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Slovo starostky obce
VáÏení obãané, ráda bych vás struãnû seznámila s aktivitami, které v souãasné dobû realizujeme nebo které v dohledné dobû plánujeme, abychom
nám v‰em zpﬁíjemnili Ïivot v obci. V poslední dobû jsme se zamûﬁili pﬁedev‰ím na zkrá‰lení vzhledu obce (chodníky, v˘sadba zelenû), na roz‰íﬁení volnoãasov˘ch zájmov˘ch aktivit (hﬁi‰tû a odpoãinkové zóny) a také na rekonstrukci panelov˘ch domÛ a bytÛ v nich.
Uvítáme jak˘koliv vá‰ návrh na zlep‰ení podmínek v obci a pokud si návrh
získá dostateãnou podporu od zastupitelstva obce a samozﬁejmû pokud to
bude v na‰ich silách a finanãních moÏnostech, pokusíme se jej uskuteãnit.
Demolice bloku 9 úspû‰nû
dokonãena
Demolice bloku 9 byla úspû‰nû dokonãena a následovala tak blok 10,
kter˘ byl demontován jiÏ v loÀském
roce. Pokud bude mít obec dostatek finanãních prostﬁedkÛ, zaplní jiÏ pﬁí‰tí
rok novû vznikl˘ prostor laviãky, stromky a dal‰í zeleÀ, ãímÏ vznikne „odpoãinkov˘ park“, kde budou moci obyvatelé obce trávit svÛj voln˘ ãas. Rodinu
demontovan˘ch panelov˘ch domÛ pﬁí‰tí rok roz‰íﬁí blok 12.
Rekonstrukce chodníkÛ
Rekonstrukce chodníkÛ podél blokÛ
2 aÏ k bloku 23 byla dokonãena. Probûhnou uÏ jen drobné zaãi‰Èovací
úpravy. V˘znamn˘m sponzorem této
etapy rekonstrukce chodníkÛ je Ing.
Igor Brik. Je‰tû letos se nové chodníky díky finanãní podpoﬁe skupiny âEZ
objeví také u bloku 7 a u bloku 25.
SponzorÛm tímto dûkujeme za podporu rozvoje na‰í obce.
Hﬁi‰tû pro míãové hry
V pátek 4.10.2013 bylo za úãasti zástupcÛ skupiny âEZ slavnostnû otevﬁeno hﬁi‰tû pro míãové hry, které se nachází nad blokem 12. Jeho v˘stavba
stála 1 milion Kã a skupina âEZ na
tento projekt pﬁispûla polovinu prostﬁedkÛ, tedy 500 tis. Kã. JiÏ brzy bude
hﬁi‰tû vybaveno fotbalov˘mi brankami,
basketbalov˘m ko‰em, stoly na stolní
tenis a také laviãkami. Areál je oplocen˘ a na noc bude uzamykán stráÏníky
Obecní policie.

Hﬁi‰tû na minigolf
Hned vedle hﬁi‰tû pro míãové hry
bylo vybudováno také hﬁi‰tû na minigolf. Pozdûji také zde pﬁibudou laviãky a stromky, ov‰em obyvatelé obce si
mohou zahrát minigolf jiÏ nyní. Pokud
nemají své vlastní míãky a hole,
mohou si je zapÛjãit v beãovské kotelnû. Kotelna byla vybrána, protoÏe
funguje v nepﬁetrÏitém provozu a tak
si mohou zájemci vypÛjãit golfové vybavení i o víkendu. Také hﬁi‰tû na minigolf je oploceno a zÛstává pﬁes noc
uzamãeno.
V˘sadba stromkÛ a zelenû
pokraãuje
Novû osázen˘m námûstím v˘sadba

stromkÛ a zelenû nekonãí. Do konce
roku bude osázeno stromky hﬁi‰tû na
mini golf a dal‰í ﬁada stromkÛ bude lemovat silnici od bloku 8 aÏ k bloku 16.
Jak jiÏ bylo zmínûno v ãlánku „Demolice bloku 9 úspû‰nû dokonãena“ je velice pravdûpodobné, Ïe v nadcházejícím
roce bude vybudován „odpoãinkov˘
park“ v prostoru po panelov˘ch domech ã. 9 a 10.
Oprava pﬁístupové cesty
na hﬁbitovû
Náv‰tûvníci hﬁbitova se jiÏ nemusí
bát, Ïe si na vymlet˘ch schodech a nerovné betonové cestû vedoucí prostﬁedkem hﬁbitova vymknou kotník,
protoÏe obojí bylo opraveno.
Plastová okna i do bytÛ
po neplatiãích
V posledních letech byla v ﬁadû panelov˘ch domÛ vymûnûna stará dﬁevûná okna za okna plastová. Pouze v bl.
11 a nájemníkÛm, kteﬁí mûli v dobû v˘mûny oken dluh na nájmu, stará okna
zÛstala. V tûchto dnech jsou nová plastová okna dodûlávána i v tûchto bytech. V˘mûna tak probûhla jiÏ v pûti bytech a na dal‰í tﬁi ãeká.
Jitka Sadovská, starostka obce

Přehled kulturních akcí:

■ Dne 26. 11. 2013 se uskuteãní zájezd do divadla R. Brzobohatého na
„Klec bláznÛ“ - proslulá francouzská divadelní komedie odehrávající se
v noãním podniku v Saint-Tropez. Cena vstupenky po pﬁíspûvku obce je
200,- Kã, doprava je zaji‰tûna.
■ Srdeãnû zveme v‰echny Ïeny na veãer „Zadáno pro Ïeny“ dne 26.10.
2013 - pûkn˘ program (moderátor Martinák, Helekal, vystoupení taneãního studia Kamily Hlavaãiková a noãní pﬁekvapení pro Ïeny, po cel˘ veãer
k poslechu bude hrát Ïivá kapela a po cel˘ veãer mohou Ïeny vyuÏít sluÏby manikérky) - pro Ïeny zdarma, muÏÛm vstup zakázán.
■ Koncert Hany Zagorové ve sportovní hale v Mostû s 50% slevou na vstupenku, doprava vlastní. Cena vstupenky je 150,- Kã (300,- pÛvodní cena),
k dispozici 30 lístkÛ.
■ Dne 1. 12. rozsvícení vánoãního stromku na námûstí s jiÏ tradiãním vánoãním programem
■ Dne 5. 12. od 16 hodin je Mikulá‰ská show na sále v Beãovû
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Druhé Beãovské slavnosti se vydaﬁili
Obec Beãov uspoﬁádala jiÏ druhé Beãovské slavnosti. Dne 27. ãervence od 14 hodin slavnosti zaãali u hasiãské zbrojnice. K tanci a poslechu nám zahrála populární hudební skupina Reflex. K pobavení dûtí byl k dispozici kolotoã, houpaãky a ma‰inka, v‰echny tyto atrakce byly samozﬁejmû zdarma.
Ve stáncích s obãerstvením ãekalo na náv‰tûvníky mnoho dobrot. Na závsûr se uskuteãníla nádherná noãní ohnivá show.

Velkému zájmu se tû‰ilo
vystoupení kouzelníka. Kouzelník není jen nûkdo, kdo
pﬁedvádí kouzla. Kouzelník
je pﬁedev‰ím baviã, kter˘ se
snaÏí diváka odpoutat od reality, aby na chvíli zapomnûl
na skuteãn˘ svût! SvÛj program vÏdy obohatí vtipn˘mi
poznámkami nebo hudbou.
Chcete se také stát kouzelníkem? Îádné zaãátky
nejsou jednoduché. Stejnû
je tomu i v kouzlení. VÏdy se
musí zaãínat od tûch mal˘ch
a jednoduch˘ch kouzel, jejichÏ perfektním osvojením
získáte cvik a tolik potﬁebnou jistotu k dal‰ím mnohem vût‰ím kouzlÛm.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Bohat˘ program PouÈov˘ch oslav
V nedûli 1. záﬁí se konaly v na‰í obci PouÈové oslavy. Tyto
byly ve znamení bohatého programu pro malé i velké obãany. Na úvod oslav zahrál Orchestr Bére‰, následovalo vystoupení Divadla Bezev‰eho (I.blok). Po tomto vystoupení
nám zazpívala populární zpûvaãka Heidy JankÛ. Následoval
dal‰í blok vystoupení Divadla Bezev‰eho.
V 16 hodin na podiu vystoupila skupina Jiﬁího Kﬁováãka

„Cosí Bratﬁi“ a následoval tﬁetí blok Divadla Bezev‰eho.
Kdo má rád slunnou Itálii tomu v pÛl ‰esté zapíval Davide
Mattioli italské melodie.
Na závûr se konalo vystoupení místního kynologického
klubu. Pro dûti byl k dispozici kolotoã, houpaãky a v‰emi
dûtmi oblíben˘ skákací hrad a nafukovací skluzavka.
PouÈové oslavy se vydaﬁily a tû‰íme se na dal‰í roãník.
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DÛchodci oslavili Den seniorÛ sportem

KaÏd˘ rok na podzim je jeden den
svûtovû vyhlá‰en za Den seniorÛ. V
klubech se to oslavuje rÛznû. Beãov‰tí
senioﬁi uspoﬁádali k tomuto pro nû v˘znamnému svátku sportovní akci. Konala se 20. záﬁí 2013 na upraveném
pozemku za domem Spatolov˘ch, kteﬁí
byli jejími poﬁadateli. S úpravou pozemku vydatnû pomohl Obecní úﬁad, za
coÏ mu patﬁí velik˘ dík. SoutûÏilo se v
osmi disciplínách, jeÏ byly stejné jako
na Regionálních sportovních hrách v
Mostû. Obsahovaly stﬁelbu hokejkou
na branku, vhazování míãe do ko‰e

jako pﬁi ko‰íkové, petangue, ‰ipky,
rusk˘ kuleãník, dva rÛzné bûhy na ãas
a hod tenisákem na cíl. Aãkoliv v urãen˘ den bylo nevlídné sychravé podzimní poãasí, senioﬁi se nezalekli, nenechali se odradit a pﬁi‰li, aby se zapojili
do bojÛ o medaile.
V˘sledky byly samozﬁejmû pﬁimûﬁeny jejich vûku, ale odhodlání s jak˘m
bojovali se dalo srovnat s úsilím skuteãn˘ch sportovcÛ. Navzdory zataÏené
obloze a nepﬁetrÏitému mrholení vládla
optimistická nálada. V‰ichni si navzájem fandili, radili se, jak na co jít a mûli

radost i z úspûchÛ druh˘ch. Bûhem
pauzy, kdy se sãítaly v˘sledky se opékaly uzeniny, vaﬁila káva a popíjelo
víno, k tomu vyhrávala reprodukovaná
hudba. Z celého klání vy‰ly dvû zlaté,
jedna stﬁíbrná a jedna bronzová medaile. Kuriozní na tom bylo to, Ïe jednu ze
zlat˘ch medailí získala nejstar‰í úãastnice paní I. Fabiánová (nad 80 let).
Dal‰í vítûzové byli: I. Votava, J. Jenãová a S. Spatola.
Celkovû se v‰ichni shodli na tom, Ïe
akce byla úspû‰ná a pﬁí‰tí rok se takto
chtûjí sejít znovu.

Úspûch stolních fotbalkáﬁÛ na mistrovství republiky druÏstev
Stolní fotbal je ãasto povaÏován za hospodskou zábavu,
ov‰em málokdo ví, Ïe je to sport, kter˘ má svá pravidla a je
celosvûtovû velmi roz‰íﬁen.
V Ústeckém kraji se pod zá‰titou spoleãnosti Nordcup
hraje jiÏ více neÏ 15 let ligová soutûÏ. Obec Beãov má v této
soutûÏi tﬁináctou sezonu své zastoupení, z toho dvanáct let
pﬁímo v 1. lize.
V tomto t˘mu se za tuto pomûrnû dlouho dobu vystﬁídala
ﬁada hráãÛ, ov‰em v posledních sezónách mûl t˘m stabilní
sloÏení a zaãal sklízet první vût‰í úspûchy, kdy se pravidelnû
usazuje na pﬁedních pﬁíãkách ligové soutûÏe, ãlenové t˘mu
získávají cenné individuální trofeje a v‰e korunovali obrovsk˘m úspûchem na mistrovství republiky druÏstev, kdy v sestavû Luká‰ Krampera, Kamil Kaãer, Michal Kaãer a Miroslav ·iansk˘ vybojovali 3. místo.
Stalo se tak v ãtrnáctileté historii tohoto elitního turnaje
vÛbec poprvé, co putuje pohár do ústeckého kraje. Není
divu, protoÏe obstát v konkurenci praÏsk˘ch t˘mÛ, jejichÏ
ﬁady ãasto tvoﬁí reprezentaãní hráãi, je opravdu velmi tûÏké.
Za zmínku stojí, Ïe Kamil Kaãer v minulosti získal titul juniorského mistra svûta!
Tuto sezónu pokraãuje t˘m Stﬁelnice Beãov v boji o titul
v 1. Ústecké lize, i kdyÏ jiÏ bez Miroslava ·ianského, kter˘
se vrátil se do rodn˘ch Loun.
Do t˘mu se po del‰í pauze vrátil Vladimír SmoÏanyk
a zcela nov˘m pﬁírÛstkem je Milan Havelka.
DrÏme jim palce, aby navázali na úspûchy z pﬁedchozích let.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Nejvût‰í úspûchy t˘mu Stﬁelnice Beãov:
2007/2008 3. místo v 1. Ústecké lize
2008/2009 2. místo v 1. Ústecké lize
2009/2010 3. místo v 1. Ústecké lize
2010/2011 1.místo v 1. Ústecké lize
1. místo v ligovém poháru
2011/2012 1.místo v 1. Ústecké lize
1. místo v ligovém poháru
2012/2013 2.místo v 1. Ústecké lize
3. místo na mistrovství republiky druÏstev

Mistrovství republiky druÏstev 2013.

Z ãinnosti obecní policie
■ Hlídka stráÏníkÛ ﬁe‰ila takﬁka rutinní spor mezi
Ïenou a muÏem, posléze se spor vyhrotil k fyzick˘m útokÛm
obou zúãastnûn˘ch, do incidentu se pﬁidávalo více a více
osob z pﬁíbuzenstva, aÏ jich v urãit˘ okamÏik bylo kolem pûtadvaceti. Incident se nakonec podaﬁilo uklidnit.
■ StráÏníci ﬁe‰ili opakovan˘ problém s muÏem, kter˘
si rozdûlal oheÀ na zahradû, ale to takov˘m zpÛsobem, Ïe
se témûﬁ polovina obce ponoﬁila do nesnesitelného ‰tiplavého kouﬁe. Jak bylo posléze zji‰tûno, muÏi byla dle jeho slov
zima, tak si pﬁitopil v ohni‰ti nûkolika PET lahvemi, to, Ïe si
nelámal hlavu s kouﬁem, kter˘ velice znepﬁíjemnil Ïivot desítkám obãanÛ, bude muset vysvûtlovat u správního orgánu.
Celá událost neskonãila pouze zaha‰ením ohni‰tû, ale byla
postoupena k projednání pﬁíslu‰nému orgánu, jelikoÏ se
událost i po ﬁe‰ení stráÏníkÛ opakovala.

Drobné zákonné pouãení:
V otevﬁen˘ch ohni‰tích, zahradních krbech nebo v otevﬁen˘ch grilovacích zaﬁízeních lze spalovat jen dﬁevo, dﬁevûné
uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva urãená v˘robcem, pﬁiãemÏ uvedená paliva nebo materiály nesmûjí b˘t
kontaminovány chemick˘mi látkami.
■ StráÏníci v obci ﬁe‰ili nûkolik pﬁípadÛ ru‰ení noãního klidu, jak v bytov˘ch jednotkách, tak pﬁímo na ulici, nûkteré pﬁípady musela zakonãit bloková pokuta, nûkdy postaãila k projednání domluva. Jeden pﬁípad se napﬁ. t˘kal tﬁí
mladíkÛ, kteﬁí si spletli bûÏnou noc s nocí silvestrovskou, pro
pobavení pouÏili opakovanû dûlobuch, pﬁípad byl po krátkém
setﬁení zakonãen pokutou. Bylo ﬁe‰eno také nûkolik tzv. pejskaﬁÛ, kteﬁí stále zapomínají, Ïe jejich pejsek není odpovûdn˘ za hromádku, kterou venku udûlá, ale právû osoba, která
pejska venãí musí exkrementy po pejskovi uklidit, kdyÏ uÏ
majitel, nebo prÛvodce nebere toto jednání jako samozﬁejmost a urãitou morální povinnost ke svému okolí, tak na tuto
problematiku pamatuje zákon. Co se t˘ãe problematiky venãit pejska na vodítku, tady se situace mnohonásobnû zlep‰ila, pejskaﬁi jsou v tomto ohledu mnohem odpovûdnûj‰í.

Snímek z kamerového systému.
si nelámali hlavu s tím, Ïe je pﬁi jejich jednání sleduje bezpeãnostní kamera.
■ Pﬁi konání pouÈov˘ch oslav ﬁidiã nerespektoval dopravní znaãení zákazu vjezdu. Hlídka stráÏníkÛ se nacházela nedaleko a okamÏitû hﬁí‰níka zastavila. Bylo ‰tûstí, Ïe
ﬁidiã jel pomalou jízdou a nikomu se nic nestalo. Omlouval
se, Ïe znaãení pﬁehlédl, tento skutek si bude pamatovat v
podobû pokuty.

■ StráÏníci také opakovanû ﬁe‰ili problematiku neukáznûn˘ch dûtí v obci, jeden z nejváÏnûj‰ích pﬁípadÛ se
t˘kal jedenáctiletého chlapce, kter˘ kouﬁil pﬁímo pﬁed ‰kolou,
byl k tomu je‰tû vulgární vÛãi svému okolí. Zanedlouho byl
také stráÏníky pﬁistiÏen tzv. za ‰kolou, cel˘ den trávil u svého
star‰ího kamaráda. Celá událost byla ﬁe‰ena s vedením
místní ‰koly a dále bude postoupena orgánu péãe o dítû.
StráÏníkÛm se v problematice nezletil˘ch kuﬁákÛ podaﬁilo
usvûdãit a uloÏit pokuty nûkolika osobám, které podaly
právû mladistv˘m (osoba mlad‰í 18 let) cigaretu a tím jim
umoÏnili kouﬁit, pokuta byla uloÏena také samotn˘m prodejcÛm, kteﬁí opomínají dodrÏovat zákon o prodeji tabákov˘ch
v˘robkÛ.
■ StráÏníci zaznamenali nûkolik po sobû jdoucích pﬁípadÛ krádeÏe peãiva z místní pekárny, mladíci od stráÏníkÛ dostali k teplé housce také tuãnou pokutu, pravdûpodobnû se jednalo o nejdraÏ‰í peãivo v jejich Ïivotû, i kdyÏ jeden
z mladíkÛ ﬁekl „ne‰lo mi ani tak o peãivo, jako o to proÏít ten
adrenalin“. Staãí se zamyslet a ﬁíci si, líbilo by se mnû samotnému, kdyÏ by mû nûkdo okradl? Pravdûpodobnû bych
také proÏil adrenalin, ale naprosto jiného charakteru. Mladíci
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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■ StráÏníci v obci provádûli opûtovn˘ odchyt volnû pobíhajících zvíﬁat. Nejednalo se jenom o psy, ale i o koãky a
jejich mláìata.

■ Na území obce se stráÏníkÛm opût podaﬁilo zadrÏet
osobu v celostátním pátrání policie, jak uvedl velitel obecní policie Pavel ·esták, „zasahujícímu stráÏníkovi pﬁi tomto
nároãném a mnohdy nebezpeãném úkonu pomohlo nûkolik
nelhostejn˘ch obãanÛ, kter˘m touto cestou dûkujeme“ (z taktick˘ch dÛvodÛ nemÛÏeme prozradit jejich identitu, ale oni
sami se v ãlánku jistû najdou). Dále dodal, „na tûchto pﬁípadech spolupracujeme se speciální skupinou policistÛ, která
se právû specializuje na vyhledávání hledan˘ch osob. Rád
bych také pﬁipomenul pﬁípad, kdy se podaﬁilo právû v na‰í
malé obci zadrÏet muÏe, kter˘ se skr˘val pod fale‰nou identitou nûkolik let, a to po celé republice“. Místní znalost stráÏníkÛ je v tomto ohledu nezastupitelná.
■ Odcizené jízdní kolo bylo po nûkolika minutách nalezeno. StráÏníci jej na‰li i se zapomûtliv˘m cyklistou. PﬁiblíÏení události: stráÏníci pﬁijali oznámení, které se t˘kalo krádeÏe jízdního kola, nakonec se ukázalo, Ïe si kolo pÛjãil jin˘
ãlen rodiny, ale zapomnûl se o tom jiÏ pﬁíbuznému zmínit.
Vzhledem k tomu, Ïe se jednalo o pﬁíbuzného, byla vûc po
‰etﬁení vyﬁe‰ena domluvou.
Z HISTORIE BEZPEâNOSTNÍCH SLOÎEK STÁTU • Z HISTORIE BEZPEâNOSTNÍCH SLOÎEK STÁTU

âeskoslovenské ãetnictvo
âeskoslovenské ãetnictvo bylo vojensky organizovan˘m bezpeãnostním sborem, plnícím bezpeãnostní
úkoly na celém území státu. Definitivní podobu nabyla organizaãní struktura vydáním zákona o ãetnictvu ã.
299/1920 Sb. z. a n. ze dne 14. dubna
1920. Tímto zákonem bylo ãetnictvo
republiky âeskoslovenské definováno
jako: „Vojensky organizovan˘ sbor
stráÏn˘, jenÏ urãen jest k tomu, aby
podle stávajících zákonn˘ pﬁedpisÛ a
podle naﬁízení pﬁíslu‰n˘ch úﬁadÛ státních udrÏoval v celém území âeskoslovenské republiky veﬁejn˘ poﬁádek
a veﬁejnou bezpeãnost.“
âetnictvo bylo orgánem státní politické správy urãen˘m k vykonávání
bezpeãnostní sluÏby s podﬁízeností
státním politick˘m úﬁadÛm. V oblasti
v˘cviku, vyuãování, káznû a kontroly
sluÏby a dále ve vûcech správních a
hospodáﬁsk˘ch bylo podﬁízeno ãetnick˘m dÛstojníkÛm. V poslední inBEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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stanci pak v obou uveden˘ch oblastech podléhalo ministerstvu vnitra. K
udrÏování vojenského poﬁádku a
káznû ve sboru byl povolán generální
velitel ãetnictva, kter˘ byl pﬁidûlen na
ministerstvo vnitra. MV rozhodovalo o
tom, jak má b˘t ãetnictvo organizováno, o poãetních stavech, jak bude vykonávána sluÏba a jak mají b˘t ãetníci vycviãeni. Otázka v˘zbroje spoãívala v dohodû MV a MNO.
Organizace ãetnictva musela rovnûÏ odpovídat organizaci ostatních
úﬁadÛ a v místech sídel politick˘ch a
soudních úﬁadÛ byla zﬁizována pﬁimûﬁená ãetnická velitelství. Aby byla zaji‰tûna komunikace mezi ãetnictvem
a armádou, byl k ãetnictvu pﬁidûlen
dÛstojník ãeskoslovenského vojska.
Jistou zvlá‰tností bylo povolávání pﬁíslu‰níkÛ ãetnictva v urãit˘ch lhÛtách k
vojensk˘m cviãením, pﬁi kter˘ch ãetníci podléhali vojensk˘m pﬁedpisÛm a
zákonÛm. Tûchto cviãení se úãastnili
ãetníci, kteﬁí s pﬁihlédnutím k vûku byli

jinak povinni vojensk˘m cviãením
podle branného zákona. Pﬁi váleãném stavu musela pak pﬁejít ãást ãetnictva k polní bezpeãnostní sluÏbû
pod pﬁímé vojenské velení.
Politick˘ úﬁad prvého stupnû byl
pﬁedstaven˘m úﬁadem pro ãetnictvo,
v jehoÏ obvodu byla sluÏba vykonávána a pﬁíslu‰elo mu bezprostﬁední ﬁízení sluÏby a dohled na jejím vykonáváním. Pokud bylo tﬁeba uÏít ãetnictva
samosprávn˘m mûstem, nebo mûstem s tzv. municipálním právem (kde
byla zﬁízena policie), povolával je do
sluÏby politick˘ úﬁad druhého stupnû.
Ostatním státním civilním a vojensk˘m úﬁadÛm, jakoÏ i samosprávn˘m
úﬁadÛm nebylo ãetnictvo podﬁízeno.
Soudy a státní zastupitelství v pﬁípadû trestní pravomoci byly oprávnûny vyÏádat si sluÏbu ãetnictva pﬁímo.
Pokud ‰lo o jiné obory pÛsobnosti jak
trestní, mohly doÏadovat ãetnické
sluÏby prostﬁednictvím pﬁíslu‰n˘ch
politick˘ch úﬁadÛ.

Základní kynologická organizace Beãov
Jsme tu zpût s událostmi, které
probûhly na na‰em cviãi‰ti v sezónû
2013. Rozrostli jsme se o spoustu
nov˘ch ãlenÛ, kteﬁí mají velik˘ zájem
o v˘cvik svého ãtyﬁnohého kamaráda. A v˘cvik berou velice váÏnû.
Leto‰ní ãinnost odstartovala v dubnu,
kdy se L. Saft a M. Kri‰tofíková zúãastnili zkou‰ek: L. Saft se psem Hero
z Hückelovy vily vykonal zkou‰ku ZM
(zk. základního minima) a M. Kri‰tofíková s fenou Cagy Globule zvládla
zkou‰ku ZZO (zk. základní ovladatelnosti).
Kvûten byl nabit˘ v˘stavami a závody, nejen na na‰em kynologickém cviãi‰ti. První probûhl závod v Lene‰icích,
kde ná‰ klub reprezentovali: M. Bombala, M. Kri‰tofíková, L. Saft. V‰ichni
startovali ve stejné kategorii - ZM. V˘sledky byly více neÏ potû‰ující:
■ M. Bombalase psem (NO) Salko Anrebri - 1. místo
■ M. Kri‰tofíkov s fenou (NO) Cagy
Globule - 4. místo
■ L. Saft se psem (BOM) Hero z Hückelovy vily - 5.místo
Nûkteﬁí ãlenové vyrazili na v˘stavy:
Na Mezinárodní v˘stavû v Praze se
nám pﬁedvedla fenka chodského psa Daiki Preberry, pod vedením majitelky
Lucie Lálové, s krásnou známkou
VELMI DOBRÁ.
Úãast máme i na VO¤Í·KIÁDÁCH,
kde ná‰ klub reprezentuje sleãna Veronika Voleníková. S Maxem, obdrÏeli 1.
místo (·IKULA) a 3. místo (VETERÁN)
a s Aresem 1. místo v kategorii âISTOKREVN¯ PES BEZ PP. Sestra Veroniky, sleãna Pavlína Voleníková nezÛstala pozadu a se sv˘m psem
Samem obhájila 3. místo v kategorii
âISTOKREVN¯ PES BEZ PP.
V˘znamnou kvûtnovou akcí byl
závod „O POHÁR STAROSTKY
OBCE BEâOV“. Pﬁes sychravé poãasí, které 25. kvûtna panovalo, dorazilo
velké mnoÏství závodníkÛ. Pro úãastníky závodu bylo nachystané zázemí
v podobû vyhﬁáté klubovny, kant˘ny,
která pokryla nejvût‰í nápory hladu
i Ïíznû a kotcÛ a odkládaãek pro ãtyﬁnohé kamarády. Od samého rána
vládlo v ﬁadách na‰ich ãlenÛ velké oãekávání, neboÈ se ná‰ v˘cvikáﬁ Ladislav
Saft se svojí fenkou Obbi ucházel o obhajobu vítûzství z loÀského roku. SoutûÏilo se v ZM (zkou‰ka základního minima), ZZO (zkou‰ka základní ovladatelnosti psa), ZVV1 (zkou‰ka v‰estranného v˘cviku psa prvního stupnû) a

Poháry a ceny
pro vítûze jednotliv˘ch kategorií
a hlavní Pohár
starostky obce
Beãov.
● ● ●
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ZVV2 (zkou‰ka v‰estranného v˘cviku
psa druhého stupnû). A jak to nakonec
celé dopadlo? Skoro v kaÏdé kategorii
jsme mûli „na bednû“ nûkoho z na‰ich
ãlenÛ. V ZM se umístil na úÏasném prvním místû pan M. Bombala se sv˘m
psem Salko Anrebri a v první pûtici
byla také M. Kri‰tofíková s fenkou Cagina Globule. V ZZV1 se skvûle pﬁedvedla Wella ze ·umavské stráÏe, se
svou trenérkou J. Pelantovou a vyslouÏila si tak vítûzství v dané kategorii.
Wella je v souãastnosti maminkou jedenácti psích miminek v CHS Peladon.
Pro mnohé nebylo pﬁekvapení, Ïe kategorii ZVV2 vyhrála fenka Obbi z Hückelovy vily, která si tento pohár dala
ke svému odchodu do dÛchodu, kter˘
si urãitû zaslouÏí. Její cviãitel a kamarád v jedné osobû Ladislav Saft tak
obhájil pozici favorita a získal pohár
starostky obce Beãov potﬁetí za sebou
v ﬁadû, tímto mu konkrétní pohár zÛstává a pﬁí‰tí rok se bude soutûÏit o zbrusu nov˘.
Pﬁes prázdniny se na cviãi‰ti nic v˘znamného neudálo, pokud nepoãítáme
práce související s vût‰ím pohodlím jak
pro páníãky, tak pro psíky. Máme nové
odkládaãky, zateplenou klubovnu
a mnoho dal‰ího, aby se u nás ãlenové
i náv‰tûvníci z ﬁad veﬁejnosti mûli co
nejlépe.
První víkend v záﬁí probíhala v Beãovû tradiãní pouÈ a ani letos nechybûl
v˘stup ãlenÛ na‰eho cviãi‰tû. Pﬁedvedeni náv‰tûvníkÛm byli jak zaãínající
cviãitelé, tak také profesionálové. Hlavní slovo pﬁi celé organizaci na‰eho vystoupení a i jako hlavní komentátor
opût vystupoval, pﬁedseda kynologické
organizace v Beãovû, Rudolf âaÀo.
Náv‰tûvníkÛ bylo ménû neÏ loni, ale
pﬁesto si celé vystoupení uÏívali. Nejvíce nad‰ené z celé akce byly dûti, u kter˘ch se v obliãejích stﬁídalo napûtí (to,
kdyÏ probíhaly obrany) s vesel˘mi
úsmûvy, jakmile se pejsci pﬁedvádûli
v poslu‰nosti.
Lucie Lálová

Na závûr jeden citát: „Pes má krásu bez je‰itnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti
Lord Byron
bez lidsk˘ch nectností.“
MOUDRA O PSECH • MOUDRA O PSECH • MOUDRA O PSECH • MOUDRA O PSECH • MOUDRA O PSECH •

■ Pokud je nejlep‰ím pﬁítelem ãlovûka jeho pes, tak se ten
pes dostal do potíÏí.
Edward Abbey
■ Za peníze si koupíte psa, ale jen láska ho donutí vrtût
ocasem.
Richard Friedman
■ Psi milují spoleãnost. Staví ji na první místo krátkého seznamu sv˘ch potﬁeb.
J.R.Ackerley
■ Pro svého psa jste ta nejbájeãnûj‰í, nejchytﬁej‰í a nejkrásnûj‰í lidská bytost na svûtû.
Luis Sabin
■ Myslím, Ïe k psÛm nás to táhne z toho dÛvodu, Ïe to
jsou nebojácní tvorové, jak˘mi bychom mohli b˘t i my
sami, kdybychom si nehráli na chytráky. George B. Evans
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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■ I ten nejmen‰í pudlík nebo ãivava mají srdce lva.
Dorothy Hinshaw Patentová
■ V boji nerozhoduje v˘hradnû velikost psa, ale pﬁedev‰ím
jeho bojovnost.
Dwigh D. Eisenhower
■ Oãi zvíﬁete mají schopnost mluvit tím nejkrásnûj‰ím jazykem na svûtû.
Martin Buber
■ Zkusili jste si nûkdy pﬁedstavit, co si o nás asi tak myslí?
Chci ﬁíct, kdyÏ se vrátíme za samoobsluhy s tou pﬁekrásnou koﬁistí - s kuﬁetem, vepﬁov˘mi kotletami, hovûzím Ïebírkem. V jejich oãích musíme b˘t ti nejbájeãnûj‰í lovci na
svûtû.
Anne Tylerová

ZZO

Vítûzka kategorie ZVV1 Wella ze ·umavské stráÏe s rodinkou (foto J. Pelantová).

ZVV1

ZM

ZVV2

Vítûz putovního poháru Ladislav Saft s fenkou Obbi.
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ A MATE¤SKÉ ·KOLY
■ V základní ‰kole se
ve ‰kolním roce
2013/2014 vyuãuje
v 1. aÏ 9. roãníku
podle ·kolního vzdûlávacího programu
pro základní vzdûlávání - Cesta za poznáním. Od 3. roãníku organizuje ‰kola
v˘uku prvního cizího jazyka - angliãtiny,
od 7. roãníku se vyuãuje druh˘ cizí
jazyk - nûmãina. 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, V˘tvarn˘ semináﬁ a V˘poãetní
technika, v 7. roãníku se vyuãuje voliteln˘ pﬁedmût Literární semináﬁ, v 8.
a 9. roãníku se vyuãuje voliteln˘ pﬁedmût Sportovní hry. 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.
Ve ‰kole pracuje 12 uãitelÛ, 2 vychovatelky a 1 asistentka pedagoga.
·kola je zapojena do projektÛ Ovoce
do ‰kol, Moderní ‰kola Beãov, Îivot
kolem nás - tﬁídûní odpadu, Zdravé
zuby, Zdrav˘ Ïivotní styl, Právo pro
kaÏd˘ den. Podrobn˘ pﬁehled v‰ech
pﬁipravovan˘ch akcí na cel˘ ‰kolní rok
najdete na webov˘ch stránkách ‰koly:
www. zsbecov.unas.cz
■ 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 ãinnosBEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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tí. 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 hod. a konãí
v 16.00 hod. Mateﬁská ‰kola má kapacitu pro 75 dûtí.
Rozdûlení tﬁíd:
1. tﬁída - Mot˘lci
- 25 dûtí /2 roky - 4 roky/
2. tﬁída - Beru‰ky
- 25 dûtí /4 roky-5 let/
3. tﬁída - Koãiãky a pejskové

- 25 dûtí /5 let-7 let/
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, s dûtmi ze tﬁetí tﬁídy nav‰tûvujeme obecní knihovnu. Na MDD poﬁádáme soutûÏní dopoledne. Pﬁed‰koláci
nav‰tûvují Z·, úãastní se vyuãovacích
hodin, vyuÏívají tûlocviãnu Z·. Dûti
z M· vystoupily s hudebním pásmem
na OÚ v Beãovû, mohly sledovat práci
psa záchranáﬁe. Na konci ‰kolního
roku pravidelnû nav‰tûvujeme Divadlo
Rozmanitostí v Mostû.

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 vandalizmu
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 mohly 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.
Vypracovala:
Protivínská Jitka,
vedoucí odlouãeného pracovi‰tû M·
âinnost ‰kolní knihovny
V minulém ‰kolním roce zaãala ‰kolní knihovna pracovat v novû zrekonstruovan˘ch prostorách. Ve ‰kolním
roce 2012/2013 bylo pﬁihlá‰eno 67
ÏákÛ a 12 vyuãujících, z tohoto poãtu
‰kolní knihovnu aktivnû nav‰tûvovalo
39 ÏákÛ prvního aÏ devátého roãníku.
Bylo vypÛjãeno celkem 427 kniÏních titulÛ. Vyuãující vyuÏívali moÏnosti zapÛjãení mimoãítankové ãetby pro tﬁídní kolektivy. Ve ‰kolní knihovnû probûhlo 6
akcí, vãetnû ãtenáﬁské soutûÏe, která
je urãena ÏákÛm v‰ech roãníkÛ.
V následujícím ‰kolním roce je knihovna roz‰íﬁena o 6 PC, na kter˘ch

mají Ïáci moÏnost vyhledávat informace, které jim umoÏní
vypracovat úkoly zadané vyuãujícími . Otevírací doba ‰kolní
knihovny ve ‰kolním roce 2013/2014 je ve stﬁedu a ve ãtvrtek od 13.00 hodin do 14.00 hodin, tak aby mohla b˘t vyuÏívána jak Ïáky prvního, tak i druhého stupnû.
Environmentální v˘chova
a osvûta na Z· Beãov.
EVVO na základní ‰kole vychází z platn˘ch dokumentÛ. Je
zamûﬁena na prevenci, v˘chovu osvûtu v oblasti ochrany Ïivotního prostﬁedí.

AKCE ·KOLY VE ·KOLNÍM ROCE 2013/2014

Termín / Název akce / Navrhl (poﬁadatel)
ZÁ¤Í
• Celoroãní olympiáda TV - 2. roãník / Mgr. Gálová Lenka
• Opékání vuﬁtÛ - zahájení nového ‰kolního roku / ·D
¤ÍJEN
• Beãovsk˘ slavík / Mgr. Doxanská Miroslava
• Drakyáda - spoleãné pou‰tûní drakÛ pro Ïáky I. a II. stupnû / ·D
• Den otevﬁen˘ch dveﬁí / vedení ‰koly
LISTOPAD
• Podzimní v˘stava - 1. - 9. roãník / vedení ‰koly
• Halloweenské tradice / ·D
• Náv‰tûva ÏákÛ M· v zájmov˘ch útvarech / vedoucí zájmov˘ch tvarÛ
• Beãovsk˘ slavík / Mgr. Doxanská Miroslava, Mgr. Berkyová Pavla
PROSINEC
• Vánoãní v˘stava - 1. - 9. roãník / vedení ‰koly
• Vánoãní turnaj v sálové kopané / ·D
• Vánoãní disko
• Den otevﬁen˘ch dveﬁí / vedení ‰koly
LEDEN
• Skok do nového roku - závody ve skolu do v˘‰ky pro Ïáky
I. a II. stupnû / ·D
• Závody na ãemkoliv - pro Ïáky I. stupnû / ·D
• Náv‰tûva ÏákÛ M· ve ·D / ·D
• Matematická olympiáda / Mgr. Miroslava Doxanská
ÚNOR
• Krmení lesní zvûﬁe / ·D
• DruÏinová hra Bingo / ·D

Prolíná se v‰emi vyuãovacími pﬁedmûty. V prÛbûhu roku
jsou pro Ïáky poﬁádány akce, které jsou ekologicky zamûﬁeny. Velkou oblibu u ÏákÛ má celodenní projektov˘ den „Den
Zemû“, v˘tvarné v˘stavy, které probíhají 3 krát do roka v atriu
‰koly a jsou veﬁejnosti pﬁístupné. Dále v období záﬁí aÏ ãerven jsou realizovány celo‰kolní projekty a to „Zdrav˘ Ïivotní
styl“ a „Îivot kolem nás, tﬁídûní odpadu“. Projekty jsou zamûﬁeny na prevenci a ochranu zdraví, uãí Ïáky uvûdomovat
si v˘znam zdraví pro jejich osobnost. Îáci si uvûdomují potﬁebu chránit Ïivotní prostﬁedí, v˘znam tﬁídûní odpadu pro budoucí generace.

• Závody na kole - jízda zruãnosti / ·D
• DruÏinov˘ pûtiboj - hﬁi‰tû / ·D
âERVEN
• Závody ve skoku do dálky / ·D
• Odpoledne s dobrovoln˘mi hasiãi / ·D
• Cviãení v pﬁírodû - 1. - 9. roãník / Mgr. Wolfová Jana, Mgr.
Martínková Martina
PROJEKTY ·KOLY VE ·KOLNÍM ROCE 2013/2014

Termín / Název projektu / Navrhl (poﬁadatel)
CELOROâNÍ
• Celoroãní projekt a ãtvero roãních období / ·D
• Îivot kolem nás - tﬁídûní odpadu / Mgr. Gálová Lenka - I.
stupeÀ, Hoblová Jitka - II. stupeÀ
• Zdrav˘ Ïivotní styl / Mgr. Gálová Lenka - I. stupeÀ, Mgr.
Wolfová Jana - II. stupeÀ
• Volba povolání / Mgr. Janíãková Lenka - I. stupeÀ, Mgr.
Wolfová Jana - II. stupeÀ
• Mám svá práva / Mgr. Berkyová Pavla - I. stupeÀ, Mgr.
Wolfová Jana - II. stupeÀ
• Zdravé zuby / Mgr. Doxanská Miroslava - I. stupeÀ
¤ÍJEN
• Îivot kolem nás (EKO centrum) - 3. - 5. roãník / Mgr. Gálová Lenka
• Bûhej, skákej, házej (1. ãást) / ·D
LISTOPAD
• Halloween / ·D
PROSINEC
• Vánoce - projektov˘ den - 1. - 9. roãník / V‰ichni PP, Mgr.
Janíãková Lenka - I. stupeÀ, Mgr. Turnovská Ivana - II. stupeÀ
LEDEN

B¤EZEN
• Bojová hra v pﬁírodû / ·D
• Vítání jara / ·D
DUBEN
• Velikonoãní v˘stava - 1. - 9. roãník / vedení ‰koly
• âtenáﬁská soutûÏ / Mgr. Turnovská Ivana, Mgr. Gálová
Lenka
• Beseda s Policií âR- pro Ïáky I. stupnû / ·D
• Pálení ãarodûjnice / ·D
KVùTEN
• Keramika s rodiãi / Mgr. Berkyová Pavla
• Slohová soutûÏ - 1. - 9. roãník / Mgr. Turnovská Ivana
• Roãenka (slohové, v˘tvarné práce) - 1. - 9. roãník / vedení
‰koly

ÚNOR
B¤EZEN
• Dopravní v˘chova, Ajax (chodec, cyklista) - 2. - 5. roãník /
Janíãková Lenka, Mgr.
• Mûsíc s knihou / ·D
DUBEN
• Den Zemû - projektov˘ den 1. - 9. roãník / v‰ichni PP, Mgr.
Svobodová Monika - I. stupeÀ, Hoblová Jitka - II. stupeÀ
KVùTEN
• Behûm, skákej, házej (2.ãást) / ·D
âERVEN
BEâOVSK¯ ZPRAVODAJ
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Fotbalisté informují
Fotbal muÏi - MuÏstvo TJ Sokol Beãov postoupilo do I. B
tﬁídy krajské soutûÏe Ústeckého kraje. Jako nováãku soutûÏe se nám úvod pﬁíli‰ nevydaﬁil a v‰echny zápasy, které jsme
hráli jsme prohráli. Následující zápasy budou sehrány se
soupûﬁi ze spodní ãásti tabulky, kde uÏ by muÏstvo TJ Sokol
Beãov chtûlo koneãnû zabodovat. Zveme obãany na v‰echny zápasy, aby podpoﬁili na‰e muÏstvo. Pokud mají diváci
zájem o sportovní utkání, které hrajeme na cizím hﬁi‰ti, je
moÏné vyuÏít autobus, kter˘ veze hráãe na utkání od sportovní haly. âas odjezdu je upﬁesnûn na rozpisu utkání na
dveﬁích sportovní haly.
První kolo v Meziboﬁí jsme prohráli 3 : 0 • Druhé kolo na
domácím hﬁi‰ti jsme prohráli s Chomutovem 2 : 3 • Tﬁetí
kolo v Kopistech jsme prohráli 2 : 0 • âtvrté kolo na domácím hﬁi‰ti jsme prohráli s Jirkovem 2 : 4 • Páté kolo v Tuchoﬁicích jsme prohráli 3 : 1 • ·esté kolo jsme na domácí
pÛdû prohráli s lídrem soutûÏe Îatec „B“ 0 : 2 • Stﬁelci branek na‰eho muÏstva jsou: Cibrik Milan 3x, DÏuban Petr 1x,
Mıller Luká‰ 1x.
Tabulka:
11. SFK Meziboﬁí,
16 bodÛ, skóre 17 : 17
12. FK Slavoj Îatec B,
15 bodÛ, skóre 26 : 16
13. Tatran ZKZ Podboﬁany , 15 bodÛ, skóre 23 : 16
14. SK Kopisty,
14 bodÛ, skóre 15 : 17
15. FK Jirkov - Kyjice,
19 bodÛ, skóre 14 : 19
16. Sokol Tuchoﬁice,
18 bodÛ, skóre 16 : 15
17. Sokol Velká âernoc,
18 bodÛ, skóre 11 : 11
18. TJ Rozvoj Polerady,
18 bodÛ, skóre 16 : 19
19. Bﬁezenecká Chomutov, 18 bodÛ, skóre 18 : 29
10. SK âernãice,
17 bodÛ, skóre 17 : 12
11. Sokol Údlice ,
16 bodÛ, skóre 12 : 17
12. SK âernovice,
16 bodÛ, skóre 17 : 12
13. FK HavraÀ,
16 bodÛ, skóre 19 : 19
14. Sokol Beãov,
10 bodÛ, skóre 15 : 17
Fotbal Ïáci. Na‰i Ïáci hrají II.tﬁ. star‰ích ÏákÛ Okresního
pﬁeboru OFS Most. Pro nedostatek hráãÛ se jim zatím také
nedaﬁí. Vûková kategorie na‰eho muÏstva je spí‰e zaﬁazena
do skupiny mlad‰ích ÏákÛ, ale tato tﬁída se na mosteckém
okrese nehraje a dojíÏdûní do teplického okresu by bylo nákladné. Na‰i Ïáci proto hrají s vûkovû star‰ími Ïáky a toto se
odráÏí i na v˘sledcích utkání.
1. kolo: Beãov - Obrnice
10 : 15
2. kolo Horní Jiﬁetín - Beãov 11 : 12
3. kolo Beãov - Aver Roma
11 : 11
4. kolo Obrnice - Beãov
17 : 11
Stﬁelci branek domácího muÏstva: âermák Jakub 1x, Pi‰tínek Jiﬁí 1x, Rost Martin 1x, ·najdr Karel 1x.
V tabulce obsazují 4. místo, 0 bodÛ, skóre 4 : 54
Fotbal pﬁípravka. Na‰e pﬁípravka hraje II. tﬁ. star‰ích pﬁípravek Okresního pﬁeboru OFS Most. Stejnû jako Ïáci má
pﬁípravka nedostatek star‰ích hráãÛ a vûkovû by mûla b˘t
zaﬁazena spí‰e jako mlad‰í pﬁípravka. Mlad‰í pﬁípravka ale
na okrese není a hraje v teplickém okrese, kam by bylo dojíÏdûní pro tyto malé dûti pomûrnû nákladné. Proto hraje
na‰e pﬁípravka s dûtmi star‰ími a vy‰‰ími a toto se odráÏí i
na v˘sledcích utkání.
1. kolo volno
2. kolo Beãov - Horní Jiﬁetín
7 : 11
3. kolo Kopisty - Beãov
8 : 13
4. kolo Beãov - Obrnice
3 : 18

Turnaj Ïáci 2013

Stﬁelci branek domácího mutstva: Kureãajová Darina 8x,
Rost Jan 3x, Ferková Barbora 1x, Mıller Rudolf 1x.
V tabulce obsazují 5. místo, 0 bodÛ, skóre 13 : 27
Tûlov˘chovná jednota Sokol Beãov dûkuje obci Beãov za
zakoupení Ïelezn˘ch tyãí a ochrann˘ch sítí za obû fotbalové
branky na hﬁi‰ti. Dûkujeme i za podporu pﬁi úhrdách nákladÛ
ve sportovní hale. Bez pomoci obce by nebylo moÏné toto
sportovní zaﬁízení provozovat.
Lenkvík Josef, pﬁedseda oddílu fotbalu TJ Sokol Beãov

Cviãení bude probíhat od 6. 10. 2013
kaÏdou nedûli od 16 hodin
ve sportovní hale.

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.

