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Slovo starostky obce
VáÏení spoluobãané,
v poslední dobû jsem zaznamenala,
Ïe se v obci diskutuje o automatizaci
místní kotelny, zda to bude ãi nebude
pﬁínos apod. Proto Vám chci touto formou sdûlit nûkolik informací a hlavnû,
jakou mûrou tato automatizace ovlivní
cenu bydlení na‰ich obãanÛ.
Pﬁipravovaná automatizace stávající
kotelny na zemní plyn pﬁinese úspory
pﬁi v˘robû tepla a teplé vody, tzn. sníÏí
náklady na bydlení resp. sluÏby pro
Vás obãany.
V souãasné dobû probíhá zpracování projektové dokumentace. Samotná

realizace této akce se pﬁedpokládá na
pﬁelomu roku 2013. Dal‰ím krokem ke
sníÏení nákladÛ na v˘robu tepla bude
pﬁipravovaná instalace kogeneraãní
jednotky, která bude vyrábût elektrickou energii na prodej. Teplo z chladícího okruhu této kogeneraãní jednotky
bude vyuÏíváno pro v˘robu teplé vody
pro na‰e panelové domy a v zimním
období i pro ohﬁev vody v topení. Financování této kogeneraãní jednotky
vãetnû projektové dokumentace, dodávky a montáÏe provede dodavatel
celé akce, se kter˘m jsme zahájili jednání.

Toto jsou akce pﬁipravované, které
ovlivní cenu bydlení v dal‰ích letech,
ale máme pro Vás informace zcela aktuální, která se t˘ká jiÏ vyúãtování za
rok 2012.
Rada obce pﬁistoupila ke sníÏení
ãástky za pronájem kotelny o 800 tisíc
korun roãnû. Dnes jiÏ víme, Ïe se tímto
krokem vykompenzovalo zv˘‰ení ceny
tepla vlivem zmûny danû z pﬁidané
hodnoty z 10% na 14%.
Tímto jsem Vám ve struãnosti nastínila, Ïe vedení obce se snaÏí pozitivními
zmûnami pﬁispût k tomu, aby se Vám v
Beãovû dobﬁe bydlelo a rÛst cen obecnû co nejménû zatíÏil Vá‰ rodinn˘ rozpoãet.
Jitka Sadovská,
starostka obce

TANEâNÍ VESELICE K OSLAVÁM MDÎ - Obecní úﬁad uspoﬁádal v sobotu 9. bﬁezna od 17.00 hodin na sále Kulturního
stﬁediska taneãní veselici k oslavám MDÎ. K poslechu a tanci zahrál Jan Mikula. Vstup byl zdarma a pro Ïeny bylo pﬁipraveno malé obãerstvení. Akce se setkala s pﬁízniv˘m ohlasem a na‰e Ïeny se pûknû pobavily.

FOTOREPORTÁÎ Z KULTURNÍCH AKCÍ...

NENÍ VEJCE JAKO VEJCE - Obecní úﬁad Beãov a divadlo „M“ (zájezdová scéna Praha) pozvali obãany obce na poﬁad
velikonoãních tradic, zvykÛ a písní s názvem „Není vejce jako vejce“. Pﬁedstavení se konalo v nedûli 31. bﬁezna od 18.00
hodin. Hostem poﬁadu byl znám˘ herec Jaroslav Sypal. Akce se konala v Kulturním stﬁedisku, vstupné bylo velice nízké a to
20 Kã, dûti mûly vstup zdarma. Pﬁedstavení se v‰em velmi líbilo.
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VELIKONOâNÍ TANEâNÍ ZÁBAVA - Dal‰í pûkná akce,
kterou pro obãany Beãova pﬁipravil obecní úﬁad, se konala
30. bﬁezna od 20.00 hodin v Kulturním stﬁedisku. Obãané si
pﬁi‰li zatanãit a poslechnout dobrou muziku na „Velikonoãní
taneãní zábavu“. Vstupné bylo 50 Kã a k tanci a poslechu zahrála hudební skupina Reflex. Zábava se hned rozjela a
v‰ichni se dobre pobavili.
DùTSK¯ MA·KARNÍ PLES - Obecní úﬁad uspoﬁádal tradiãní „Dûtsk˘ ma‰karní“ ples pro nejmen‰í obãánky. Dne 17.
února 2013 od 14.00 hodin se v Kulturním stﬁedisku se‰li rodiãe s dûtmi, které byly nastrojené v pﬁekrásn˘ch maskách.
Celé odpoledne probíhalo hodnû soutûÏí, dûti si zatanãily pﬁi
diskotéce a na závûr probûhlo vyhodnocení té nejlep‰í
masky. Vstupné bylo opût lidové a to 20 Kã, dûti zdarma.
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STRÁÎNÍCI V BEâOVù SE SNAÎÍ POMÁHAT
V·EM OBâANÒM, KTE¤Í SE NA Nù OBRACEJÍ

ilustraãní foto

StráÏníci opakovanû pomohli obãanÛm,
kteﬁí tzv. pﬁebrali, a to jak pﬁi samotném
zji‰tûní stráÏníkÛ pﬁi kontrolní ãinnosti v
obci, tak na upozornûní obãanÛ, kteﬁí
stráÏníky pﬁivolali napﬁ. do panelového
domu, kde spal muÏ v noãních hodinách
pﬁímo na schodech. Jeden muÏ, kter˘
upadl na zledovatûlé vozovce, si stráÏníky pﬁivolal telefonicky osobnû. Po provedení nezbytn˘ch úkonÛ jako je zji‰tûní,
zdali je osoba po zdravotní stránce v poﬁádku, zji‰tûní totoÏnosti atd., odvedli osoby do jejich domovÛ. Tímto se pﬁede‰lo moÏn˘m zdravotním komplikacím zji‰tûn˘ch osob, nebo
zabránûní trestné ãinnosti, která by mohla b˘t na osobách
jednodu‰e spáchána.

âASTÉ KONTROLY ZAHRAD
StráÏníci se bûhem zimního období zamûﬁují na kontroly
zahrad, kdy právû v tomto období zejí prázdnotou a hrozí
vût‰í nápor trestné ãinnosti.

StráÏníci ﬁe‰ili ve ãtyﬁech pﬁípadech hádku mezi manÏeli
(druhem a druÏkou), na místû se podaﬁilo ve dvou pﬁípadech
celou záleÏitost vyﬁe‰it domluvou obûma stranám. V jednom
pﬁípadû bylo doporuãeno, aby muÏ opustil spoleãnou domácnost (pﬁespal u pﬁíbuzn˘ch) a v‰e ﬁe‰il druh˘ den s
chladnou hlavou. Ani v jednom pﬁípadû nic nenasvûdãovalo
tomu, Ïe by mohlo docházet mezi zúãastnûn˘mi k tzv. domácímu násilí. StráÏníci dal‰ího dne provedli u jednoho z
páru kontrolu, Ïena stráÏníkÛm mnohokrát podûkovala za jejich zájem a ochotu. Na místû bylo zﬁejmé, Ïe je jiÏ v‰e v naprostém poﬁádku. Tﬁetí pﬁípad, kde mûlo pravdûpodobnû
dojít i k fyzickému násilí byl ﬁe‰en doporuãením náv‰tûvy lékaﬁe ze strany po‰kozené a následném podání oznámení.
MuÏ za pﬁítomnosti stráÏníkÛ místo události dobrovolnû
opustil. âtvrt˘ pﬁípad byl opakovan˘ a ze v‰ech nejnebezpeãnûj‰í, proti pachateli museli zakroãující hlídky pouÏít donucovací prostﬁedky, jako jsou hmaty, chvaty a sluÏební
pouta. Pﬁípad ﬁe‰í kolegové z Policie âeské republiky.
■ ■ ■
StráÏníci pﬁijali oznámení od obsluhy z místní âOV - ãistiãka odpadních vod se sdûlením, Ïe v nádrÏi uvízla kachna
divoká, která zde pravdûpodobnû hledala potravu. Olej a
dal‰í neãistoty jí v‰ak zneãistily peﬁí natolik, Ïe nemohla
sama odletût a zÛstala uvûznûna mezi kolm˘mi bﬁehy nádrÏe. Na místo byl stráÏníky pﬁivolán p. Kubalík z útulku Jimlín
a za asistence OP se podaﬁilo následnû kachnu z nádrÏe odchytit a vypustit na nedalek˘ rybník. StráÏníci také provedli
nûkolik odchytÛ volnû pobíhajících psÛ.
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SROVNÁNÍ VYHROCENÉHO SPORU
MEZI ZAKAZNÍKEM A PRODEJCEM
Pﬁivolená hlídka stráÏníkÛ ﬁe‰ila opakovan˘ spor v jedné z
místních prodejen smí‰eného zboÏí, kdy zákazník nebyl spokojen se zboÏím, ale prodejci odmítali vrátit finanãní hotovost
nespokojenému zákazníkovi, i kdyÏ tato ãinnost není v plné
kompetenci stráÏníkÛ (tyto záleÏitosti lze ﬁe‰it dle obãanského zákoníku), tak se vÏdy stráÏníkÛm podaﬁilo cel˘ spor vyﬁe‰it na místû s tím, Ïe zákazník dostal nazpût finanãní ãástku a prodejce pﬁevzal prodané zboÏí.
■ ■ ■
StráÏníkÛm se podaﬁilo zjistit pachatele, kter˘ úmyslnû zapálil odpadky v popelnici a tím do‰lo k následnému po‰kození celého kontejneru. V˘teãník byl pﬁedán stráÏníky republikov˘m policistÛm s podezﬁením ze spáchání trestného
ãinu. Dal‰í pﬁípad, kdy muÏ v rozãílení vyházel odpad z odpadkov˘ch ko‰Û stráÏníci po nezbytn˘ch úkonech uzavﬁeli
udûlením blokové pokuty. StráÏníkÛm se podaﬁilo také odhalit pachatele, kter˘ odcizil bundu, kterou následnû prodal.
StráÏníci jej posléze pﬁedali PâR k dal‰ím nezbytn˘m úkonÛm.

oznamovatelku, byla odmûnou osobní pochvala od po‰kozené paní s tím, Ïe je po úkonu stráÏníkÛ jiÏ klid a události se
neopakují.
ZÁKAZ PRODEJE, NEBO PODÁNÍ ALKOHOLU
MLÁDEÎI POD 18LET BY NùMùLA B¯T JENOM
ZÁKONNÁ POVINOST, ALE P¤EDEV·ÍM MORÁLNÍ
ODPOVùDNOST KAÎDÉHO Z NÁS
Místní stráÏníci také ﬁe‰ili pﬁípad prodeje alkoholu nezletilému. Prodejce si vyslouÏil od stráÏníkÛ, kteﬁí pﬁípad zjistili a
následnû pro‰etﬁovali, tuãnou pokutu. Na alkoholu vydûlal
nûkolik korun, ale posléze pﬁi‰el o nûkolik stokorun.

HRÒZNù VYPADAJÍCÍ DOPRAVNÍ NEHODA DOPADLA
NA·TùSTÍ S LEHK¯M ZRANùNÍM
Pﬁi kontrole obce Zajeãice hlídka zaznamenala dopravní
nehodu traktoru, kter˘ vyjíÏdûl z polní cesty a nedal pﬁednost
osobnímu vozidlu, které jelo po hlavní komunikaci. Hlídka
poskytla na místû první pomoc, pﬁivolala RZS a PâR. Tato
hrÛznû vypadající nehoda se na‰tûstí obe‰la bez váÏnûj‰ího
zranûní, ﬁidiã osobního vozu byl pﬁesto pﬁevezen k o‰etﬁení
do nemocnice.
■ ■ ■
StráÏníci ﬁe‰ili nûkolik pﬁípadÛ obãanského souÏití (uráÏky,
schválnosti). Jeden z pﬁípadÛ byl stráÏníky uzavﬁen blokovou
pokutou, dal‰í bylo nutno zpracovat a odeslat k projednání
pﬁíslu‰nému správnímu orgánu. Dal‰í pﬁípady stráÏníci projednali napomenutím. Za jeden z projednávan˘ch pﬁípadÛ,
kdy stráÏníkÛm znám˘ mladík opakovanû slovnû obtûÏoval

Spadla klec. MuÏ se nacházel v celostátním pátrání Policie
âR. StráÏníci zadrÏí bûhem roku nûkolik celostátnû hledan˘ch osob.

KYNOLOGICK¯ SVAZ ZO BEâOV U MOSTU
NAD FAROU INFORMUJE O SVÉ âINNOSTI
Jsme parta lidí, která se kynologií zab˘vá jiÏ od roku
1980, o deset let pozdûji, byl vytvoﬁen t˘m, kter˘ se pravidelnû scházel a budoval dne‰ní cviãi‰tû v Beãovû. O
dal‰ích deset let pozdûji, v záﬁí 2001, bylo zaloÏeno sdruÏení âesk˘ kynologick˘ svaz ZO Beãov u Mostu nad
farou a zahájena tak jeho ãinnost, která probíhá do souãasnosti.

obtíÏnost s kaÏdou dal‰í zkou‰kou stoupá. Máme tu ãest mít
v na‰ich ﬁadách ‰ampiony v tomto oboru, a to fenku belgického ovãáka malionis Obbi a jejího páníãka Ladislava Safta,
kteﬁí loni vyhráli krajskou ligu.
(Pokraãování na následující stranû)

Sportovní kynologie je pojem, kter˘ v laikovi mÛÏe vzbudit
respekt z neznámého, proto je souãástí na‰eho pÛsobení i
seznamování veﬁejnosti s touto disciplínou. DÛleÏité pro nás
je, aby veﬁejnost pochopila, Ïe nezáleÏí na plemeni psa, ale
na vztahu, kter˘ se mezi psovodem a psem vyvine. Provádíme napﬁíklad besedy na ‰kolách s praktick˘mi ukázkami poslu‰nosti a obran, vystoupení v rámci obecních akcí (Naposledy jsme byli k vidûní na pouti na konci léta 2012) a dal‰í.
Nûkteﬁí se mohou domnívat, Ïe sportovní kynologie vychovává psy agresivní, kteﬁí na povel roztrhají nepﬁítele. Skuteãnost je ale jiná, práce, které se v na‰í organizaci vûnujeme,
zahrnuje v‰estrann˘ v˘cvik psÛ. Soustﬁedíme se na odvûtví
poslu‰nosti, obran a stopaﬁsk˘ch prací. DokáÏeme ale také
pﬁipravit psy záchranáﬁské a policejní.
Co jednotlivé disciplíny znamenají?
Pod poslu‰ností se skr˘vá základní ovladatelnost psa, jejíÏ

Poslu‰nost (foto Radek Kahula)
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Poslunost - ﬁadovka (foto Ladislav Saft)
Obrany shrnují, jak název napovídá, obranu psovoda pﬁed
útoãníkem, dále pak vy‰tûkání schované nepﬁátelské osoby
(figuranta) a pﬁípadné zadrÏení prchající podezﬁelé osoby.
V‰echny tyto ãinnosti jsou bezkontaktní, zadrÏení probíhá na
rukáv, coÏ je ãást v˘stroje, kaÏdého figuranta pÛsobícího u
v˘cviku obran. Psovi pak slouÏí rukáv jako odmûna za dobﬁe
vykonanou práci, ãili se pﬁi vy‰tûkávání nesoustﬁedí na samotného figuranta, ale na svou „koﬁist“ v podobû rukávu. Ten
si pak také odná‰í. Nûkteﬁí psi dokonce po úspû‰ném „lovu“
znovu pﬁinesou rukáv k figurantovi a chtûjí se s ním pﬁetahovat. Rozhodnû tato ãinnost nevyvolává ve správû veden˘ch
psech agresi. Figurant si po obranách mÛÏe se psem, kter˘
ho pﬁed pûti minutami drÏel mordou za rukáv, klidnû pohrát.

Trénink stop podporuje vyuÏívání pﬁirozenû dobﬁe vyvinutého smyslu - ãichu. Z poãátku sám psovod, pozdûji zku‰en˘ stopaﬁ, vyznaãí trasu, na které mÛÏe zanechat pﬁedmûty
a na jejímÏ konci je pro psa lákavá odmûna (pamlsek, míãek,
Ïrádlo). Pes je psovodem naveden na zaãátek stopy a jeho
úkolem je pána správnû dovézt na její konec a v pﬁípadû nalezení pﬁedmûtu na tento, pﬁedem domluven˘m zpÛsobem,
upozornit (nejãastûji to b˘vá zalehnutí pﬁedmûtu).
NejdÛleÏitûj‰í je, Ïe se jednotlivé cviky musí provádût poctivû, systematicky a svûdomitû. I v bûÏném Ïivotû se nesmí
nic dûlat napolovic a u psÛ to platí dvojnásobnû. V˘cvik u nás
probíhá kaÏdou nedûli od devíti hodin ráno, po domluvû je
pak moÏná i stﬁeda odpoledne.
V souãasné dobû má na‰e sdruÏení 19 stál˘ch ãlenÛ, z
toho jsou 3 vedoucí v˘cviku. PovaÏujeme za úspûch, Ïe se
na‰e sdruÏení rozrÛstá o nové mladé ãleny v ﬁadách psovodÛ. Na‰ím velk˘m cílem je pﬁíprava ãlenÛ na plnûní kynologick˘ch zkou‰ek. âlenem na‰eho klubu se mÛÏe stát kaÏd˘
kdo je zodpovûdn˘ ke spoleãnosti a chce se nauãit, jak
správnû vychovávat a komunikovat se sv˘m psem. Na plemeno psa se u nás nehledí, v na‰em spolku najdete napﬁíklad irského vlkodava, ‰v˘carského ovãáka, nûkolik nûmeck˘ch ovãákÛ, kter˘m v poãtu ‰lapou na paty belgiãtí ovãáci
malinois, také se zde mÛÏete setkat se zástupci Cane corso
(Pokraãování na následující stranû)

Disciplína v Srandamaãi - krmení psa vidliãkou. Sofie Kaliniãová a Mona (foto Ladislav Saft)
Obrany - trénink (foto: Radek Kahula)

Obrany - vy‰tûkání figuranta v zástûnû (foto Ladislav Saft)
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ

●

6 / 2013

Dal‰í úkol na Sranda maãi - pﬁevoz psa na koleãku po urãené trase.

a v neposlední ﬁadû i se zástupkyní národního plemene
Chodsk˘ pes. Samozﬁejmostí je nezávazná náv‰tûva (napﬁíklad na akcích, které na‰e sdruÏení na cviãi‰ti organizuje, naposledy to byl „Srandamaã 2012“), neobávejte se zavítat do
na‰eho druÏného kolektivu, ve kterém se i se sv˘m ãtyﬁno-

h˘m mazlíkem budete cítit jako doma. Ost˘cháte-li se pﬁijít
osobnû, zkuste si nás vyhledat na webov˘ch stránkách
obce, nebo na sociální síti Facebook, kde máme zaloÏenou
skupinu.
âano Rudolf, pﬁedseda

Základní a mateﬁská ‰kola informuje
EU peníze ‰kolám
Základní ‰kola v Beãovû se zapojila
do projektu EU peníze ‰kolám. Pﬁedpokládané ukonãení projektu je v lednu
2014. Projektov˘ zámûr, nazvan˘ Moderní ‰kola Beãov, byl sestaven podle
aktuálních potﬁeb ‰koly. Zamûﬁili jsme
se na obnovu vybavení poãítaãové
uãebny a zároveÀ na vybavení uãeben
nov˘mi moderními uãebními pomÛckami, neboÈ multimediální technika v potﬁebném mnoÏství dosud ve ‰kole
chybí. Podmínkou pro pﬁidûlení ãástky
900 000 Kã je, aby uãitelé v prÛbûhu tohoto roku vytvoﬁili v souladu se ‰kolním
vzdûlávacím programem pro základní
vzdûlávání 360 digitálních uãebních
materiálÛ a 72 uãebních materiálÛ. Do
projektu se zapojilo celkem 10 pedago-

gick˘ch pracovníkÛ ‰koly. Hlavním
cílem projektu je tvorba nov˘ch vzdûlávacích materiálÛ, jejich zaãlenûní do
v˘uky a zlep‰ení materiálního vybavení
‰koly pﬁedev‰ím v oblasti informaãních
a komunikaãních technologií. Hlavní
zmûnou, které se realizací projektu dosáhne, je modernizace a roz‰íﬁení vybavení ‰koly a inovace v˘uky ve vût‰inû pﬁedmûtÛ. Z realizace projektu
budou mít uÏitek pﬁedev‰ím Ïáci na‰í
‰koly.

Ovoce do ‰kol
Základní ‰kola v Beãovû se úãastní
projektu Ovoce do ‰kol. V rámci tohoto
projektu je ÏákÛm 1. - 5. roãníku dodáváno zdarma ãerstvé ovoce. Cílem tohoto projektu je pomáhat vytváﬁet

správné stravovací návyky ÏákÛ, bojovat proti narÛstající obezitû dûtí, pﬁispívat k trvalému zv˘‰ení spotﬁeby ovoce
u dûtí. Pravidelná konzumace ovoce
pomáhá chránit zdraví ÏákÛ a zvy‰ovat
jejich imunitu. Ovocné svaãinky si Ïáci
‰koly oblíbily. Na‰ím pﬁáním je, aby
bylo ovoce do ‰kol dodáváno ãastûji.

Zápis ÏákÛ do 1. tﬁídy
Ve dnech 15. a 16. ledna 2013 probíhal v základní ‰kole zápis ÏákÛ do první
tﬁídy pro ‰kolní rok 2013/2014. Zápisu
pﬁedcházely dva dny otevﬁen˘ch dveﬁí,
kter˘ch se zúãastnili budoucí prvÀáci a
jejich rodiãe. Pro dûti byl pﬁipraven zábavn˘ program pln˘ her a soutûÏí, rodiãe se dozvûdûli, jaké základní dovednosti by mûlo zvládat dítû pﬁed vstupem do základní ‰koly, diskutovali s vedením ‰koly o problematice vzdûlávání.
Rodiãe i dûti si prohlédli prostory celé
‰koly, nav‰tívili také ‰kolní jídelnu a
druÏinu. Celkem bylo do první tﬁídy zapsáno 15 ÏákÛ. Pﬁejeme jim, aby se jim
v na‰í ‰kole líbilo.

âinnosti v mateﬁské ‰kole
Od poãátku tohoto ‰kolního roku podporujeme rodinnou
v˘chovu a pomáháme rodiãÛm v péãi o dítû, nabízíme rodiãÛm poradensk˘ servis i nejrÛznûj‰í osvûtové aktivity v otázkách v˘chovy a pﬁed‰kolního vzdûlávání. Pravidelnû informujeme rodiãe o prospívání dítûte, domlouváme se s rodiãi

na spoleãném postupu pﬁi jeho v˘chovû a vzdûlávání.
RodiãÛm umoÏÀujeme spolupodílet se na dûní v M· (vstup
do tﬁídy, úãast na dûtsk˘ch v˘stavách, v pﬁípadû zájmu se
mohou spolupodílet na tvorbû programu M· ). Poﬁádáme
(Pokraãování na následujících stranách)
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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akce pro rodiãe a dûti (besídky, slavnostní vyﬁazování dûtí
z M·, nabídky knih - dÛleÏitost ãtení, pﬁíprava v˘robkÛ pro
v˘stavy dûtmi spoleãnû s rodiãi).
V mateﬁské ‰kole probíhá pﬁed‰kolní vzdûlávání dle ·kolního vzdûlávacího programu, ale pruÏnû reagujeme na nové
podnûty a rozvíjíme jej. Dûti vychováváme ke kladnému
vztahu k pﬁírodû - vyuÏíváme blízkosti CHKO pﬁi vycházkách, v˘letech, kaÏdodenních ãinnostech. Vûnujeme zv˘‰enou péãi dûtem s odkladem ‰kolní docházky (pracujeme
s tûmito dûtmi individuálnû, podle doporuãení pedagogicko psychologické poradny), dûtem ze slab‰ích sociálních rodin.
Zamûﬁujeme se na v˘slovnost, manuální zruãnost, uvolÀování ruky, zlep‰ujeme vûdomosti, uãíme dûti chápat souvislosti, kultivujeme projev dítûte. UpevÀujeme prosociální chování, vedeme dûti k samostatnosti a sebedÛvûﬁe.
NABÍDKA AKCÍ PRO DùTI, RODIâE A VE¤EJNOST,
KTERÉ PROBùHLY
V OBDOBÍ ZÁ¤Í 2012 - B¤EZEN 2013:
ZÁ¤Í
05.09.
24.09.
25.09.

Kouzelník a ptáãci
Divadlo KU· - Hrátky se zvíﬁátky
Louãíme se se Sluníãkem
(kresba kﬁídou na chodník)

¤ÍJEN
01.10. Fotografování rodiãÛ a dûtí
03.10. Náv‰tûva obecní knihovny
04.10. Osvûta ãtení, prodej knih nakladatelství Svojtka
18.10. Divadlo Agnez - Kozlík
24.10. Lenãiny zpívánky
22.10 - 24.10. Podzimní v˘stava v Z·
29.10 Podzimní v˘stava z pﬁírodnin v M·
/úãast rodiãÛ/
Podzimáãek - spoleãná v˘tvarná práce rodiãÛ a dûtí
Paleta podzimu (pû‰í v˘let do CHKO v okolí,
sbûr pﬁírodnin )
Veselé cviãení v Z· (úterky)
LISTOPAD
07.11. Náv‰tûva obecní knihovny
Kouzelná kytiãka /sázení kytiãek v zeleném koutku/
21.11. Divadélko KOS - Jak se Janek neumûl rozhodnout
Veselé cviãení v Z· (úterky)
PROSINEC
01.12. Zpívání pod stromeãkem - veﬁejné vystoupení
na návsi
04.12. Den otevﬁen˘ch dveﬁí v M·- v˘roba vánoãní ozdoby
(dûti a rodiãe)

05.12.
05.12.
12.12.
13.12.
17.12.
17.12.
20.12.
21.12.

Mikulá‰ská nadílka
Náv‰tûva obecní knihovny
Divadlo KU· - Vánoce u klaunÛ
Vánoãní koledování - 3.tﬁída
- 21.12. - Vánoãní v˘stava v Z·
Den otevﬁen˘ch dveﬁí v Z·
Vánoãní pohádka - dramatizace dûtí Z·
Vánoãní cinkání, vánoãní nadílka (vystoupení tﬁíd,
spoleãná nadílka,
Ochutnávka vánoãního cukroví)
Veselé cviãení v Z· (úterky)

LEDEN
07.01. Náv‰tûva druÏiny- zábavné odpoledne
Spoleãná práce rodiãÛ a dûtí - v˘roba ‰krabo‰ek
a masek na ma‰karní bál
Veselé cviãení v Z· (úterky)
ÚNOR
06.02.
07.02.
12.02.
13.02.
19.02.
25.02.
27.02.

Putování za pohádkou - náv‰tûva obecní knihovny
Divadlo KU· - Nezlob zvíﬁátka
Ma‰karní karneval pro rodiãe a dûti
VV soutûÏ - PoÏární ochrana oãima dûtí
VV soutûÏ - ·kolka plná dûtí
Preventivní vy‰etﬁení zraku
Divadélko KOS - O princeznû a kouzelné pí‰Èalce
Veselé cviãení v Z· (úterky)

B¤EZEN
01.03. Vyrábíme dárky pro dûti k zápisu do M·
01.03. náv‰tûva dûtí z M· v 1.tﬁídû Z·
05.03. Lenãiny zpívánky - O Jankovi
06.03. Putování za pohádkou - náv‰tûva obecní knihovny
19.03. - 20.03. - Zápis do M·
25.03. - 27.03. - Jarní v˘stava v Z·
25.03. Preventivní vy‰etﬁení zraku
27.03. Dramatizace ÏákÛ Z· v M·
28.03. Velikonoãní hodování (OÚ, Z·, po‰ta, obchody,
kadeﬁnictví)
Veselé cviãení v Z· (úterky)
PLÁNOVANÉ AKCE:
DUBEN: náv‰tûva obecní knihovny, divadelní pﬁedstavení,
kresba do Roãenky, cviãení v Z·
KVùTEN: náv‰tûva obecní knihovny, besídky ke Dni matek,
fotografování rodiãÛ a dûtí, divadelní pﬁedstavení, cviãení
v Z·
âERVEN: MDD - soutûÏní dopoledne, náv‰tûva obecní knihovny, divadelní pﬁedstavení, náv‰tûva Divadla Rozmanitostí, slavnostní vyﬁazování dûtí z M·.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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z ãinnosti na‰ich fotbalistÛ
Zimní pﬁíprava: Tûlov˘chovná jednota Sokol Beãov muÏstvo ÏákÛ se zúãastnili zimního turnaje - 8. roãník v sálové kopané star‰ích ÏákÛ „âECHIE CUP 2013“, kter˘ se
konal 16. bﬁezna 2013 ve sportovní hale v Bﬁeznû u Chomutova. Turnaje se zúãastnila muÏstva FK Jirkov, Sokol Údlice,
SK Strupãice, TJ Krásn˘ DvÛr, TJ Stﬁedohor Dobromûﬁice,
âechie Hru‰ovany a Sokol Beãov. Na‰i mladí hráãi si vedli
velice dobﬁe a umístili se na krásném 1. místû. Pﬁivezli si
pohár a diplom. Blahopﬁejeme.
MuÏstvo dospûl˘ch se zúãastnilo v rámci zimní pﬁípravy
3. roãníku zimního turnaje v kopané „Novostavby Îatec
CUP“, kter˘ probíhal v dobû od 19.1. 2013 - 9.3. 2013 na
hﬁi‰ti v Postoloprtech. Zúãastnilo se celkem 10 muÏstev. Na‰emu t˘mu se pﬁíli‰ nevedlo a umístili se ve stﬁedu tabulky.

Sezóna jaro 2013:
V˘sledky fotbalov˘ch utkání po 1. jarním kole:
Pﬁípravka
6. 4. 2013 Beãov - Kopisty
8:7
Dospûlí:
7. 4. 2013 Obrnice - Beãov
1:2
Ïáci:
7. 4. 2013 Beãov - Meziboﬁí
0:9
Tabulka umístûní v okresním pﬁeboru po 1. jarním kole:
Dospûlí
1. místo
(22 bodÛ)
Ïáci
3. místo
(16 bodÛ)
pﬁípravka
4. místo
(10 bodÛ)

Podûkování sponzorÛm:
Tûlov˘chovná jednota Sokol Beãov by chtûla prostﬁednictvím tohoto zpravodaje podûkovat v‰em sponzorÛm, kteﬁí
nám pomáhají pﬁi poﬁádání dûtsk˘ch turnajÛ a rÛzn˘ch akcích
pro dûti. Velk˘ dík patﬁí obci Beãov, bez jejíÏ pomoci bychom
nemohli zajistit ﬁádn˘ chod sportovní haly. Obec nám pﬁispívá na úhrady za elektﬁinu, plyn, vodné, poji‰tûní a pﬁispívá i
na úhradu mikrobusu na mistrovská utkání. Obci patﬁí velk˘
dík za to, Ïe podporuje sport v na‰í obci. Velk˘m sponzorem
pro na‰e obãanské sdruÏení je i Skupina âEZ a.s., která
nám kaÏdoroãnû pﬁispívá pro mládeÏnické oddíly na konání
rÛzn˘m akcí a turnajÛ. RovnûÏ CZECH COAL a.s. nám v
rámci reklamy poskytuje kaÏdoroãnû finanãní prostﬁedky na
rozvoj sportu mládeÏe. Dal‰ími sponzory jsou Elna-servis
Poãerady, Marius Pedersen Teplice, KU ÚK, Alfa Term Most
a pan Mıller Rudolf z Beãova, kter˘ pﬁidal finanãní prostﬁedky na zakoupení drezÛ pro muÏstvo pﬁípravky. V‰em patﬁí
velk˘ dík za podporu sportu v na‰í obci.

MuÏstvo ÏákÛ 2013.
Tabulka stﬁelcÛ po 1. jarním kole:
Dospûlí:
Palán Martin
Dvoﬁák Robert
Lastovka Vlastimil
Matura Martin
Kalãík Václav
Bobek Vladimír
Kabourek Daniel
·najdr Pavel

9 branek
5 branek
4 branky
3 branky
2 branky
1 branka
1 branka
1 branka

Ïáci:
Bergr Václav
Kaloãai Dominik
Ulrich Jakub
Krause Kamil
Janota Tomá‰
Pi‰tínek Jiﬁí
Bohata Luká‰
Cibrik Mário
Husman Filip

18 branek
15 branek
12 branek
8 branek
3 branky
3 branky
2 branky
1 branka
1 branka

pﬁípravka:
Kureãajová Darina
Krampera Radek
Rost Jan
âermák Jacob Thomas
Krãmáﬁ Jan
Olah Jiﬁí
·ott Pavel
Rost Martin
Ferková Barbora
Mıller Rudolf
Nov˘ Roman

16 branek
10 branek
7 branek
6 branek
5 branek
4 branky
3 branky
2 branky
1 branka
1 branka
1 branka
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Pﬁípravka
fotbalistÛ
pﬁi tréninku

Îeny máte zájem o cviãení na míãi...?
Sportovní hala v Beãovû má moÏnost uspoﬁádat pro Ïeny na‰í obce pravidelné „cviãení na míãi“. Cviãení by probíhalo vÏdy
1x t˘dnû ve veãerních hodinách ve sportovní hale Beãov. Cena jedné hodiny by byla cca 60,- Kã/1 osoba. Podmínkou je, Ïe
kaÏdá cviãenka bude mít stabilizaãní (fitness míã), kter˘ lze dle velikosti zakoupit napﬁ. v Tescu za cca 100,- Kã Cviãení pomáhá tvarovat tûlo ve v‰ech anatomick˘ch rovinách pohybu a zapojuje svalové skupiny pﬁi jednotliv˘ch pohybech. Rozvíjí
tûlo rovnomûrnû, opravuje chybné drÏení tûla, obnovuje tûlesnou vitalitu, osvûÏuje a povzná‰í ducha. Pokud máte zájem se
cviãení zúãastnit nahla‰te se ve sportovní hale v Beãovû, abychom mohli cviãitelku infomovat, kolik osob by se cviãení zúãastnilo.
Lenkvíková Alena, Sokol Beãov

PRO CHYTRÉ HLAVY • PRO CHYTRÉ HLAVY • PRO CHYTRÉ HLAVY • PRO CHYTRÉ HLAVY

Nejprve si prohlíÏejte pÛldruhé minuty 25 kreseb. Potom BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ odloÏte a na zvlá‰tní
papír napi‰te v‰echny kresby, které jste si zapamatovali. Vyjmenujete-li v‰echny obrázky, máte fenomenální
pamûÈ, více neÏ 15 obrázkÛ - dobrou a více neÏ 10 dostateãnou. Zapamatujete-li si jich ménû neÏ 10, pﬁíli‰
se nechlubte.

Beãovsk˘ Zpravodaj vydává Zastupitelstvo obce Beãov v nákladu 250 ks • Vychází jedenkrát za tﬁi mûsíce
Pﬁíspûvky zasílejte na Obecní úﬁad • V˘tisk pro obãany obce zdarma

TENTO ZPRAVODAJ JE ZAREGISTROVÁN NA MINISTERSTVU KULTURY V PRAZE – evidenãní ãíslo: MK âR E 21085.

