kroky
sníÏit cenu sluÏeb bytÛ a to napﬁíklad
tím, Ïe do plynové kotelny nainstalujeme kogeneraãní jednotku a pﬁejdeme
na automatizovan˘ provoz. Zkuste si
projít inzeráty, které nabízejí pronájem
bytÛ v okolních mûstech. Zjistíte, Ïe
cena nájmu je o mnoho vy‰‰í. Zkuste si
domyslet, jak dlouho pronajímatel v
(Pokraãování na následující stranû)

(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
bytû nechá nájemníka, kter˘ nezaplatí
byÈ jen jeden nájem. Nedopustíme, aby
se panelové domy rozprodaly soukrom˘m vlastníkÛm a realitním kanceláﬁím,
které by v lep‰ím pﬁípadû jen zvedli nájemné a v hor‰ím pﬁípadû by to u nás
mohlo dopadnout jako v panem Kﬁapkou zmiÀovaném Janovû nebo Chánovû. Likvidace panelov˘ch domÛ samozﬁejmû stojí peníze, ale alespoÀ nám
tyto nevzhledná monstra, jejichÏ oprava by stála mnohem víc neÏ jejich likvidace, nebudou hyzdit vzhled obce.
Volné místo bude v budoucnu vyuÏito k
vybudování parku.
Rádi bychom, aby se obãané Beãova
cítili bezpeãnû, mohli za co nejménû
penûz dÛstojnû bydlet a na‰li v obci
rÛznorodé vyÏití, aÈ uÏ sportovní, kulturní a nebo si prostû jen na‰li v obci a pﬁi-

lehlém okolí klidné místo, kde budou
moci trávit svÛj voln˘ ãas.
Na závûr tedy uÏ jen odpovûì pro
pana Kﬁapku. Pﬁiãiny toho, proã likvidované panelové domy zchátraly, sahají
do daleké minulosti, kdy ãást panelov˘ch domÛ koupila realitní kanceláﬁ a
nastûhovala do nich problematické nájemníky, kteﬁí si svého bydlení neváÏili,
neplatili nájem a devastovali vybavení
bytu. Obec Beãov ve finále musela panelové domy odkoupit zpût. Nûkteré
problémy nejdou vyﬁe‰it lusknutím
prstu a potﬁebují ãas na správné a dlouhodobé ﬁe‰ení. Má smysl vÛbec vyjadﬁovat se ke zmiÀovanému „zákulisnímu
jednání“? NezáleÏí na politické pﬁíslu‰nosti, ale na tom, aby se skupina lidí
shodla na tom, co si myslí, Ïe je pro
obec a její obãany nejlep‰í a ve vût‰inû
obcí to funguje stejnû. Pane Kﬁapko,

nebuìte tak paranoidní a nemyslete si,
Ïe se v zákulisí odehrávají nûjaké tajné
dohody, Ïe pﬁedstavitelé obce páchají
nûco nekalého a Ïe v‰ichni si tam rozdávají peníze, Ïe neví co s nimi. Hospodaﬁení obce je dvakrát roãnû provûﬁováno auditem z Krajského úﬁadu a
v‰e musí b˘t dle zákona, tedy vãetnû
platÛ zamûstnancÛ. Pﬁidûlování zakázek má na starosti dokonce externí
firma.
Pane Kﬁapko, kdyÏ Vám jde tolik o
dobro obce, proã tedy jiÏ koneãnû neodklidíte Va‰e panely, které jiÏ od roku
1998 leÏí u bloku 12 a jejichÏ odklizení
Vám dokonce naﬁídil i soud, pﬁesto se
stále nic nedûje.
Konstruktivní kritika je urãitû pﬁínosná, ale zkuste nûkdy pﬁijít také s návrhem, jak vûci vyﬁe‰it nebo zlep‰it, aby
se v‰em obãanÛ obce Ïilo lépe.

První Obecní ples se vydaﬁil, v‰ichni se dobﬁe pobavili

Dne 26. ledna 2013 jsme poﬁádali v sále KS Beãov první Obecní ples. Vstupné bylo lidové a to 150 korun, v cenû vstupenky byla dobrá veãeﬁe. Souãástí plesu byla bohatá tombola (viz obrázek). K poslechu a tanci zahrála skupine Reflex.
Shlédli jsme pûkné pﬁedtanãení. Tento první ples se vydaﬁil, v‰ichni se dobﬁe pobavili a budeme rádi, kdyÏ se tento druh zábyvy stane tradicí na‰i obce.
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Rozsvícení
vánoãního stromu
V sobotu 1. prosince jsme se
se‰li v 17.00 hodin k rozsvícení vánoãního stromu. Jako
první vystoupily dûti z na‰í mateﬁinky, dále pak nás pobavilo Divadlo „M“ z Duchcova. V
18.00 hodin probûhlo slavnostní rozsvícení stromu a následovala zábava s country kapelou
Schovanky.
Hlavním sponzorem byla
SKUPINA âEZ.

Obec nav‰tívil
ãert a Mikulá‰
Dne 4. prosince 2012 se
uskuteãnila na sále kulturního domu v Beãovû Milulá‰ská show. Dûti se dostavily v
hojném poãtu a napjatû oãekávaly hlavní postavy veãera.
Zanedlouho se dostavil Mikulá‰ a ãert. Hodné dûti byly
odmûnûni. V‰ichni jsme si
oddechli, Ïe Ïádného z dûtí
si ãert neodnesl.
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Z ãinnosti mûstské policie
■ StráÏníci ﬁe‰ili, a posléze uloÏili blokovou pokutu osobû,
která zneãistila veﬁejné prostranství v obci Volevãice. Osoba
hodila prázdnou láhev od piva pﬁed místní obchod s potravinami. Tato osoba se stráÏníkÛm za své chování omluvila a
rozbité stﬁepy z pozemní komunikace uklidila.

■ StráÏníci pﬁi kontrole námûstí zaznamenali dopravní nehodu v prostoru autobusové zastávky. Osobní motorové vozidlo a autobus se nacházelo na vyznaãeném místû vodorovné dopravní znaãky V 11a.Na místo byl pﬁivolán zástupce inspekce autobusové linky a dopravní policie.
■ StráÏníci pﬁijali oznámení od osoby, která byla údajnû
fyzicky napadena zamûstnanci místní samoobsluhy v prostoru námûstí. Pﬁi kontrole videozáznamu z místní prodejny
bylo zji‰tûno, Ïe oznamovatel se pokusil o krádeÏ zboÏí, pﬁitom obsluha prodejny tuto osobu zahlédla, oznamovatel
zboÏí upustil na zem a dal se na útûk a obsluha reagovala
tak, Ïe málem zcizené zboÏí po oznamovateli hodila a pﬁitom
do‰lo k po‰kození sklenûn˘ch vstupních dveﬁí. Obû strany
se dohodly, Ïe tuto událost nebudou více ﬁe‰it, ani oznamovat policii.
■ Na sluÏebnu OP se dostavil obãan, kter˘ nahlásil leÏící
osobu u místní pekárny, která je v podnapilém stavu a silnû
krvácí z nosu. Po pﬁíjezdu na místo hlídka osobû poskytla
první pomoc a pﬁivolala RZS Most k dal‰ímu o‰etﬁení.

■ StráÏníci pﬁijali oznámení od obãana obce Volevãice ve
vûci pokusu krádeÏe pohonn˘ch hmot z osobního vozidla.
JelikoÏ se jednalo o podezﬁení ze spáchání trestného ãinu,
hlídka bez zbyteãného odkladu tuto událost pﬁedala PâR
Obrnice.
■ StráÏníci pﬁijali oznámení o poÏáru v obci Zajeãice. Po
bliÏ‰í dislokaci hlídka zjistila vypalování porostu za místními
skleníky, které patﬁí osobám vietnamské národnosti. Hlídka
na místû nespatﬁila Ïádné osoby, pﬁitom zákon o poÏární
ochranû stanovuje podle § 5, odst. 2: Právnické osoby a
podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Pﬁi spalování hoﬁlav˘ch látek na volném prostranství jsou povinny,
se zﬁetelem na rozsah této ãinnosti, stanovit opatﬁení proti
vzniku a ‰íﬁení poÏáru. Spalování hoﬁlav˘ch látek na volném
prostranství vãetnû navrhovan˘ch opatﬁení jsou povinny pﬁedem oznámit územnû pﬁíslu‰nému hasiãskému záchrannému sboru kraje, kter˘ mÛÏe stanovit dal‰í podmínky pro tuto
ãinnost, popﬁípadû mÛÏe takovou ãinnost zakázat. Druhého
dne byla tato událost ‰etﬁena PâR Obrnice.

■ StráÏníci pﬁijali oznámení, Ïe v prostoru nad Ïelezniãním
pﬁejezdem za obcí Zajeãice leÏí zranûná srna. Po pﬁíjezdu na
místo hlídka zjistila, Ïe se oznámení zakládá na pravdû.
Zvíﬁe mûlo zranûné bûhy, nemohlo stát a krvácelo. O této
události byl telefonicky vyrozumûn myslivec ze sdruÏení
Vtelno, kter˘ srnu na místû usmrtil a odvezl.
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■ Pﬁi pochÛzce stráÏníci zahlédli skupinku 4 osob, která
zneãi‰Èovala veﬁejné prostranství u bloku 15, Jmenovan˘m
za toto pﬁestupkové jednání hlídka uloÏila blokové pokuty.
■ Silvestr 2012 - hlídka obecních stráÏníkÛ pﬁijala anonymní telefonát ve vûci hoﬁící popelnice u bloku ã. 14. Hlídka
pouÏila hasicí pﬁístroj ze sluÏebny OP, coÏ bylo nedostaãující a poÏádala o souãinnost pﬁítomnou hasiãskou mládeÏ,
která poskytla dal‰í hasicí pﬁístroj z hasiãské zbrojnice, ãímÏ
byl poÏár uha‰en. Pozdûji se na místo dostavil HZS Most.
StráÏníkÛm se zanedlouho podaﬁilo zjistit osobu, která tuto
popelnici úmyslnû zapálila a byla pﬁedána PâR Obrnice.

Napadení stráÏníkÛ
To, Ïe stráÏníci nemají mnohdy jednoduché povolání, dokazuje jeden z mnoha pﬁípadÛ, kdy se zasahující hlídka
stráÏníkÛ snaÏila ochránit dva obãany, kteﬁí se vzájemnû napadali. Situace se na místû obrátila pﬁímo proti zasahujícím
stráÏníkÛ, kdyÏ opil˘ muÏ obrátil posléze ve‰kerou zlost, kterou mûl pﬁímo proti stráÏníkÛm (stráÏníci jsou tak vystavováni pﬁinejmen‰ím neskuteãnému psychickému tlaku), na místo
se dále sebûhlo z nedaleké restaurace, kde probíhala diskotéka asi tﬁicet dal‰ích nezúãastnûn˘ch obãanÛ, kteﬁí celou situaci zaãali je‰tû více podnûcovat a vyhrocovat, tak aby
do‰lo k napadení stráÏníkÛ. Cel˘ incident se podaﬁilo uklidnit.
Opil˘ obãan byl odveden svou rodinou domÛ - cel˘ pﬁípad byl
ﬁe‰en aÏ dal‰ího dne, kdy opilec zmûnil názor, hroznû se za
v‰e stydûl, omlouval se (uvûdomil si, Ïe je otec rodiny) a
v‰eho litoval, ode‰el z místní sluÏebny s blokovou pokutou.
Dal‰í pﬁípad byl podobn˘, stráÏníci se zastali mladé Ïeny,
která byla ve velice ‰patném psychickém stavu, proti stráÏníkÛm se posléze obrátil její pﬁítel, kter˘ stráÏníky vulgárnû
uráÏel a zanedlouho jednoho ze stráÏníkÛ fyzicky napadl.
MuÏ byl stráÏníky dle zákona zpacifikován, na místû do‰lo ze
strany zasahujících stráÏníkÛ k pouÏití donucovacích prostﬁedkÛ. Cel˘ pﬁípad nyní ﬁe‰í Policii âeské republiky pro podezﬁení z trestného ãinu násilí proti úﬁední osobû, za coÏ
muÏi v pﬁípadû odsouzení hrozí trest odnûtí svobody aÏ na
ãtyﬁi léta.

■ Hlídka pﬁijala oznámení ve vûci vloupání se na místní
zahradu v zahrádkáﬁské kolonii za blokem 12, kde do‰lo k
po‰kození oplocení z pletiva a k odcizení 7 ks slepic. Do 30
minut se hlídce OP podaﬁilo zjistit pachatele, kterého hlídka
pﬁevezla na sluÏebnu OP k podání vysvûtlení.
■ Hlídka stráÏníkÛ ãasto ﬁe‰í pﬁestupkové jednání v dopravû, zakládání ãern˘ch skládek, pﬁispívá k ochranû a bezpeãnosti osob a majetku, dohlíÏí na dodrÏování pravidel obãanského souÏití a na dodrÏení obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek a
naﬁízení obce, dále se podílí na dodrÏování právních pﬁedpisÛ k ochranû veﬁejného poﬁádku a podílí se na prevenci kriminality v obci a ãistoty na veﬁejn˘ch prostranstvích.

BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ

●

6 / 2013

StráÏníci chrání va‰e byty
■ Hlídce stráÏníkÛ se podaﬁilo zadrÏet muÏe, kter˘ se nacházel v panelovém domû, kde do‰lo k vloupání do bytové
jednotky. Bûhem dal‰ích dnÛ se s kolegy z Policie âeské republiky odd. v Obrnicích podaﬁilo usvûdãit téhoÏ muÏe ze
stejné krádeÏe v dal‰ích bytech. Mlad˘ muÏ má na svûdomí
nûkolik vloupání a krádeÏí v neobydlen˘ch bytech.
■ StráÏníci provádûjí opakované kontroly u bytov˘ch jednotek, kde je podezﬁení, Ïe se v bytech nacházejí neoprávnûnû osoby, stráÏníci jednají na základû zji‰tûn˘ch skuteãností nebo pﬁímo na upozornûní v‰ímav˘ch obãanÛ. Pﬁípady
a zji‰tûné skuteãnosti jsou pﬁedány kompetentním zamûstnancÛm na místním obecním úﬁadû, kde jsou posléze dále
ﬁe‰eny. Tato ãinnost a dobrá spolupráce se zamûstnanci
obce pﬁispívá k udrÏení poﬁádku na území na‰í obce (touto
kontrolou se stráÏníkÛm podaﬁilo v bytech zadrÏet nûkolik
celostátnû hledan˘ch osob).

■ V‰ímav˘ obãan upozornil stráÏníky konající sluÏbu na
neuzamãenou bytovou jednotku, a to v panelovém domû
kde on sám bydlí. StráÏníci na místû zjistili, Ïe se jednalo o
‰patnû zaji‰tûn˘ byt. KdyÏ nájemník z bytu odcházel, tak
sice ﬁádnû dveﬁe uzamkl, ale mimo zárubeÀ. StráÏníci vyhledali nájemníka a ten s podûkováním byt ﬁádnû zajistil.
Tímto dûkujeme v‰ímavému obãanovi, sv˘m jednáním tak
pﬁede‰el moÏnému závadovému jednání ze strany tzv. nenechavcÛ.

Úsmûvné záÏitky
MÛÏe se to zdát úsmûvné, ale na stráÏníky se obracejí napﬁíklad nájemníci panelov˘ch domÛ, kteﬁí mají problém se
sousedy tﬁeba pﬁi zavírání vchodov˘ch dveﬁí do domu (hlavnû v zimním období se jedná o velk˘ a nepﬁíjemn˘ problém,
kdyÏ nájemníci bydlící v pﬁízemí mají mít díky tomu v bytech
zimu, dá se v‰e pochopit). Jak uvedl velitel místní obecní policie Pavel ·esták, snaÏíme a budeme se zab˘vat kaÏdou
Ïádostí a sebemen‰í problematikou obãanÛ. Jak minulost
totiÏ ukázala, z malého problému se mÛÏe posléze stát
tﬁeba tûÏké ublíÏení na zdraví. Jak dále dodal, naopak jsme
rádi, Ïe se na nás obãané obracejí a dÛvûﬁují nám, bûhem
roku tak uãinilo 429 obãanÛ. Nájemníci se za pﬁispûní stráÏníkÛ rozumnû dohodli a v‰e pochopili, na místû se dále
usmíﬁili.

21 let od zaloÏení OP
Rádi bychom pﬁipomenuli, Ïe v únoru roku 2013 tomu
bude jiÏ 21 let, od doby, kdy byla v obci Beãov zaloÏena
místní obecní policie. Rádi uvedeme nûkolik statistick˘ch
údajÛ, které vypovídají o tom, Ïe stráÏníci jsou v obci potﬁební a obãané se na nû obracejí.
Bûhem roku 2012 stráÏníci na území obcí Beãov, Zajeãice
a Milá (stráÏníci také provádûjí dohled v obci Volevãice, a to
na základû veﬁejnoprávní smlouvy) ﬁe‰ili 464 pﬁestupkÛ, nejvíce spáchan˘ch pﬁestupkÛ se vyskytuje ve veﬁejném poﬁádku, konkrétnû 109 ﬁe‰en˘ch pﬁípadÛ, jedná se pﬁedev‰ím
o naru‰ování poﬁádku ze strany místní mládeÏe. Dal‰í problematickou oblastí je silniãní provoz, kdy bylo stráÏníky ﬁe‰eno 96 pﬁípadÛ poru‰ení dopravních pﬁedpisÛ. V oblasti poru‰ení vyhlá‰ek obce bylo odhaleno 57 pﬁestupkÛ, jedná se
pﬁedev‰ím o problematiku venãení domácích mazlíãkÛ a
úklidu, no spí‰e neúklidu po nich.

Díky tzv. protialkoholové vyhlá‰ce se zlep‰il celkov˘ stav a
vzhled obce, pﬁedev‰ím v oblasti námûstí a v jeho pﬁilehlém
okolí bylo zapotﬁebí nûco vymyslet a tento stav zmûnit, jak
uvedl velitel místní policie „obãané tuto vyhlá‰ku respektují
(pﬁi poru‰ení hrozí ve správním ﬁízení aÏ 15 tisícová pokuta)“.
Dal‰í ﬁe‰ené pﬁestupky se t˘kají obãanského souÏití 63 pﬁípadÛ, 22 pﬁestupkÛ v oblasti majetku a 117 dal‰ích blíÏe neurãen˘ch pﬁestupkÛ, pomûrnou ãást tvoﬁí pﬁedev‰ím nezletilé
dûti, kdy stráÏníci ﬁe‰í cel˘ pﬁípad dÛraznou a v˘chovnou domluvou, pﬁípadnû pﬁedají informace o skutku zákonn˘m zástupcÛm a paní ﬁeditelce místní ‰koly, se kterou také nûkteré
závaÏné pﬁípady ﬁe‰í.
Dále stráÏníci spolupracují s policisty âR, konkrétnû tomu
bylo ve 377 pﬁípadech, pﬁedali jim k dal‰ímu ‰etﬁení 33 skutkÛ. Na území uveden˘ch obcí provedli 583 kontrol osob. Na
stráÏníky se pﬁímo s Ïádostí o pomoc, ãi s oznámením pﬁestupku nebo trestného ãinu obrátilo 429 obãanÛ, kter˘m tímto
stráÏníci dûkují.
Mnoho dal‰ího, co stráÏníci na území obce ﬁe‰í nelze vyjádﬁit ãísly, napﬁ. se jedná o zásluÏnou ãinnost poskytnutí
první pomoci obãanÛm apod. MoÏná se ptáte, proã stráÏníci
kontrolují tolik osob? Krátké vysvûtlení poodhalí dÛvod. Kontrolou osob stráÏníci pﬁedcházejí moÏnému naru‰ování poﬁádku, trestné ãinnosti, vyhledávají takto osoby v pátrání policie apod.
Osoba, kterou stráÏníci fyzicky zkontrolují, jiÏ mnohdy tent˘Ï veãer nic tzv. neprovede, kdyÏ ano, tak je v‰e mnohem
snaz‰í pﬁi následném ‰etﬁení pátrání a dokazování.

Hasiãi dohlíÏejí na obecní akce

ILUSTRAâNÍ FOTO

LoÀsk˘ rok jsme zakonãili velk˘m úklidem hasiãské zbrojnice,
byla provedena renovace pﬁepáÏek v nádrÏi na vodu na hasiãském
vozidle. âlenové SDH Beãov dohlíÏí pﬁi obecních akcích napﬁ.
■ stavûní a kácení májky
■ rozsvícení vánoãního stromu
■ mikulá‰ská besídka
■ odpálení ohÀostroje
■ dozor na taneãních plesech a zábavách apod.
Za tuto ãinnost bych chtûl podûkovat hlavnû na‰im hasiãÛm, bez
kter˘ch by se toto vzhledem k pracovní vytíÏenosti nás star‰ích nedalo zvládnout.
Na závûr bych chtûl podûkovat obecnímu úﬁadu v ãele se starostkou obce, p. Sadovskou, za podporu v roce 2012 a tû‰íme se
na dal‰í spolupráci pﬁi zaji‰t’ování akcí v roce 2013.
Starosta SDH Hnátek Jiﬁí
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Základní a mateﬁská ‰kola v Beãovû informuje
ZÁKLADNÍ ·KOLA V BEâOVù NABÍZÍ SV¯M ÎÁKÒM:
11. malé tﬁídní kolektivy - individuální pﬁístup pedagogÛ ke
v‰em ÏákÛm
12. rodinné prostﬁedí bez anonymity a ‰ikany
13. vyuÏívání sportovní haly a hﬁi‰tû TJ Sokol Beãov v hodinách TV a pﬁi ãinnosti ‰kolní druÏiny
14. standartnû vybavené uãebny a tûlocviãnu
15. poãítaãovou uãebnu
16. mnoÏství bezplatn˘ch zájmov˘ch útvarÛ
17. provozní dobu bezplatné ‰kolní druÏiny od 6 do 16 hodin
18. poﬁádání sportovních,v˘tvarn˘ch i vûdomostních soutûÏí
19. poﬁádání v˘stav Ïákovsk˘ch prací
10. kulturní a spoleãenské akce
11. pﬁíjemné, ãisté a vkusnû vyzdobené prostﬁedí ‰koly
12. douãování ÏákÛ podle jejich individuální potﬁeby
13. logopedickou péãi
14. spolupráci s PPP v Mostû
15. novû vybudovanou ‰kolní knihovnu
16. rozlehlou ‰kolní zahradu
·kola je zapojena do evropského projektu Ovoce do ‰kol
s finanãní podporou Evropského spoleãenství a do projektu
EU peníze ‰kolám.
Aktuální informace o na‰í ‰kole najdete na webov˘ch
stránkách ‰koly: www.zsbecov.unas.cz
NOVÁ ·KOLNÍ KNIHOVNA
V závûru loÀského ‰kolního roku zaãala rekonstrukce ‰kolní knihovny v základní ‰kole. B˘valé prostory byly nahrazeny
velkou prosvûtlenou místností, která pro‰la nejprve stavebními úpravami. Knihovna byla poté vybavena nov˘m moderním
nábytkem. Dvanáct otevﬁen˘ch policov˘ch skﬁíní nabízí lep‰í
pﬁehlednost a dostupnost pro Ïáky.V místnosti se nachází
také pracovní stoly, které se vyuÏívají i k v˘uce literární v˘chovy a nahrazují tak klasické uãebny. Îáci i pedagogové si
mohou vybrat z asi 3000 titulÛ rÛzn˘ch ÏánrÛ.
Knihovna by nemûla slouÏit jen k pÛjãování a ãetbû knih,
ale také jako informaãní centrum.V druhé ãásti místnosti je
pro tyto úãely pﬁipraveno ‰est poãítaãov˘ch stolÛ, kde budou
moci Ïáci vyuÏít internet k pﬁípravû domácích úkolÛ a dal‰ímu vzdûlávání.
·kolní knihovna je otevﬁena tﬁikrát t˘dnû a Ïáci ji hojnû
nav‰tûvují. Zájem ale jistû je‰tû stoupne zprovoznûním informaãního centra.
ZÁJMOVÉ ÚTVARY VE ·KOLNÍM ROCE 2012/2013
Název útvaru / Vedoucí útvaru / Den / âas / Uãebna
V˘tvarn˘ krouÏek
Doxanská Miroslava, Mgr. / ãtvrtek / 13:20 -14:05 / ãítárna
Logopedie hrou
Wolfová Jana, Mgr. / stﬁeda / 7:00 - 7:20 / uãebna ã.14
·kolní knihovna
Hofmannová Hana / pondûlí, úter˘, stﬁeda / 13:00 - 14:00 /
‰kolní knihovna
Dramatick˘ krouÏek
Martina Martínková, Mgr. / pondûlí / 13:30 - 15:00 / umûlecká
dílna
Ekologick˘ krouÏek
Gálová Lenka, Mgr. / pondûlí / 12:30- 13:15 / VI.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Práce na PC
Jitka Hoblová / pondûlí / 14:15 -15:00 / uãebna PC
Sportovní krouÏek
S. Kronychová, T. Bouﬁilová / pondûlí / 15:00 - 16:00 / tûlocviãna, hala, hﬁi‰tû
Flétna
Fivebrová Klára,Mgr. / stﬁeda / 12:30-13:15 / uãebna IV.
Angliãtina hrou
Pohlová Monika / stﬁeda / 12:30 - 13:15 / uãebna II.
Keramika
Berkyová Pavla, Mgr. / úter˘ / 13:20 - 14:05 / uãebna III.
Klavír
Berkyová Pavla,Mgr. / dle domluvy s Ïáky / 7:00 - 7:25 /
uãebna III.
Bystré hlaviãky
Warthová Hana / stﬁeda / 13:30 - 15:00 / ãítárna
Kytara
Martina Martínková,Mgr. / stﬁeda / 13:20 - 14:05 / uãebna VII.
V MATE¤INCE SE DùTI NENUDÍ
V mateﬁské ‰kole probíhá pﬁed‰kolní vzdûlávání podle
·kolního vzdûlávacího programu Putování za sluníãkem.
Tento název urãuje koncepci na‰í M·. Dûti se bûhem docházky do M· dozví, jak jsou Slunce a pﬁíroda dÛleÏité pro
ná‰ Ïivot. Pﬁi putování cel˘m rokem nás doprovází jeho paprsky.Ty nás zavedou k tématÛm, která jsou zamûﬁena k plnûní tûchto cílÛ :
• rozvíjení dítûte, jeho uãení a poznání
• osvojení základÛ hodnot, na nichÏ je zaloÏena na‰e spoleãnost
• získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se
jako samostatná osobnost pÛsobící na své okolí
Vzdûlávání dûtí je realizováno formou spontánních her, ﬁízen˘ch ãinností. Dûti si vybírají ãinnosti podle sv˘ch zálib.
Podmínky a vybavení pro pohybové aktivity jsou na dobré
úrovni. K tomuto úãelu slouÏí prostorná herna, po cel˘ rok
pak ‰kolní zahrada. Pozemek M· je maximálnû vyuÏíván k
pohybové aktivitû dûtí. Pobyt venku je urãován podle poãasí. V letních mûsících pob˘vají dûti venku i v odpoledních hodinách.
Nabízíme klidné prostﬁedí M·, pro dítû vstﬁícné, podnûtné,
zajímavé a obsahovû bohaté, v nûmÏ se dítû bude cítit bezpeãnû, radostnû a spokojenû.
Vzdûlávání v na‰í M· bere ohledy na individuální potﬁeby
a moÏnosti jednotliv˘ch dûtí. Nerozhodují jejich rozdílné
schopnosti a uãební pﬁedpoklady.
Mateﬁská ‰kola má celodenní provoz.
Provoz zaãíná v 6.00 h a konãí v 16.00 h.
Mateﬁská ‰kola má kapacitu pro 75 dûtí.
Rozdûlení tﬁíd:
1. tﬁída - Mot˘lci - 25 dûtí /2,5 roku - 4 roky/
2. tﬁída - Beru‰ky - 25 dûtí /4 roky-5 let/
3. tﬁída - Koãiãky a pejskové - 25 dûtí /5 let-7 let/
(Pokraãování na následující stranû)

Dûti jsou do tﬁíd rozdûleny podle vûku, nebo pﬁání rodiãÛ.
Na pﬁání rodiãÛ mohou b˘t spolu ve tﬁídû i sourozenci.
Rodiãe mají moÏnost podílet se na dûní v M·, dle svého
zájmu mohou vstupovat do her sv˘ch dûtí, úãastní se i nûkter˘ch akcí. Uãitelky pravidelnû rodiãe informují o prospívání jejich dítûte, o jeho pokrocích v uãení, o zdokonalování sebeobsluhy.
Bûhem celého roku poﬁádáme pro dûti, rodiãe a veﬁejnost
rÛzné akce.
Pravidelnû se úãastníme divadelních a hudebních pﬁedstavení. Dûti své v˘tvarné práce prezentují na v˘stavách pro rodiãe a veﬁejnost v budovách M· a Z·.
Pﬁipravujeme dárky pro nové dûti, které se dostaví k zápisu. Dûtem a rodiãÛm nabízíme nové knihy - propagace ãtení,
dûtmi ze tﬁetí tﬁídy nav‰tûvujeme obecní knihovnu. Na MDD
poﬁádáme soutûÏní dopoledne. Na konci ‰kolního roku pravidelnû nav‰tûvujeme Divadlo Rozmanitostí v Mostû.
Pﬁed‰koláci nav‰tûvují Z·, úãastní se vyuãovacích hodin,
vyuÏívají tûlocviãnu Z·. Dûti z M· vystoupili s hudebním
pásmem na OÚ v Beãovû. âlen Mysliveckého svazu pﬁednesl dûtem zajímavou pﬁedná‰ku o myslivosti, péãi o zvíﬁata.
Dûti mohly sledovat práci psa záchranáﬁe.
(Pokraãování na následující stranû)
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Obecná charakteristika ‰koly
Mateﬁská ‰kola je umístnûna ve dvou pavilonech. V pﬁízemí prvního pavilonu je umístnûno technické zázemí, v prvním
patﬁe je 2. tﬁída. V pﬁízemí druhého pavilonu je 1. tﬁída, v prvním patﬁe je umístnûna 3. tﬁída. Obklopena je velikou zahradou, ve které jsou tﬁi pískovi‰tû. Z dÛvodu ãastého vandalismu zde není Ïádné dal‰í vybavení.
Podmínky ke vzdûlávání
• M· má dostateãnû velké prostory, prostorové uspoﬁádání
vyhovuje ãinnostem dûtí.
• Dûtsk˘ nábytek byl jiÏ ãásteãnû obmûnûn. Tûlocviãné náﬁadí je nezávadné a bezpeãné. Zdravotnû hygienické zaﬁízení odpovídá poãtu dûtí, je nezávadné, ale bylo by potﬁeba je renovovat. LÛÏka pro odpoãinek dûtí jsou vyhovující.
• Vybavení hraãkami, pomÛckami, náãiním, materiály a doplÀky odpovídá poãtu dûtí i jejich vûku. Je prÛbûÏnû obnovováno a doplÀováno v závislosti na finanãních prostﬁedcích.
• Hraãky, pomÛcky, náãiní jsou umístûny tak, aby si je dûti
mohly samostatnû brát, jsou stanovena pravidla pro jejich
vyuÏívání.
• Dûti se samy sv˘mi v˘tvory podílejí na úpravû a v˘zdobû interiéru budovy. Prostﬁedí je upraveno tak, aby dûtské práce
byly dûtem pﬁístupné a mohli je zhlédnout i jejich rodiãe.
• Na budovu M· bezprostﬁednû navazuje zahrada. Jsou zde
umístûna tﬁi pískovi‰tû. Dûti zde mohou provozovat rozmanité pohybové a dal‰í aktivity.
• V‰echny vnitﬁní a venkovní prostory M· splÀují bezpeãnostní a hygienické normy dle platn˘ch pﬁedpisÛ.

Aby ãlovûk nikdy nebyl sám
Klub dÛchodcÛ Beãov byl zaloÏen
v roce 1995, vedla ho p. Flekaãová Libu‰e, dále p. Siváková Mária a od roku
2010 p. Jenãová Jana.
V klubu se scházíme dvakrát t˘dnû
neoficiálnû pondûlí, stﬁeda od 12.00 14.00 hodin.
Pﬁi káviãce dûláme rÛzné ruãní
práce, podle toho jak je kdo ‰ikovn˘,
zahrajeme si karty.
Pravidelné schÛzky klubu jsou jednou za mûsíc kde pﬁedseda informuje
ãleny o dûní v regionu.
V mûsíci srpnu a záﬁí probûhlo setkání seniorÛ na lodi Porta Bohemica 1
po ﬁece Labi, plavba probíhala v poklidné a pﬁátelské atmosféﬁe, zde jsme si
pﬁedali spoustu nov˘ch informací. Na
lodi nechybûl pﬁedseda krajské rady
seniorÛ Alois Mal˘, radní Jana Ry‰ánková a námûstek Arno Fi‰er, za ná‰
klub dÛchodcÛ Jana Jenãová, Vûra Votavová a Helga Nekvapilová.
V záﬁí se konalo zasedání Krajského
úﬁadu setkání u kulatého stolu v Ústí
nad Labem s pﬁedstaviteli politick˘ch
stran, kteﬁí se v ﬁíjnov˘ch volbách ucházeli o post hejtmana
Ústeckého kraje. Za klub se zúãastBEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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nila p. Jenãová a Votavová. KaÏd˘ rok
v mûsíci únoru poﬁádáme ples, jezdíme
na v˘lety do divadla. KaÏd˘ rok se poﬁádají hry seniorÛ v Litvínovû, které poﬁádá regionální v˘bor Most. Spolupracujeme pﬁi organizaci pochodu Beãov Milá.
V leto‰ním roce se odhlásilo devût
ãlenÛ klubu a proto kdo má zájem se

k nám pﬁidat, mÛÏe se pﬁihlásit v klubovnû u p. Jenãovû.
Na závûr bych chtûla podûkovat paní
starostce Jitce Sadovské a celému zastupitelstvu obce Beãov za finanãní
podporu pﬁi rÛzn˘ch aktivitách, bez jejich pomoci by nebylo moÏné v‰e uskuteãnit. Dûkujeme
Pﬁedseda klubu Jana Jenãová

Rozpisy TJ Sokol Beãov
Na‰e fotbalová muÏstva pﬁípravky, ÏákÛ a dospûl˘ch absolvují zimní pﬁípravu v domácích podmínkách. MuÏstvo dospûl˘ch se mimo domácí pﬁípravy úãastní zimního turnaje - 3. roãník Novostavby Îatec CUP v Postoloprtech, kter˘ probíhá v termínu od 19. 1. 2013 do 9. 3. 2013. Jarní kolo
bude zahájeno 6. 4. 2013 utkáním pﬁípravky a Ïáci a dospûlí zaãínají 7. 4. 2013.
Lenkvík Josef, TJ Sokol Beãov

Rozpis utkání Muži JARO 2013
Den
NE. 7.4.
NE. 14.4.
SO. 20.4.
NE. 28.4.

Kluby

Výkop

Obrnice– Bečov

16.30.

15.45.hod.

Bečov – Krokodýl

16.30.

15.45.hod.

Brandov– Bečov
Bečov - Kopisty „B“

17.00.
17.00.

Sraz

15.30. hod
16.00.hod

VOLNO
SO. 11.5.

M Radčice – Bečov

17.00.
Braňany

15.45.hod.

NE. 19.5.

Bečov - N. Ves

17.00.

16.00.hod.

SO. 25.5.

Polerady - Bečov

17.00.

15.45.hod.

NE. 2.6.

Bečov - H.Jiřetín „B“

17.00.

16.00.hod.

Rozpis utkání žáci Jaro 2013
Den

Kluby

Výkop

Sraz

NE. 7.4.

Bečov – Meziboří

9.00

8.00 hod.

NE. 14.4.

Bečov – Braňany

9.00

8.00 hod.

SO. 20.4.

H. Jiřetín – Bečov

9.00

8.00 hod.

NE. 27.4.

Bečov – Lom

9.00

8.00 hod.

SO. 4.5.

Obrnice – Bečov

11.30

10.30 hod.

SO. 11.5.

Meziboří – Bečov

10.30

9.15 hod.

SO. 18.5.

Braňany – Bečov

9.00

8.00 hod.

NE. 25.5.

Bečov – H. Jiřetín

9.00

8.00 hod.

SO. 1.6.

Lom – Bečov

10.30

9.15 hod.

NE. 4.11.

Bečov – Obrnice

9.00

8.00 hod.

Nástup muÏstva dospûlÏ˘ch na utkání.

Rozpis utkání přípravka Jaro 2013
Den

Kluby

Výkop

Sraz

SO. 6.4.

Bečov – Kopisty

9.00

8.00 hod.

SO. 13.4.

Bečov – Meziboří

9.00

8.00 hod.

SO. 20.4.

H. Jiřetín – Bečov

9.00

8.00. hod.

SO. 27.4.

Bečov – Lom

9.00

8.00 hod.

SO, 4.5..

Obrnice – Bečov

9.00

8.00 hod.

SO. 11.5.

Kopisty – Bečov

10.00

9.00 hod.

SO. 18.4.

Meziboří – Bečov

10.30

9.30. hod.

SO. 25.5.

Bečov – H. Jiřetín

9.00

8.00 hod.

NE. 1.6.

Lom – Bečov

11.00

9.45 hod.

SO. 8.6.

Bečov – Obrnice

9.00

BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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DOâETLI JSME SE V MOSTECKÉM DENÍKU

V ruinách paneláku v Beãovû ãmuchají záchranáﬁ‰tí psi
Zboﬁen˘ dÛm pﬁipomíná rozvaliny po zemûtﬁesení. Pro hledání „zavalen˘ch“ ideální místo
MILOSLAVA PÜSCHELOVÁ
Beãov - „Mokki! Revír.“ A fenka ãmuchá ãumáãkem mezi
sutinami tam, kde se dá. Na znamení nalezené Ïivé osoby
vesele vrtí ocáskem a ‰tûká, dokud záchranáﬁ nepﬁijde.
Josef Bohdal, psovod záchranáﬁ, cviãí psy pro krizové situace. Nyní se mu naskytlo dal‰í místo pro trénink. V Beãovû byl zbourán vybydlen˘ panelov˘ dÛm a po nûm zÛstaly
jen sutiny. Právû v nich mohou psi hledat figuranty.
„Cviãit se dají v‰echny rasy. ZáleÏí na tom, jak jsou jednotlivci ‰ikovní. Je jedno, zda je to voﬁí‰ek, nebo pes s papíry.
Dvacetimûsíãní Mokki je z útulku a je moc ‰ikovná. UÏ po
pûti minutách jsem ji nauãil ‰tûkat na povel,“ ﬁíká Josef.
Pﬁi tréninku se figuranti schovali tak, aby je psi hned nena‰li, a pﬁikryli se maskovací látkou. Záchranáﬁ vzal Mokki a
zaãali spoleãnû hledat. Po chvíli na‰li prvního a vzápûtí druhého. Václav ·e‰ina, druh˘ psovod, se svou ãtyﬁletou fenkou
Norou Onyx Bohemia zkou‰eli to samé cviãení.BohuÏel neúspû‰nû.
„KdyÏ Nora hárá, je to s ní tûÏké. To potom nechce dûlat
vÛbec nic. Budu si muset najít jiného záchranáﬁe,“ doplÀuje
Václav.
KdyÏ pes najde Ïivého ãlovûka, radostnû ‰tûká a vrtí ocáskem. Pokud najde mrtvolu, ‰tûká smutnû a ocásek se ani
nehne. Na to, aby mohla Mokki do ostré akce, si ale je‰tû
poãká. Pﬁipravuje se na nûkolik kol testÛ, které ji nauãí, co
mÛÏe ãekat. Musí projít i zkou‰kou hledání mrtvol, kdy bude
hledat mrtvoln˘ pach.

JAKO P¤I ZEMùT¤ESENÍ. Josef Bohdal s kﬁíÏencem
Mokki, kterého si vzal z útulku, trénuje záchranu lidí z rozvalin v sutinách jednoho z beãovsk˘ch panelov˘ch domÛ. Na
fotografii fenka ovãáka Nora Onyx Bohemia. Obec nechala
panelák zboﬁit kvÛli jeho ‰patnému technickému stavu. Záchranáﬁi sutin vyuÏili, neÏ je stavební firma zaãala odváÏet.
Foto: Deník/O. Hájek
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